
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Teoritik 

 

1. Nilai Tukar 

Kurs atau nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara, yang 

diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.  Kurs memainkan peranan yang 

amat penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs 

memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam 

satu bahasa yang sama (Krugman dan Obstfeld, 2004).  Menurut Mishkin (2009), 

kurs merupakan harga satu mata uang dalam mata uang yang lain. 

 

Untuk memahami perilaku kurs dalam jangka pendek adalah memahami bahwa 

kurs merupakan harga dari aset domestik (deposito bank, obligasi, saham, dan 

lain-lain, yang didenominasikan dalam mata uang domestik) dinyatakan dalam 

aset luar negeri (aset serupa yang dengan denominasi mata uang asing).  Oleh 

karena kurs adalah harga dari aset yang dinyatakan dalam aset lainnya, cara 

alamiah untuk mengetahui penentuan kurs dalam jangka pendek adalah 

menggunakan pendekatan pasar aset yang sangat bergantung pada teori 

permintaan aset (Mishkin, 2009). 
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a. Nilai Tukar Riil  

Setiap negara memiliki sebuah mata uang yang menunjukkan harga-harga barang 

dan jasa. Pengertian nilai tukar valuta asing adalah “Exchange Rate  is the price of 

one nation’s money in terms of another nation’s money”.  ”The nominal exchange 

rate   is usually called the nilai tukar ”.  Menurut definisi tersebut nilai tukar 

diartikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain.  Nilai 

tukar nominal biasa disebut nilai tukar (Pugel, 2004).  Menurut Mankiw, nilai 

tukar nominal adalah harga relatif dimana seseorang dapat memperdagangkan 

mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya (Mankiw, 2000: 200). 

Dengan menggunakan indeks harga konsumen untuk Indonesia (P), sebuah indeks 

harga untuk harga-harga di luar negeri (P*) dan nilai tukar nominal antara rupiah 

dengan mata uang asing (e), akan dapat diukur nilai tukar riil keseluruhan antara 

Indonesia dengan negara-negara lain sebagai berikut : 

Nilai Tukar Riil = (e x P) / P* 

Terdapat paling tidak 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta 

asing.  Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, 

maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan 

cenderung melemah.  Kedua, faktor aliran modal keluar (capital outflow).  

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing 

dan pada kelanjutannya akan memperlemah nilai tukar.  Aliran modal keluar 

meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) 

kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.  

Ketiga, kegiatan spekulasi.  Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang 
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dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing 

sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. 

 

2. Cadangan Devisa  

“The need of a central bank for international reserves is similar to an individual’s 

desire to hold cash balances (currency and checkable deposits)” (Carbaugh, 

2004: 513).  Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

cadangan devisa bagi suatu negara mempunyai tujuan dan manfaat seperti halnya 

manfaat kekayaan bagi suatu individu.   

Motif kepemilikan cadangan devisa dapat disamakan dengan motif seseorang 

untuk memegang uang yaitu untuk motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif 

spekulasi.   Motif transaksi antara lain untuk membiayai transaksi impor yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung proses pembangunan, motif 

berjaga-jaga berkaitan dengan mengelola nilai tukar, serta motif yang ketiga 

adalah untuk lebih memenuhi kebutuhan diversifikasi kekayaan (memperoleh 

return dari kegiatan investasi dengan cadangan devisa (Gandhi, 2006: 1). 

Jhingan (2001) menyatakan bahwa “International liquidity (generally used as a 

synonym for international reserves) is defined as the aggregate stock of internally 

acceptable assets held by the central bank to settle a deficit in a country’s balance 

of payments”.  Cadangan devisa merupakan asset dari bank sentral yang 

dipergunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran.  Definisi 

tersebut senada dengan konsep International Reserves and Foreign Currency 

Lliquidity (IRFCL) yang dikeluarkan oleh IMF bahwa cadangan devisa  

idefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter 
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dan dapat digunakan setiap waktu guna membiayai ketidakseimbangan neraca 

pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter.  Selain untuk tujuan stabilisasi 

nilai tukar, terkait dengan neraca pembayaran cadangan devisa dapat digunakan 

untuk membiayai impor dan membayar kewajiban luar negeri.  Besar kecilnya 

akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh kegiatan 

perdagangan (ekspor dan impor) serta arus modal negara tersebut. 

Pada sistem nilai tukar mengambang, terjadinya pergerakan nilai tukar dapat 

diatasi sendiri oleh mekanisme pasar, sehingga jumlah cadangan devisa yang 

dibutuhkan tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh suatu negara dengan sistem nilai 

tukar tetap yang rigid.  Menurut Carbaugh (2004: 516), tujuan utama dari 

cadangan devisa adalah untuk memfasilitasi pemerintah dalam melakukan 

intervensi pasar sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar.  Sehingga, suatu 

negara dengan aktivitas stabilisasi yang aktif memerlukan jumlah cadangan devisa 

yang besar pula. 

 

Keterbukaan perekonomian suatu negara tercermin dengan semakin besarnya 

transaksi perdagangan dan aliran modal antar negara.  Semakin terbuka 

perekonomian suatu negara kebutuhan cadangan devisa-nya cenderung semakin 

besar guna membiayai transaksi perdagangan.  Parameter yang biasa dipakai 

untuk mengukur kecukupan cadangan devisa sehubungan dengan transaksi 

perdagangan antar negara adalah marginal propensity to import.  Semakin besar 

angka propensity tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan cadangan 

devisa yang harus dimiliki dan semakin kecil angka propensity tersebut 

menunjukkan semakin kecilnya kebutuhan international reserves yang harus 

dimiliki (Gandhi, 2006: 11).  Dengan tersedianya cadangan devisa yang 
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mencukupi maka apabila suatu negara mengahadapi kondisi terms of trade yang 

buruk yang kemudian akan berpengaruh pada nilai tukar riilnya maka cadangan 

devisa dapat berperan sebagai absorber. 

 

3. Nilai Tukar Perdagangan (Terms of Trade) 

Terdapat beberapa konsep tentang TOT.  Konsep pertama merupakan konsep 

yang paling umum digunakan, yaitu net barter terms of trade atau juga dapat 

disebut commodity terms of trade.  Net barter terms of trade adalah perbandingan 

antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor.  Kenaikan ekspor 

menunjukkan perbaikan di dalam nilai tukar perdagangan, artinya untuk sejumlah 

tertentu ekspor dapat diperoleh jumlah impor yang lebih banyak dengan melalui 

hubungan harga (Nopirin, 1995: 71). 

 

Forumulasinya dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana, Px adalah Indeks harga ekspor; Pm adalah Indeks harga impor; dan 100 

adalah Indeks tahun dasar.  Bila N >100 atau terjadi kenaikan net barter terms of 

trade maka berarti terjadi perkembangan perdagangan luar negeri yang positif 

karena dengan nilai ekspor tertentu diperoleh nilai impor yang lebih besar (Hady, 

2001:77).  Konsep kedua adalah gross barter terms of trade, merupakan 

perbandingan antara indeks volume impor dengan indeks volume ekspor.  Konsep 

ini menjadi tidak penting karena kurang memberikan gambaran tentang perubahan 

harga.  Oleh karena itu, apabila konsep terms of trade tanpa diberi penjelasan apa-

apa maka yang dimaksud adalah konsep net barter terms of trade. 
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Konsep ketiga adalah income terms of trade yang dapat dituliskan dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Dimana: N adalah net barter terms of trade; Px adalah Indeks harga ekspor; Pm 

adalah Indeks harga impor; dan Qx adalah Indeks kuantitas ekspor.  Berdasarkan 

konsep ini, kenaikan income terms of trade menunjukkan bahwa suatu negara 

dapat memperoleh jumlah impor yang lebih besar dengan dasar kenaikan nilai 

ekspornya.  Bagi negara-negara yang sedang berkembang, selain variabel harga 

juga sangat penting untuk menilai terms of trade ini dengan mempertimbangkan 

volume ekspornya karena kenaikan harga ekspor yang tinggi mungkin diimbangi 

dengan turunnya volume ekspor.  Perbaikan TOT dapat timbul sebagai akibat: (1) 

harga ekspor naik sedang harga impor tetap; (2) harga ekspor tetap sedang harga 

impor turun; (3) harga ekspor naik dengan proporsi yang lebih besar daripada 

naiknya harga impor; (4) harga ekspor turun dengan proporsi yang lebih kecil 

daripada turunnya harga impor.  Mekanisme bagaimana TOT dapat berpengaruh 

pada nilai tukar riil adalah dapat dilihat dari sebuah mekanisme sederhana yaitu 

perbaikan TOT akan meningkatkan aliran modal masuk yang berasal dari 

perdagangan yang selanjutnya dapat mengapresiasi nilai tukar riil dan sebaliknya. 

Memburuknya TOT akan mengakibatkan permintaan valuta asing meningkat 

sehingga akan mendepresiasi nilai tukar riil. 
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4. Financial Deepening 

Ukuran dari perkembangan intermediasi keuangan biasanya digunakan 

pengukuran indikator melalui kuantitas, kualitas, dan efisiensi dari jasa 

intermediasi keuangan (Calderon, 2002:5).  Terdapat beberapa indikator untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat perkembangan sektor keuangan salah satu 

diantaranya adalah rasio antara aset keuangan dalam negeri terhadap GDP 

(Muklis, 2005: 2).  

Menurut King dan Levine (1993), “Financial deepening means an increase in the 

money supply of financial assets in the economy, it is important to develop some 

measures of the widest range of financial assets, including money”.  Selain itu, 

King dan Levine merancang 4 ukuran dalam perhitungan perkembangan sektor 

keuangan.  Pertama, ukuran dari kedalaman sektor keuangan adalah rasio dari 

kewajiban lancar (liquid liabilities) dari sistem keuangan terhadap GDP.   

 

Kewajiban lancar dalam hal ini adalah M3, namun apabila M3 tidak bisa 

didapatkan maka digunakan M2.  Hal ini sejalan dengan IMF dalam database 

International Financial Statistic.  Kedua, adalah rasio dari deposit money bank 

domestic asset dibagi dengan deposit money bank domestic asset ditambah dengan 

central bank domestic asset yang menggambarkan institusi keuangan yang lebih 

spesifik.  Ketiga, rasio kredit dari sektor swasta non keuangan dibagi dengan total 

kredit domestik.  Keempat, adalah rasio kredit sektor swasta non-keuangan dibagi 

dengan GDP.  Dua yang terakhir ini menggambarkan ukuran kuangan sektor dan 

tingkat pinjaman publik (King dan Levine, 1993: 4).  
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Penggunaan rasio M2 terhadap GDP sebagai indikator financial deepening juga 

dibenarkan oleh King dan Levine, (1993: 5).  Semakin kecil rasio tersebut maka 

semakin dangkal sektor keuangan suatu negara.  Suatu negara dikatakan memiliki 

sektor keuangan yang dalam apabila M2 > 20% dari GDP dan dangkal apabila M2 

< 20% dari GDP (Aizenman dan Crichton, 2006: 20).  Telah disebutkan bahwa 

apabila terjadi gejolak pada nilai tukar akibat terms of trade shock maka negara 

dengan sektor keuangan yang dalam akan mampu menstabilkan nilai tukarnya 

secara otomatis melalui mekanisme pasar.  

 

Dimana FD adalah Financial Deepening, M2 adalah jumlah uang beredar di 

Indonesia, GDP adalah GDP Indonesia.  Keberadaan sektor keuangan dapat 

dilihat dari beberapa indikator dalam perkembangannya.  Dalam hal ini terdapat 

beberapa pandangan mengenai indikator untuk mengetahui perkembangan sektor 

keuangan di suatu negara. Diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Lynch 

(1996:3- 33) yang menyatakan terdapat 5 indikator untuk mengetahui 

perkembangan sektor keuangan suatu negara, yakni : 

1) Ukuran Kuantitatif (Quantity Measures)  

Indikator kuantitatif bersifat moneter dan kredit, seperti rasio uang dalam 

arti sempit terhadap PDB, rasio uang dalam arti luas terhadap PDB dan 

rasio kredit sektor awsata terhadap PDB. Indikator kuantitatif ini untuk 

mengukur pembangunan dan kedalaman sektor keuangan. 

2)  Ukuran Struktural (Structural Measures) 

Indikator struktural menganalisa struktur sistem keuangan dan 

menentukan pentingnya  elemen-elemen yang berbeda-beda pada sistem 
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keuangan. Rasio-rasio yang digunakan sebagai indikator adalah : rasio 

uang dalam arti luas terhadap PDB, rasio pengeluaran pasar sekuritas 

terhadap uang dalam arti luas. 

3) Harga sektor keuangan (Financial Prices) 

Indikator ini dilihat dari tingkat bungan kredit dan pinjaman sektor riil. 

4)  Skala Produk (Product Range) 

Indikator ini dilihat dari berbagai jenis-jenis instrumen keuangan yang 

terdapat di pasar keuangan, seperti ; produk keuangan dan bisnis 

(commercial paper,corporate bond, listed equity), produk investasi, 

produk pengelolaan risiko dan nilai tukar luar negeri. 

5) Biaya Transaksi (Transaction Cost) 

Indikator ini dilihat dari spread suku bunga.  Berkaitan dengan indikator 

kuantitatif untuk melihat perkembangan sektor keuangan dalam 

pembangunan dengan menggunakan rasio antara aset keuangan dalam 

negeri terhadap PDB (seperti : rasio M1/GDP, M2/GDP, M3/GDP, 

M4/GDP), maka perkembangan dalam rasio aset keuangan terhadap PDB 

menunjukkan pendalaman keuangan. Perkembangan yang semakin besar 

dalam rasio tersebut menunjukkan semakin dalam sektor keuangan suatu 

negara. Sebaliknya semakin kecil rasio tersebut menunjukkan semakin 

dangkal sektor keuangan suatu negara (Okuda, 1990:270). 

 

Nasution (1990) dalam kaitannya dengan pendalaman keuangan mengatakan 

bahwa ukuran pendalaman keuangan suatu negara ditunjukkan oleh rasio antara 

jumlah kekayaan yang dinyatakan dengan uang (financial asset) dengan 
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pendapatan nasional.  Semakin tinggi rasionya mempunyai arti bahwa 

penggunaan uang dalam perekonomian suatu negara semakin dalam.  Semakin 

tinggi pendalaman keuangan semakin besar penggunaan uang dalam 

perekonomian dan semakin besar serta semakin meluas kegiatan lembaga 

keuangan maupun pasar uang dalam perekonomian (Wardhana, 1998:5). 

 

a. Hubungan Nilai Tukar Mata Uang Dengan Financial Deepening 

Naik turunnya nilai tukar mata uang pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak 

faktor sesuai dengan sistem yang dianutnya.  Dalam sistem nilai tukar tetap, maka 

nilai kurs mata maung domestik terhadap mata uang asing besar kecilnya 

ditentukan oleh kebijakan pemerintah.  Sedangkan dalam sistem nilai tukar 

mengambang, maka nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

jumlah uang beredar, inflasi tingkat bunga dan pendapatan (Kuncoro, 1996:157).  

Baik dalam sistem nilai tukar tetap maupun dalam sistem nilai tukar mengambang 

fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perekonomian.  Suatu 

apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat menyebabakan 

semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Bila terjadi 

keadaan over demand, maka hal tersebut dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi.   

 

Sedangkan apabila mata uang uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata 

uang asing, maka yang hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat akan terus 

memburu mata uang asing.  Kondisi ini dikarenakan masyarakat akan menyimpan 

sebagian kekayaan dalam bentuk mata uang asing.  Sehingga secara umum 

depresiasi nilai tukar mata uang akan berdampak negatif terhadap financial 

deepening 
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B. Tinjauan Empirik 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis sudah mencoba mempelajari 

penelitian-penelitan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.   

Joshua Aizenman and Daniel Riera-Crichton (2006).  Penelitian ini meneliti 

tentang Real Exchange Rate  and International Reserves in the Era of Growing 

Financial and Trade Integration selama periode 1970-2004 dan memberikan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penimbunan dan pengelolaan cadangan devisa 

memiliki efek mengurangi dampak guncangan TOT di REER tersebut. 

 

Dede Ruslan (2011).  Penelitian ini berisikan tentang analisis financial deepening 

di Indonesia pada periode 1980-2007 yang kemudian penelitian tersebut 

menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu: 

a. Variabel tingkat bunga dan pendapatan nasional memiliki pengaruh 

signifikan terhadap financial deepening Indonesia selama tahun 1980-

2007. Sedangkan variabel kurs nilai tukar Rp/US$ tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial deepening Indonesia. 

b. Diantara variabel-variabel yang ada, variabel pendapatan nasional 

memiliki penaruh terbesar terhadap perkembangan financial deepening di 

Indonesia selama tahun 1980-2007. 

 

Idah Zuhroh dan David Kaluge (2007).  Meneliti tentang dampak pertumbuhan 

nilai tukar riil terhadap nilai tukar perdagangan Indonesia selama periode 1984-

2004 dimenghasilkan penelitian tersebut adalah pertumbuhan nilai tukar riil 

rupiah memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam menjelaskan pertumbuhan 
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neraca perdagangan, nilai tukar justru direspon sangat signifikan kontraktif oleh 

pertumbuhan output riil. 

Priadi Asmanto dan Sekar Suryandari (2008).  Mencoba meneliti cadangan devisa 

dan financial deepening dalam stabilitas nilai tukar riil saat terjadi gejolak neraca 

perdagangan selama periode 2000-2006 dimana ternyata cadangan devisa dapat 

memberikan dampak positif dalam stabilitas nilai tukar riil di Indonesia. 
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Tabel 2.1 Studi Empirik 

Penulis/Tahun Judul Tujuan Variabel Alat Analisis Jenis Data Hasil dan Kesimpulan 

Priadi Asmanto dan 

Sekar Suryandari 

(2008) 

Cadangan Devisa dan 

Financial Deepening 

dalam stabilitas nilai 

tukar riil saat terjadi 

guncangan neraca 

perdangan 

- Bagaimana pengaruh 

Cadangan Devisa 

terhadap Stabilitas 

Nilai Tukar Riil 

- Bagaimana pengaruh 

Financial Deepening 

terhadap nilai tukar 

riil 

ETOT, RES, FD Ordinary Least Square 

(OLS) 

Time Series periode 

2000:Q1-2006:Q4 

Menunjukkan bahwa 

International Reserves 

adalah variabel yang 

dapat menjaga stabilitas 

nilai tukar riil. 

Dede Ruslan (2011) Analisis Financial 

Deepening di Indonesia 

Apakah variabel tingkat 

bunga, pendapatan 

nasional, berpengaruh 

pada financial 

deepening di indonesia 

(1980-2007). 

M2/Y=f(Y,RER,IR,) Regresi linear 

berganda. 

Time Series tahun 1980 

sampai 2009 

Variabel-variabel 

yang mempengaruhi 

financial deepening 

Indonesia hanya tingkat 

bunga dan pendapatan 

yang 

memiliki pengaruh 

siginifikan. 

Idah Zuhroh dan David 

Kaluge (2007) 

Pertumbuhan Nilai 

Tukar Riil terhadap 

nilai tukar perdagangan 

Indonesia 

Bagaimana 

pertumbuhan nilai tukar 

riil rupiah memberikan 

kontribusi dalam 

menjelaskan 

pertumbuhan neraca 

perdagangnan 

GTB, REER, 

GGDPRiil 

Vector Auto 

Regression (VAR) 

Time Series Kuartalan 

1983:1 – 2005:4 

Kejutan pertumbuhan 

nilai tukar riil rupiah 

memiliki kontribusi 

yang sangat rendah 

dalam 

menjelaskan 

pertumbuhan neraca 

perdagangan. 

Joshua Aizenman and 

Daniel Riera-Chricton 

(2006) 

Real Exchange Rate 

and International 

Reserves in the Era of 

Growing Financial and 

trade Integration 

Meneliti sejauh mana 

cadangan devisa 

mengurangi dampak 

guncangan Nilai Tukar 

Perdagangan (TOT) 

pada REER tersebut. 

TOT, REER, cadangan 

devisa. 

Regresi. Time Series tahun 1970 

sampai 2004 

Menunjukkan bahwa 

penimbunan dan 

pengelolaan cadangan 

devisa memiliki efek 

mengurangi 

dampakmguncangan 

TOT di REER tersebut. 
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