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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Di dalam ilmu keuangan, kurs adalah sebuah nilai yang merefleksikan 

suatu mata uang yang dapat ditukarkan dengan mata uang lain (O’Sullivan, 

Sheffrin dan Perez, 2011:232-233). Tiga komponen utama dalam nilai tukar 

meliputi tingkat inflasi, suku bunga, dan purchasing power parity. Ketiga 

komponen tersebut merupakan bagian dari indikator kondisi perekonomian suatu 

negara. Sehingga nilai tukar mata uang memegang peranan yang sangat penting 

pada perekonomian suatu negara. 

 Dalam perekonomian suatu negara nilai tukar juga merupakan salah satu 

indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Pergerakan nilai tukar 

berpengaruh sangat luas terhadap berbagai aspek perekonomian terutama negara 

yang sedang berkembang seperti Indonesia. Namun resiko nilai mata uang 

merupakan faktor ketidakpastian yang dihadapi oleh investor apabila berinvestasi 

di pasar global, jika nilai kurs cenderung tidak stabil, suku bunga akan naik 

karena Bank Sentral akan menahan rupiah sehingga akibatnya inflasi akan 

meningkat. Meningkatnya suku bunga dan inflasi, perkembangan perekonomian 

suatu negara akan seringkali terhambat. 

 Perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari 

negara lain. Setiap negara akan selalu berhubungan dengan negara lain baik dalam 

wujud perdagangan, penanaman modal atau hutang luar negeri (Eun, Resnick 
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dan Shaberwal, 2013:203). Kondisi tersebut sedikit banyak akan berpengaruh 

terhadap kemajuan perekonomian suatu negara apakah menjadi lebih baik atau 

sebaliknya. Demikian pula dengan Indonesia sebagai salah satu pemain dalam 

pasar internasional yang juga bergantung pada negara maju. Hal terwujud dalam 

penentuan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sesuai dengan posisinya 

yang tergolong emerging market, Indonesia sejak era Orde Baru telah menetapkan 

kursnya terhadap Dolar Amerika Serikat. Dengan alasan Amerika Serikat 

merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dan menjadi tempat penanaman 

modal asing tertinggi di dunia. 

 Keunggulan perekonomian Amerika Serikat menyebabkan Dolar Amerika 

Serikat sangat berpengaruh dan dihargai hingga beberapa dekade terakhir diakui 

sebagai mata uang terkuat dunia dimana New York menjadi salah satu pusat 

keuangan internasional di dunia (Eun, Resnick dan Sabherwal, 2013). Bahkan 

Dolar Amerika Serikat tetap dipercaya oleh negara-negara lain dalam berbagai 

transaksi meskipun terjadi persaingan ketat dengan mata uang kuat lainnya seperti 

Euro, Yen dan sebagainya. 

 Keunggulan Dolar Amerika Serikat ini tentu disebabkan oleh 

terpapresiasinya nilai kurs tersebut dibandingkan dengan kurs di negara lain. 

Terapresiasi atau terdepresiasinya suatu nilai kurs akan dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor seperti inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, dan pertumbuhan 

ekonomi (Sukirno, 2012:209). Hal ini dipercaya oleh ekonom dunia sebagai 

prediktor untuk menilai pergerakan suatu nilai kurs. 
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 Prediktor-prediktor tersebut tentu juga selayaknya dapat dipercaya untuk 

memprediksi nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Tetapi pada 

bulan September 2015, dapat dilihat bahwa posisi Rupiah berada pada tingkat 

yang sangat mengkhawatirkan dan hampir mendekati level Rupiah pada saat krisis 

moneter tahun 1998. Berikut adalah perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 

2015: 
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Grafik 1.1. 

Kurs USD/IDR pada Tahun 2015 
(Sumber: www.investing.com) 

 Dapat dilihat bahwa pergerakan kurs perlahan-lahan menanjak hingga 

menyentuh angka 14.650 Rupiah per Dolar Amerika Serikat. Ini merupakan yang 

tertinggi dalam 1 (satu) dekade terakhir. Jika merujuk kepada teori yang 

dikemukakan para ahli, bahwa nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tingkat inflasi 

dan perbedaan suku bunga, maka berikut ini merupakan perkembangan tingkat 

inflasi dan suku bunga  pada tahun 2015 : 

 

http://www.investing.com/
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Grafik  1.2. 

Perkembangan Suku Bunga dan Tingkat Inflasi 

di Indonesia pada Tahun 2015 
(Sumber: www.bi.go.id) 

 Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi berada pada tingkat 

yang cenderung aman dan merefleksikan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang 

berkembang dengan pesat. Sedangkan dengan tingkat suku bunga yang pada awal 

tahun 2015 diturunkan oleh Bank Indonesia mengisyaratkan bahwa kondisi 

perekonomian juga sedang membaik. 

 Walaupun disebutkan bahwa kedua faktor tersebut yang biasanya 

menyebabkan pergerakan kurs, ternyata indikator tersebut tidak dapat menjadi 

jaminan untuk memprediksi nilai tukar. Hal ini tentu bertentangan dengan hasil 

penelitian dari Sugiartiningsih (2014) yang dimana menunjukan tingkat inflasi 

memiliki hubungan positif dan suku bunga berhubungan secara negatif. Jika 

membandingkan dengan perkembangan kurs USD/IDR, dapat diketahui bahwa 

pergerakan tingkat inflasi tidak dapat menjelaskan tren kurs USD/IDR yang 

http://www.bi.go.id/


5 

 

perlahan-lahan bergerak naik jika dibandingkan dengan inflasi yang selayaknya 

mempengaruhi secara positif pergerakan kurs USD/IDR (Sugiartiningsih, 2014). 

Seharusnya pergerakan kurs USD/IDR tidak melebihi batas eksploratori 

pergerakan trennya. Bahkan sejak bulan Juli 2015 dimana tren inflasi menurun, 

hal ini tidak diikuti oleh tren USD/IDR yang menurun, bahkan kurs spot terus 

menerus menanjak naik hingga pada bulan September 2015 melebihi batas 

normal. Barulah sejak kurs USD/IDR menanjak naik, hal ini memicu perlambatan 

ekonomi sehingga terjadi penurunan tren inflasi yang drastis dan diikuti oleh 

penurunan nilai kurs. 

 Selanjutnya untuk menilai hubungan antara suku bunga dan kurs 

USD/IDR dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 1.3. 

Perkembangan Pergerakan USD/IDR dan Perbedaan Suku Bunga 
(Sumber: www.investing.com, www.bi.go.id, www.federalreserve.gov. Diolah) 

  

http://www.investing.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.federalreserve.gov/
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Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga bahkan 

tidak berubah sejak awal Februari 2015 hingga akhir tahun 2015, dan juga dengan 

tingginya margin antara Fed Funds Rate dan Suku Bunga BI, hal ini seharusnya 

membuat kurs USD/IDR terpapresiasi (nilai kurs semakin rendah). Tetapi hal 

tersebut menunjukan bahwa pergerakan USD/IDR tidak dapat dijelaskan oleh 

tingkat suku bunga yang seharusnya bersifat negatif. 

 Selanjutnya, menurut model International Fisher Effect yang diajukan 

oleh Irving Fisher (Eun, Resnick, Sabherwal, 2013) bahwa selisih nominal 

tingkat Fed Funds Rate yang sangat rendah dibandingkan dengan Suku Bunga BI 

seharusnya membuat kurs terdepresiasi pada kisaran 7-8 persen. Tetapi tingkat 

depresiasinya bahkan melebihi jumlah tersebut. Bahkan pada kuartal akhir 2015 

walaupun selisih nominalnya tetap sama, hal ini tidak dapat menjelaskan 

pergerakan kurs yang kembali menurun. 

 Dari uraian tersebut, terjadi ketidak konsistenan antara teori yang telah 

diuji pada penelitian sebelumnya, sehingga menyisakan satu determinan lagi, 

yaitu cadangan devisa yang akan ditunjukan pada grafik berikut ini : 
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Grafik 1.4. 

Tren USD/IDR dan Posisi Cadangan Devisa 
(Sumber: www.investing.com, www.bi.go.id. Diolah) 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada bulan Maret sampai dengan Mei, 

walaupun posisi cadangan devisa terus berkurang, ternyata hal ini tidak memicu 

volatilitas kurs USD/IDR dan hal ini bertolak belakang hasil penelitian 

Sugiartiningsih (2014) yang menemukan bahwa dengan semakin menurunnya 

cadangan devisa Indonesia, maka kurs USD/IDR akan semakin meningkat 

(terdepresiasi). Maka dari itu peneliti akhirnya memutuskan untuk memasukan 

perubahan cadangan devisa tersebut ke dalam salah satu variabel penelitiannya. 

 Akan tetapi dimulai pada bulan Agustus, dapat dilihat bahwa ternyata 

pergerakan cadangan devisa sejalan dengan pendapat bahwa cadangan devisa dan 

volatilitas kurs memiliki hubungan yang negatif. Dapat diduga bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh faktor ekspektasi pasar yang disebabkan oleh devaluasi Yuan. 

 Dikutip dari BBC (http://www.bbc.com/news/business-33858433), pada 

tanggal 11 Agustus 2015, Bank Rakyat Tiongkok mengumumkan bahwa nilai 

tukar Yuan Renminbi terhadap Dolar Amerika Serikat akan diturunkan sebesar 

http://www.investing.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bbc.com/news/business-33858433
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1,9 persen dengan alasan untuk mengikuti kebijakan yang lebih berorientasi 

terhadap pasar. Kebijakan kemudian terus berlanjut hingga pada tanggal 13 

Agustus 2015. Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-

14/pboc-yuan-reference-rate-rises-for-first-time-since-devaluation) 

melaporkan bahwa Yuan didevaluasi kembali oleh Bank Rakyat Tionghoa hingga 

ke angka 2,8 persen. 

 Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan ekonom dunia. Banyak 

ekonom berpendapat bahwa hal ini ditujukan oleh Tiongkok untuk meningkatkan 

ekspornya dikarenakan keadaan ekonomi Tiongkok sedang lesu akhir-akhir ini. 

Namun banyak juga yang membantah hal tersebut. Banyak ekonom berpendapat 

bahwa kebijakan ekonomi Tiongkok tidak mencerminkan keadaan fundamental 

ekonominya, dikarenakan tingkat inflasi yang cukup tinggi dan cadangan devisa 

yang luar biasa besar jumlahnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi 

yang memadai sehingga dibutuhkan kebijakan revaluasi nilai kurs Yuan Renminbi 

yang dinilai tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya (Xin Wang, et. al, 

2012). 

 Untuk menguji apakah hal ini dapat dimasukan kedalam identifikasi 

masalah, maka peneliti memberikan data grafik yang disusun sebagai berikut: 

 

 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-14/pboc-yuan-reference-rate-rises-for-first-time-since-devaluation
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-14/pboc-yuan-reference-rate-rises-for-first-time-since-devaluation


9 

 

 

Grafik 1.5. 

Kointegrasi USD/CNY dan USD/IDR 
(Sumber: www.investing.com) 

 Dari grafik tersebut diatas, dapat dilihat bahwa muncul suatu pola dan tren 

yang sama diantara kedua kurs tersebut. Berdasarkan pendekatan analisis faktor, 

hal ini dijelaskan oleh Nachrowi dan Usman (2006:3-4) bahwa pergerakan suatu 

indeks dapat dipengaruhi oleh indeks lain. Di dalam penjelasan yang dijabarkan 

oleh Madura dan Fox (2011:89), diketahui bahwa ekspektasi dapat 

mempengaruhi pergerakan volatilitas kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika 

Serikat. Ekspektasi ini sendiri sering didefinisikan juga sebagai sentimen pasar. 

Dapat diketahui bahwa pasar valas, baik itu investor ataupun pedagang valas 

bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. 

Plakandaras, et al. (2014) menemukan bahwa dengan informasi yang beredar 

luas di pasar, hal ini akan membuat pergerakan kurs berkorelasi dengan informasi 

tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya berita devaluasi Yuan yang 

beredar luas, tentu banyak pelaku pasar valas bereaksi terhadap berita tersebut. 

http://www.investing.com/
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 Tetapi hal ini masih belum dapat menjelaskan apa hubungan yang terjadi 

jika para pelaku pasar valas tersebut bereaksi dan menekan kurs CNY sehingga 

membuat kurs USD terapresiasi. Hal ini dijawab oleh Cai, et al. (2009) yang 

menerangkan bahwa sesungguhnya dikarenakan sifat mata uang USD yang sangat 

memiliki pengaruh di seluruh dunia membuat hubungan nilai tukar USD dengan 

kurs di negara-negara berkembang sangat terpengaruh oleh sentimen pasar. Hal 

ini dibuktikan dengan sudah beberapa kali Indonesia, yang juga termasuk di 

dalam objek penelitian tersebut, juga terkena efek samping dari pergerakan kurs 

USD.  

 Berdasarkan dari kedua hal yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti 

akhirnya memilih judul “Analisis Kebijakan Devaluasi Yuan dan Cadangan 

Devisa sebagai Faktor-Faktor Penyebab Terdepresiasinya Nilai Tukar 

Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada Tahun 2015” dalam karya 

ilmiah yang akan dibuat. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah yang akan bahasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kondisi devaluasi nilai Yuan, cadangan devisa dan depresiasi nilai 

tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. 

2. Bagaimanakah pengaruh devaluasi nilai Yuan dan cadangan devisa terhadap 

depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat secara bersama pada 

tahun 2015. 
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3. Bagaimanakah pengaruh antara devaluasi nilai Yuan dan cadangan devisa 

terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat secara 

parsial pada tahun 2015. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini sendiri untuk melengkapi tugas akhir sebagai 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama. Selain itu, peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah hubungan yang terjadi diantara ketiga variabel tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan fenomena yang terjadi diluar dugaan dan menyebabkan krisis 

sehingga pemerintah terpaksa campur tangan dengan mengeluarkan berbagai 

macam kebijakan dan paket ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri 

adalah: 

1. Untuk menganalisis kondisi antara devaluasi nilai Yuan, cadangan devisa dan 

depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara devaluasi nilai Yuan dan cadangan 

devisa terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat 

secara bersama pada tahun 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara devaluasi nilai Yuan dan cadangan 

devisa terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika Serikat pada 

tahun 2015 secara parsial. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Penulis 

Diharapkan penulis dapat memperluas serta menggali lebih dalam lagi di 

bidang keilmuan ekonomi, dan dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan 

diantara teori ekonomi konvensional serta prakteknya di dunia nyata. Selain 

itu pula peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

di dalam penentuan kurs USD/IDR yang memegang peranan penting di dalam 

perkonomian Indonesia. Lebih lanjut penulis juga berharap dapat meneruskan 

studi di dalam dunia ekonomi internasional. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat 

memperkirakan faktor-faktor utama yang menentukan volatilitas kurs 

USD/IDR. Selain itu pula dikarenakan fenomena ini masih tergolong baru, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik di masa depan. 

3. Civitas Akademika 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas 

wawasan kalangan civitas akademika melalui pengembangan ilmu manajemen 

khususnya yang berhubungan dengan ekonomi internasional. 

4. Pemerintah 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan oleh 

pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan 

dengan faktor makro ekonomi khususnya pemerintah dalam mengambil 
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kebijakan dalam mengatur cadangan devisa sehingga dapat menstabilkan nilai 

tukar Rupiah terhadap Dolar. 

5. Investor Forex 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

investor dalam menginvestasikan dananya di dalam pasar valuta asing. 

Dengan  hasil penelitian yang ada pula investor dapat lebih bijak dalam 

mengambil keputusan investasinya. 

 

1.5. Metode Penelitian 

 Menurut Arikunto (2010:130) bahwa metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jenis penelitian 

ini sendiri dapat digolongkan dalam penelitian eksploratori. Metode eksploratori 

yang digunakan sendiri adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

menggunakan data sekunder. Menurut Sekaran (2011:119), penelitian 

eksploratori adalah: 

“…penelitian yang digunakan dimana jika tidak banyak yang diketahui 

pada saat ini, tidak ada informasi yang tersedia atas masalah penelitian 

yang telah diuji atau dilakukan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan 

penggalian yang lebih terhadap permasalahan tersebut untuk dapat 

memahami fenomena yang terjadi, dan menambah pengertian sebelum 

dikembangkan model dan desain penelitian bagi investigasi selanjutnya” 

 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif korelasional. Penelitian 

korelasi sendiri adalah penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mencari 

hubungan antara dua faktor pada sekelompok subjek penelitian. Stephen Isaac dan 
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William B. Michael menyatakan bahwa tujuan korelasi adalah untuk menyelidiki 

keterkaitan variasi-variasi pada suatu faktor dengan variasi-variasi pada suatu atau 

lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi (Sanjaya, 2013:81-82). 

Sedangkan pengertian penelitian kuantitatif menurut Emzir (2009:28), adalah: 

“Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara 

primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada 

variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran 

dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian 

seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik”. 

 

 Disamping itu, sifat penelitian ini sendiri bersifat verifikatif. Penelitian 

verifikatif sendiri bersifat untuk memastikan dan menguji kembali beberapa 

determinan di penelitian lalu dan mengujinya kembali di dalam keadaan yang 

berbeda. Diperlukan perluasan untuk mempertajam dasar-dasar empiris mengenai 

hubungan di antara gejala sosial atau gejala-gejala fisik sehingga ia benar-benar 

mampu merumuskan hipotesis-hipotesis yang berarti bagi penelitian selanjutnya. 

Sedangkan menurut Masyhuri (2010:45), metode riset verifikatif adalah: 

“Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan 

untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah 

dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan.” 

 Sehingga dalam arti lain, ketiga penjelasan tersebut dirasa sudah mewakili 

desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. 
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1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi yang menjadi objek penelitian ini sendiri walaupun secara fisik 

berada di Amerika Serikat, Republik Rakyat Tionghoa, dan juga di Kota Jakarta, 

Indonesia, tetapi berkat kemajuan teknologi dan informasi, maka penulis dapat 

mengakses data historis yang diinginkan melalui situs-situs seperti www.bi.go.id, 

www.federalreserve.gov, dan www.imf.org. Sedangkan untuk waktu objek 

penelitian ini sendiri dilakukan di bulan Januari 2016 hingga bulan April 2016. 

http://www.bi.go.id/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.imf.org/

