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BAB I

PENDAHULUAN

I.1.    Latar belakang masalah

Pada tahun 2008 terjadi krisis global dan berlanjut pada krisis nilai tukar.

Krisis ekonomi 2008 disebabkan karena adanya resesi ekonomi yang melanda

Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara lain karena

Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara lain

termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Amerika menyebabkan

penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian ekspor Indonesia

pun menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit Neraca Pembayaran

Indonesia (NPI). Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI

mencatatkan defisit sebesar USD 2,2 miliar pada tahun 2008.

Krisis ekonomi global tahun 2008 terjadi karena Subprime Mortgage (over-

supply akan perumahan, Mark-up harga perumahan, dan gaya hidup orang

Amerika), pada 1997-an di Amerika sedang ramai-ramainya bidang properti.

Sehingga, banyak lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan yang

berinvestasi dibidang properti sehingga lambat laun terjadi over-supply dan

menurunnya harga perumahan. Setelah harga perumahan menurun, kredit

perumahan banyak melanda masyarakat kelas bawah dengan melalui kredit pada

lembaga pembiayaan ataupun melalui free money.
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Disisi lain, para broker atau agen perumahan menaikkan harga perumahan

dari harga yang sebenarnya dengan kata lain kegiatan mark-up ini mengakibatkan

perumahan dibayar dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya dan jumlah

utang yang dimiliki masyarakat semakin banyak jumlahnya. Karena jumlah utang

masyarakat banyak, pembayaran angsuran dilakukan dengan kartu kredit sehingga

besarnya utang semakin bertambah dan akhirnya masyarakat tidak mampu

membayar utangnya. Keadaan diperparah lagi dengan dijual-belikannya surat

utang KPR tersebut di Financial Market, sehingga banyak pihak yang mengalami

kerugian.

Ketika kredit macet dengan jumlah yang sangat besar, lembaga kredit

bangkrut dan mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini memicu penurunan tingkat

kepercayaan di pasar finansial, yang mengakibatkan jatuhnya nilai saham dan

surat-surat berharga lainnya. Pasar finansial merupakan sektor penting dalam

sistem kapitalisme. Sistem ini menggunakan ideologi neoliberalisme, dimana

ekonomi menekankan pada kebebasan pasar, efisiensi ekonomi dan mengurangi

intervensi pemerintah. sektor finansial yang seharusnya hanyalah pendukung bagi

sektor riil, justru mendominasi.

Proses akumulasi modal telah bergeser dari modal produktif menjadi

perjudian spekulatif di pasar uang dan pasar modal. Tiga puluh tahun yang lalu

transaksi valuta asing 90% terkait dengan sektor riil (perdagangan dan investasi

jangka panjang), sekarang lebih dari 90% transaksi adalah aliran modal finansial

jangka pendek ( bahkan >80% kurang dari seminggu) yang hanya diarahkan
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untuk spekulasi keuntungan (dikenal dengan hot money). Hal ini menyebabkan

sistem kapitalisme global rentan krisis. Bila kepercayaan hilang (seperti kasus

subprime mortgage) hot money akan ditarik dan pasar saham berjatuhan .

Krisispun terjadi.

Berkembang atau tidaknya perekonomian suatu negara tergantung dari

kondisi makroekonomi. Salah satu dari indikator makroekonomi tersebut adalah

nilai tukar mata uang. Hal ini dikarenakan nilai tukar mata uang adalah

pembanding antara nilai uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Apabila

nilai mata uang suatu negara tersebut menguat, maka bisa dikatakan kondisi

ekonomi negara tersebut sedang berkembang dibandingkan negara lain. Sehingga

nilai tukar mata uang dapat digunakan sebagai acuan kondisi perekonomian dari

suatu negara.

Sejak runtuhnya sistem Bretten Woods, nilai tukar tukar dalam perekonomian

terbuka kecil merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan dalam sistem

yang baru yaitu sistem mengambang, nilai tukar menyesuaikan diri dengan

mekanisme pasar yang berlaku, sehingga nilai tukar dapat dengan mudah

berfluktuasi. Fluktuasi (perubahan) pada nilai tukar dapat berdampak pada

perubahan variabel-variabel makroekonomi lainnya. Perubahan nilai tukar akan

mempengaruhi agregat demand dan agregat supply. Sebagai contoh, suatu

kebijakan moneter akan mendepresiasikan nilai tukar domestik dan meningkatkan

harga barang-barang impor, maka akan diikuti dengan kenaikan harga barang

domestik, walaupun terjadi disaat tidak ada ekspansi aggregate demand. Gejolak
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nilai tukar rupiah juga dapat menimbulkan permintaan dollar semu dalam rangka

spekulasi, serta membawa variabel ekonomi seperti inflasi melambung tinggi.

Perekonomian Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surut bahkan

perekonomian Indonesia sejak tahun 2008 mengalami keterpurukan yang cukup

tajam akibat dari krisis global. Sehingga mengakibatkan rupiah berfluktuasi tajam.

Hal ini dibuktikan dengan perubahan yang terjadi pada sebelum dan sesudah krisis

global. Kondisi nilai tukar dan variabel makroekonomi lainnya berada dalam taraf

normal (Tabel I.1).

Tabel I.1. Indikator Makroekonomi Indonesia 2006-2013

Keterangan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan ekonomi (%) 5.5 6.3 6.1 4.5 6.1 6.5 6.2 5.8

Tingkat inflasi (%) 6.60 6.59 11.6 2.78 6.96 3.79 4.3 8.4

Neraca pembayaran (US$
million)

14.510 14.085 -3.976 14.255 32.512 11.856 11.9 -7.325

Cadangan devisa (US$
milion)

42.586 56.920 51.693 66.105 96.207 110.123 112.8 99.387

Nilai tukar (Rp/US$) 9.666 9.636 10.179 10.894 9.583 9.068 9.638 12.170

Sumber : Bank Indonesia (2013)

Nilai tukar mengalami tingkat depresiasi yang cukup besar pertahun. Hal

ini berdampak pada variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi. Tingkat inflasi

berfluktuasi searah dengan pertukaran nilai tukar, namun secara keseluruhan

masih menunjukan tingkat inflasi yang dikendalikan. Selain itu, pertumbuhan

ekonomi juga meningkat seiring dengan depresiasi perlahan pada nilai tukar
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rupiah. Pertumbuhan ekonomi meningkat disebabkan oleh variabel-variabel dasar

makroekonomi yang mendukung seperti ekspor impor, investasi asing

menunjukan arah yang menguntungkan. Sedangkan faktor-faktor tersebut juga

dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Seperti kita ketahui bahwa depresiasi

tersebut mampu meningkatkan cadangan devisa pemerintah.

Selain itu, nilai tukar rupiah memang bergerak relatif stabil sampai

pertengahan September 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi

berjalan yang masih mencatat surplus serta kebijakan makroekonomi hati-hati.

Namun sejak pertengahan September 2008, krisis global yang semakin dalam

telah memberi efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs rupiah melemah menjadi

Rp 11.711 per dolar AS pada bulan November 2008 yang merupakan depresiasi

yang cukup tajam, karena pada bulan sebelumnya rupiah berada di posisi Rp

10.048. Krisis global membuat daya beli masyarakat di setiap negara pada

umumnya menurun. Depresiasi tidak serta merta membuat ekspor Indonesia

meningkat justru yang terjadi penurunan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) awal Maret 2009,

disebutkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada Januari 2009 hanya sebesar USD

7,15 miliar. Angka ini turun 17,7 persen dibandingkan nilai ekspor pada

Desember 2008 sebesar USD 8,69 miliar. Bahkan, jika dibandingkan dengan

Januari 2008, nilai penurunannya lebih besar lagi, yakni sebesar 36 persen.

Sementara inflasi pada krisis ekonomi 2008 sempat mencapai level 12,14 persen

pada bulan September. Inflasi tersebut didorong dari lonjakan harga minyak dunia
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yang mendorong dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi global yang tinggi. Namun

inflasi tersebut berangsur menurun di akhir tahun 2008 karena harga komoditi

yang menurun dan penurunan harga subsidi BBM. Kondisi saat ini ialah ekspor

menurun diikuti oleh meningkatnya neraca transaksi berjalan Indonesia. Harga

barang melonjak akibat kebijakan penyesuaian harga BBM pada Juli lalu.

Keterangan diatas menunjukan bahwa nilai tukar berperan penting dalam

menentukan kondisi perekonomian dan variabel-variabel makroekonomi suatu

negara. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat meredam nilai tukar

agar tidak terlalu berfluktuasi.  Kebijakan yang tepat tidak dapat ditetapkan begitu

saja tanpa mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan pada nilai

tukar.

Oleh karena itu, kita perlu manganalisis faktor-faktor yang menentukan

perubahan nilai tukar rupiah, karena fluktuasi yang berlebihan dapat mempersulit

para pengambil keputusan ekonomi makro untuk memprediksi suatu kebijakan

makroekonomi. Selain itu bagi dunia usaha, nilai tukar yang fluktuatif dapat

mempersulit penentuan tingkat biaya dan keuntungan dimasa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU

PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH SELAMA KRISIS GLOBAL

(PERIODE 2006-2013)
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I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah didalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan riil, inflasi, dan tingkat suku bunga secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah ?.

2. Apakah pendapatan riil, inflasi, dan tingkat suku bunga secara simultan

berpengaruh terhadap  perubahan nilai tukar rupiah ?.

I.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian

tersebut. Hal ini sangatlah diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan dan tolak

ukur dalam penelitian tersebut. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan riil, inflasi, dan tingkat suku

bunga terhadap perubahan nilai tukar rupiah pada tahun 2006-2013.

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan riil, inflasi, dan tingkat suku

bunga secara simultan terhadap perubahan nilai tukar rupiah pada tahun

2006-2013.
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I.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan

segala ilmu pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti

perkuliahan. Pengaplikasian tersebut terutama pada penggunaan teori

moneter untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan perubahan

nilai tukar rupiah, sehingga peneliti dapat memperluas pengetahuan,

terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Praktisi.

Penelitian ini berguna untuk melihat gambaran mengenai kondisi nilai

tukar rupiah baik selama terjadinya krisis global. Selain itu juga

diungkapkan bagaimana kondisi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi

nilai tukar rupiah terhadap dollar, terutama pada periode 2006-2013.

Diharapkan melalui penelitian ini semua pihak dapat mengambil pelajaran

yang berharga, serta turut memberikan kontribusinya dalam

mempertahankan situasi ekonomi yang kondusif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan dapat menambah wacana dan refrensi baik secara teori

maupun praktek khususnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi

perubahan nilai tukar.
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I.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang

akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membaginya dalam enam bab

yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah

yang diteliti yang terangkum dalam telaah pustaka, variabel

penelitian dan mengemukakan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

Bab ini menyajikan sejarah singkat negara Indonesia, dan gambaran

dari perekonomian negara Indonesia.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan,

menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian

tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.


