
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Mata uang asing (valuta asing) merupakan suatu komoditas yang memiliki nilai 

ekonomis.  Hal ini dikarenakan adanya permintaan yang timbul karena adanya 

kepentingan dari masyarakat untuk melakukan perdagangan internasional dan 

adanya penawaran yang timbul dari masyarakat domestik itu sendiri.

Sejarah perdagangan valuta asing berawal pada tahun 1971 oleh Smith Sonian 

Agreement pada masa pemerintahan Nixon yang merupakan awal dari 

terbentuknya sistem perdagangan valuta asing.  Perdagangan valuta asing dunia 

mulai berkembang pesat sejak tahun 1973 pada saat terjadinya perubahan 

mendasar pada sistem moneter internasional, yaitu ketika sebagian besar negara-

negara di dunia mengubah sistem nilai tukarnya dari sistem nilai tukar tetap (fixed 

rate) ke sistem nilai tukar yang lebih fleksibel dengan menerapkan sistem nilai 

tukar mengambang bebas (free floating rate) (Eman, 2005).

Di Indonesia sendiri, sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating rate) 

mulai diterapkan pada tahun 1997 hingga sekarang.  Di mana pada saat itu rupiah 

mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai rupiah 

terhadap US dollar.  Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia 



melakukan intervensi baik melalui kurs langsung (spot exchange rate) maupun 

kurs berjangka (forward exchange rate) yang untuk sementara dapat menstabilkan 

nilai tukar rupiah.  Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi rupiah 

semakin meningkat.  Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan 

devisa yang terus berkurang, maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk 

menghapus rentang intervensi sehingga nila tukar rupiah dibiarkan mengikuti 

mekanisme pasar (Putra, 2009).

Perdagangan valuta asing dilakukan pada suatu tempat yang disebut pasar valauta 

asing.  Pasar valuta asing (valas) dapat didefinisikan sebagai satu bentuk pasar 

keuangan yang dimana mata uang asing diperdagangkan atau dipertukarkan satu 

sama lain.  Pelaku pasar yang terlibat aktif dalam pasar valuta asing antara lain 

perusahaan yang bertindak sebagai perusahaan multinasional yang bertindak 

sebagai eksportir atau importir (MNC), fund managers, brokers, foreign exchange 

dealers dari bank devisa maupun bank sentral.

Di dalam pasar valuta asing terdapat tiga jenis transaksi, yaitu: Transaksi spot 

adalah transaksi valuta asing yang biasanya diselesaikan maksimal dalam dua hari 

kerja.  Transaksi forward adalah transaksi valuta asing dimana pengiriman mata 

uang dilakukan pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan tingkat 

pertukaran yang telah disepakati.  Sedangkan transaksi swap merupakan 

penggabungan antara transaksi spot dan transaksi forward.  Dimana penjualan 

spot dari suatu mata uang digabungkan dengan pembelian forward dari mata uang 

yang sama sebagai bagian dari transaksi tunggal (Salvatore, 1996).
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Perkembangan permintaan USD di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh 

dari Statistik Ekonomi Keuangan Internasional (SEKI) menunjukkan 

perkembangan yang terus meningkat dari pertengahan tahun 2005 sampai akhir 

2009.  Gambar 1 menunjukkan perkembangan permintaan USD di Indonesia 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dan www.federalreserve.gov

Gambar 1. Perkembanagan permintaan USD, PDB, selisih inflasi Indonesia 
dengan inflasi AS, selisih BI rate dengan FED rate serta ekspektasi 
apresiasi kurs di Indonesia periode 2005:07-2009:12

Dari gambar 1 dapat dilihat perkembangan permintaan USD, PDB dan ekspektasi 

kurs periode 2005:07-2009:12 cukup stabil.  Sedangkan selisih inflasi Indonesia 

dengan inflasi AS dan selisih BI rate dengan FED rate sangat berfluktuatif.  Pada 

tahun 2005 permintaan USD mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh 

tingginya pertumbuhan impor dan juga tingginya pembayaran utang luar negeri 

swasta.  Tekanan berat terjadi pada triwulan IV 2008 di mana pada saat itu terjadi 

krisis keuangan global di AS.  Krisis ini tidak hanya berakibat pada penurunan 
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volume perdagangan di pasar valuta asing saja, malainkan juga pada penurunan 

nilai tukar rupiah.  Penurunan transaksi di pasar valuta asing menyebabkan 

tekanan terhadap permintaan USD.  Ini rerjadi akibat meningkatnya pelepasan 

investasi portofolio, kebutuhan pembayaran transaksi impor dan juga pembayaran 

utang luar negeri yang cukup tinggi.  Tekanan ini terus berlangsung sampai 

triwulan I 2009 (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008:25).

Untuk mengatasi tekanan ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan 

menstabilkan nilai tukar secara terukur dengan cara menjaga kecukupan likuiditas 

di pasar valuta asing domestik.  Respon kebijakan tersebut dapat menahan 

peningkatan ekspektasi depresiasi yang berlebihan, di tengah meningkatnya 

ketidakpastian (Laporan Perekonomian Indonesia, 2009:25-26).  Pada triwulan II 

2009 nilai tukar rupiah mengalami tren menguat yang dibarengi dengan 

peningkatan volume perdagangan di pasar valuta asing.

B. Perumusan Masalah

Pada gambar 1 dapat diketahui bahwa perkembangan selisih suku bunga BI rate 

dan FED rate sangat berfluktuatif.  Dimana naik turunnya BI rate sangat 

ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  Menurut teori 

turunnya selisih suku bunga dalam dan luar negeri akan menyebabkan permintaan 

terhadap valuta asing akan meningkat dan sebaliknya.  Namun pada kenyataannya 

turunnya BI rate sedangkan FED rate tetap tidak selalu menyebabkan permintaan 

akan valuta asing meningkat dan sebaliknya.  Hal ini dapat diketahui pada saat 

terjadi krisis keuangan global di Amerika Serikat.  Dimana pada saat itu Bank 
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Indonesia menaikkan BI rate.  Naiknya BI rate tidak menyebabkan permintaan 

terhadap valuta asing turun melainkan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh PDB terhadap permintaan USD di Indonesia periode 

2005:07-2009:12.

2. Bagaimanakah pengaruh selisih inflasi Indonesia dengan inflasi AS terhadap 

permintaan USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

3. Bagaimanakah pengaruh selisih BI rate dengan FED rate terhadap permintaan 

USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

4. Bagaimanakah pengaruh ekspektasi apresiasi kurs terhadap permintaan USD 

di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap permintaan USD di Indonesia 

periode 2005:07-2009:12.

2. Untuk mengetahui pengaruh selisih inflasi Indonesia dengan inflasi AS 

terhadap permintaan USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

3. Untuk mengetahui pengaruh selisih BI rate dengan FED rate terhadap 

permintaan USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

4. Untuk mengetahui pengaruh ekspektasi apresiasi kurs terhadap permintaan 

USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

D. Kerangka Pemikiran
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Mata uang asing (valuta asing) adalah mata uang asing/negara lain yang dapat 

digunakan untuk melakukan transaksi antara negara satu dengan negara yang 

lainnya (dalam dan luar negeri).  Besar kecilnya permintaan terhadap dollar AS 

dipengaruhi 2 hal, yaitu:

1. Masyarakat domestik yang ingin membeli barang-barang, aset-aset atau jasa-

jasa buatan Amerika membutuhkan dollar AS untuk melakukan pembelian 

tersebut yang akan menunjukkan permintaan akan dollar AS.

2. Harga dollar AS yang murah akan lebih menarik seperti untuk membeli 

barang-barang, aset-aset, jasa-jasa buatan Amerika dan akan menyebabkan 

permintaan terhadap dollar AS meningkat.

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

terhadap permintaan valuta asing dikemukakan oleh Tagart, Kinsey dan Patinkin 

(1996:287) “the demand for foreign exchange increases if domestic GDP 

increases, domestic price rise relative to foreign price, the interest rate  

differential decreases and the dollar is expected to weaken”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam permintaan valuta asing menurut Mac Tagart, Kinsey dan 

Patinkin dalam Economics, yaitu:

1. PDB dalam negeri.

2. Selisih tingkat harga relatif dalam dan luar negeri (inflasi).

3. Selisih suku bunga dalam dan luar negeri.

4. Ekspektasi apresiasi kurs.
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Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tetap, kenaikan terhadap 

PDB dalam negeri  akan menyebabkan pendapatan seseorang meningkat. 

Meningkatnya pendapatan seseorang menurut teori permintaan uang Keynes akan 

meningkatkan permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga.  Ini berarti 

kenaikan PDB dalam negeri akan meningkatkan permintaan USD dan sebaliknya.

Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tetap, kenaikan inflasi 

Indonesia sedangkan inflasi AS tetap, akan menyebabkan harga-harga di 

Indonesia akan meningkat.  Meningkatnya harga-harga di Indonesia akan 

menyebabkan seseorang lebih memilih membeli barang-barang AS sehingga 

permintaan terhadap barang-barang Indonesia berkurang dan impor akan 

meningkat.  Meningkatnya impor akan menyebabkan permintaan USD akan 

meningkat dan sebaliknya.

 
Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tetap, kenaikan suku bunga 

di Indonesia sedangkan suku bunga di AS tetap akan menyebabkan preferensi 

terhadap Rupiah meningkat dibandingkan terhadap USD.  Meningkatnya 

preferensi Rupiah terhadap USD akan meningkatkan permintaan Rupiah, 

sedangkan permintaan terhadap USD akan menurun dan sebaliknya.

Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tetap, meningkatnya 

ekspektasi masyarakat terhadap kurs suatu saat akan menguat (terapresiasi), akan 

menyebabkan permintaan terhadap USD akan berkurang.  Hal ini dikarenakan 

masyarakat akan cenderung melakukan permintaan/pembelian USD pada saat 

harga USD turun dan sebaliknya.
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Selain dari penjelasan di atas, permintaan dollar AS pun akan meningkat jika ada 

keinginan peningkatan oleh wilayah domestik untuk membeli barang-barang dan 

jasa-jasa buatan amerika atau untuk menginvestasikannya dalam aset amerika.  Ini 

di sebabkan karena:

1. Suatu peningkatan dalam preferensi wilayah domestik akan barang-barang 

Amerika.

2. Suatu peningkatan dalam GDP riil dan pendapatan riil wilayah domestik.

3. Suatu peningkatan dalam suku bunga riil dalam hutang AS.

4. Suatu peningkatan dalam kesejahteraan wilayah domestik.

5. Penurunan resiko investasi AS yang berhubungan dengan investasi asing.

Dari penjelasan di atas maka didapat gambaran kerangka berpikirnya sebagai 

berikut:

Gambar 2. Skema kerangka berpikir
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E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga PDB berpengaruh positif terhadap permintaan USD di Indonesia 

periode 2005:07-2009:12.

2. Diduga selisih inflasi Indonesia dengan inflasi AS berpengaruh positif 

terhadap permintaan USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

3. Diduga selisih BI rate dengan FED rate berpengaruh negatif terhadap 

permintaan USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

4. Diduga ekspektasi apresiasi kurs berpengaruh negatif terhadap permintaan 

USD di Indonesia periode 2005:07-2009:12.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisin ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar balakang dan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan variabel-variabel yang diteliti dan juga penelitian terdahulu 

yang serupa dengan penelitian ini.

Bab III. Metode penelitian yang berisikan tentang tahapan penelitian dan 

semua yang berkaitan dengan alat yang digunakan dalam 

penelitian.
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Bab IV. Hasil perhitungan dan pembahasan berisikan analisis hasil yang 

telah dilakukan.

Bab V. Simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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