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BAB -IV  THE BALANCE OF PAYMENTS
 

 

1. Definisi Balance of Payments 

a. adalah suatu sistem akuntansi yang mengukur segala kegiatan ataupun transaksi

ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya, termasuk diantaranya

kegiatan eksport- import, capital inflow maupun outflow, transfer payment,

penambahan atau pengurangan ‘international reserves’, dll. 

b. adalah suatu prosedur sistematis untuk mengukur, menyimpulkan dan menyatakan

pengaruh dari kegiatan / transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan

negara lain selama kurun waktu tertentu. 

Di USA, BOP dikeluarkan oleh Department of Commerce (Departemen Perdagangan

USA) setiap triwulanan. 

 

2. Investors & Praktisi Bisnis ‘Concern’ mengenai BOP karena : 

* BOP dapat membantu dalam memprediksi potensi pasar suatu negara, terutama

untuk ‘short run’. Suatu negara yang mengalami defisit BOP yang serius bisa

diperkirakan tidak akan mengimpor banyak produk / jasa dibanding dengan negara

lain yang BOP nya mengalami surplus. 

* BOP merupakan indikator penting terhadap ada atau tidaknya tekanan terhadap nilai

tukar mata uang, sehingga dapat digunakan oleh perusahaan perdagangan atau

investor lainnya di dalam meng’hedging’ investasinya. 

* Defisit BOP yang terus menerus (kontinyu) dapat menjadikan indikasi adanya

kontrol terhadap investasi dalam negeri oleh para investor asing, karena adanya

pembayaran dividen, interest maupun fees terhadap perusahaan asing. 



3. Mengukur BOP 

Apabila pengeluaran /expenditure ke luar negeri lebih besar daripada apa yang dapat

dihasilkan oleh penduduk suatu negara dari negara lain, maka negara tersebut dapat

dikatakan mengalami ‘defisit’ BOP, sedangkan sebaliknya bila penduduk suatu

negara dapat menghasilkan pendapatan dari negara lain yang jumlahnya lebih besar

dari apa yang mereka keluarkan untuk membayar produk / jasa dari negara lain, maka

negara yang bersangkutan dikatakan memiliki ‘surplus’ BOP. 

Debit vs Kredit 

Kredit : Transaksi yang menghasilkan FOREX karena penjualan jasa maupun real

financial assets kepada orang asing / non resident. Contoh : penjualan mesin-mesin

buatan USA ke negara lain dipandang sebagai kredit (+). 

Debit : Transaksi yang mengeluarkan FOREX karena pembelian jasa maupun real

financial assets dari negara lain. Contoh : Import barang / jasa. 

 

4. Kategori BOP 

Terdapat 3 kategori utama BOP : 

a. Current Account, yang mengukur arus barang, jasa maupun transfer 

b. Capital Account, yang menunjukkan investasi publik maupun swasta serta aktivitas

pinjaman 

c. Official Reserves Account, yang mengukur perubahan persediaan emas maupun

mata uang asing 



5. Current Account 

Konsep dasar dari current account pada asalnya merupakan selisih dari ekspor- impor

‘tangible goods’, tetapi sekarang telah melebar dan juga melingkupi pendapatan /

pengeluaran dari service maupun ‘invisible trade’ seperti transportasi, turisme,

investment income dari cabang perusahaan di luar negeri dan pengeluaran militer.

Nama Current Account merefleksikan bahwa pembayaran / pengeluaran yang

dihasilkan merupakan konsekuensi aktivitas perdagangan maupun service yang

sedang berlangsung (current). 

Hal khusus yang perlu diperhatikan kenapa penghasilan yang diterima dari foreign

subsidiary merupakan bagian dari current account dan bukan merupakan capital

account adalah sebagai berikut : Misalnya current income dari perusahaan USA yang

memiliki manufacturing plant / foreign subsidiary di Canada termasuk kedalam

current account, karena merupakan hasil dari kegiatan yang sedang berlangsung

(sesuai dengan definisi diatas), sedangkan ‘initial investment’ dari perusahaan

tersebut dikategorikan ke dalam ‘capital account’ yang akan dibahas setelah ini.  

 

6. Capital Account 

Klasifikasi dari capital account mencakup portfolio, direct maupun short-term

investments. Portfolio disini dimaksudkan sebagai investasi dengan masa maturity

lebih dari 1 tahun, sedangkan short term merupakan investasi yang berlaku kurang

dari satu tahun. Direct Investment merupakan investasi yang banyak dikontrol dan

cenderung short-term. 

 

7. Official Reserves Account 

Perubahan kepemilikan FOREX + Gold reserves dicatat di dalam account ini, dimana

penambahan persediaan emas dan FOREX currency merupakan suatu surplus (+)

sedangkan penurunan persediaan emas dan FOREX currency dianggap sebagai defisit

(-). 



8. Overall Account Balance

Hubungan ketiga account tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini : 

 

   Current Account      +     Capital Account   +   Official FOREX    = Balance of 

         Balance                  Balance  Balance               Payment  

    (   X   -    M   )                   (  CI  -  CO  )                   FXB                    BOP 

 

    ........................................................... (1)   

 

dimana :   X  = Ekspor ;   M  =  Impor  ;  CI  = Capital Inflow ;  CO = Capital

Outflow 

FXB  =  Foreign Exchange Reserves Balance 

 

Dari persamaan diatas maka : 

Apabila suatu negara menganut Fixed Exchange Rates : 

Bila penjumlahan dari Current Account dengan Capital Account defisit, maka BOP

akan menjadi negatif. Untuk menetralisir atau mengeliminasi defisit tersebut sehingga

BOP kembali menjadi nol, maka pemerintah akan mengintervensi FOREX market

untuk membuat nilai  FXB dapat mengimbangi defisit tersebut. Caranya adalah

dengan membeli mata uang domestik di pasar internasional FOREX dengan emas

atau foreign currency.  

Bila penjumlahan dari Current Account dan Capital Account menunjukkan surplus

maka pemerintah akan menjual mata uang lokal dan memperoleh foreign currency

dan emas. 



Apabila negara menganut Floating Exchange Rates : 

Bila penjumlahan Current Account dan Capital Account menghasilkan tanda negatif /

defisit maka tidak akan ada campur tangan pemerintah di dalam menentukan FXB

karena besaran tersebut akan langsung menjadi positif dengan sendirinya melalui

hukum supply vs demand akan currency. Dalam kasus ini karena adanya defisit kedua

account tersebut, maka dipandang daya saing / competitiveness dari sumber daya

domestik kurang tinggi sehingga akan terjadi penurunan harga secara otomatis atau

secara nilai mata uang, currency lokal akan terdepresiasi. Dengan demikian daya

kompetitif lokal menjadi lebih tinggi sehingga efeknya akan mereduksi defisit

tersebut sehingga kembali ke nol. 

 

8. Arus Internasional Barang, Jasa dan Modal  

Arus internasional barang, jasa dan modal sangat erat kaitannya dan menghubungkan

dua account pertama dari BOP yakni current account dan capital account. Pada bagian

ini akan dikaji kaitan antara domestic spending, produksi, saving, konsumsi, dan

investasi. 

 

National Income  =  Konsumsi  +   Savings    ...................... (2) 

National Expenditure  =  Konsumsi + Investasi  .................. (3) 

 

dari (1) dan (2) diperoleh : 

Nattional Income - National Expenditure = Savings - Investment  ..........  (4) 

 

Dari persamaan (4) diatas dapat disimpulkan bahwa negara yang penghasilannya

melebihi pengeluaran, akan mempunyai savings yang juga melebihi domestic

investment. Dengan demikian akan terjadi surplus kapital yang siap untuk ditanamkan

di luar negeri (capital outflow) sehingga dari persamaan (1) akan diperoleh capital

account defisit.  



Kesimpulan : Negara yang memproduksi lebih banyak daripada mengkonsumsi akan

memiliki saving account yang lebih banyak, sehingga CO (Capital Outflow) bernilai

positif sehingga akan menyebabkan capital account deficit dan peningkatan FOREX

reserves, sebaliknya negara yang memproduksi lebih sedikit dari mengkonsumsi maka

CO akan negatif sehingga terjadi surplus capital account dan pengurangan FOREX

reserves. 

 

Hubungan antara Current dan Capital Account : 

National Income - National Spending = Eksport - Import  ................. (5) 

Deduksi dari persamaan (5) dan (4) menghasilkan : 

Savings - Investment = Eksport - Import  ........................................... (6) 

Dari persamaan (6) diperoleh : 

Net Foreign Investment = Eksport - Import   ....................................... (7) 

 

Dari persamaan (5) , (6) dan (7) dapat dissimpulkan : 

* Current account surplus terjadi bila national output melebihi domestic expenditure 

* Bila national savings melebihi investasi domestik maka akan terjadi surplus current

account. 

* Balance dari current account sama dengan net capital outflow. 



Hubungan antara Government Budget Deficit dengan Current Account Deficit dapat

dideduksi dari set persamaan dibawah ini : 

National Spending = Household    +    Private         +  Government     ............. (8) 

             Spending          Investment         Spending 

 

                               =  National  - Private  -  Taxes  + Private +    Government   .......(9)

                                    Income      Savings                Investment    Spending 
 

National   -  National     =  Private       +   Government  -  Private    ...................... (10)

Spending     Income           Investment      Spending           Savings 

Current Account   =    Savings Surplus  - Government Budget   ............... (11) 

 Balance                      Deficit 

 

Kesimpulan dari persamaan (11) : Negara yang mengalami current account deficit,

savingsnya tidak mencukupi untuk berinvestasi di sektor swasta dan menutupi

government deficit, sementara negara dengan current account surplus memiliki saving

yang melebihi private investment dan government deficit. 

 

Catatan : Government budget deficit dapat direduksi dengan :  

* Membatasi investasi 

* Meningkatkan savings 

* ‘Mengekspor’ debt 



9. Menangani Current Account Deficit

Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam mengendalikan dan mengurangi

current account deficit menurut ‘Conventional Wisdom’, yaitu : 

a. Currency Devaluation 

b. Proteksionisme 

c. Larangan Bagi Foreigners Untuk Memiliki Domestic Assets 

d. Meningkatkan Suku Bunga Simpanan (savings rate) 

 

a. Currency Devaluation 

Dengan cara mendepresiasi / mendevaluasi mata uang lokal terhadap mata uang asing

akan membuat produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar internasional

sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor. Dari sudut pandang domestic

customer, dengan adanya devaluasi membuat konsumsi produk import berkurang

karena akan lebih mahal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa current account

deficit akan berkurang dengan jatuhnya nilai mata uang lokal. 

Solusi terhadap ‘current deficit’ seperti ini banyak mendapat keberatan sebagai

berikut : 

Fakta menunjukkan bahwa trade deficit tidak langsung menyebabkan depresiasi mata

uang, juga currency depreciation tidak membantu berkurangnya defisit.Fenomena ini

didukung oleh bukti empiris selama kurun waktu 1976 - 1988 di USA.  Pada periode

1976 - 1980, di USA terjadi current account defisit yang cukup besar kemudian

mengecil secara periodik walaupun disertai dengan turunnya / melemahnya dollar

terhadap mata uang asing terutama yen. Hal ini terlihat seolah-olah depresiasi dollar

mempunyai efek ganda yakni memperparah current account deficit untuk kemudian

memperbaikinya. Hal tersebut juga terulang pada periode 1985 - 1989, dimana pada

tahun 1985 nilai dollar turun yang diakibatkan oleh intervensi pemerintah USA dan

pemerintah asing lainnya dengan harapan akan mengurangi current account defisit

USA. Pada kenyataannya ‘conventional wisdom’ tidak berlaku terbukti dengan terus

memburuknya current account deficit sampai tahun 1988. Mengapa hal ini terjadi ?. 

Jawabannya ada di bawah ini : 



* J-Curve Theory : “a country’s trade deficit worsens just after its currency

depreciates because price effect will dominate the effect on volume of imports in the

short run : The higher cost of imports will more than ofsetting the reduced volume of

imports”. Jadi menurut teori ini, depresiasi suatu mata uang lokal akan berakibat

sementara memburuknya BOP negara tersebut. 

 

* Demand yang tinggi dari foreigner terhadap domestic assets 

Kemungkinan ini dapat diterangkan dengan contoh sebagai berikut : Pada awal tahun

1980’an US assets sangat diminati oleh investor asing karena suhu politik yang tinggi

di beberapa kawasan dunia sehingga USA merupakan ‘safe haven’ bagi investasi.

Dengan demikian akan terjadi Capital Inflow ke USA, dan menguatnya nilai dollar

terhadap mata uang lain. Hal ini mengakibatkan capital account akan surplus. Di lain

pihak untuk meningkatkan daya kompetitif produk USA maka intervensi Fed

Reserves untuk mendevaluasi nilai dollar akan sampai pada suatu exchange rate

dimana orang-orang USA justru akan dapat menukarkan assetsnya dengan barang /

jasa import, sehingga arus import akan bertambah dan memperparah current account

deficit. Kejadian ini akan berlangsung sampai minat investor asing akan US assets

berkurang sehingga nilai dollar terdevaluasi secara otomatis. Devaluasi yang tidak

dibarengi dengan perubahan pola saving and spending justru akan membuat ‘lower

imports cost more dollar’ sehingga persistent current account deficit tetap berlangsung

walau dollar telah terdevaluasi. 



b. Proteksionisme 

Proteksionisme berarti pemberlakuan tariff, quota serta bentuk-bentuk lain

pembatasan terhadap produk-produk negara asing. 

Catatan : Tariff : pajak terhadap produk asing ; Quota : Jumlah tertentu yang diizinkan

bagi produk asing untuk dijual di dalam negeri . 

Cara ini jelas sangat efektif karena dengan diberlakukannya ‘trade barrier’ terhadap

produk asing akan membuat nilai jual produk tersebut makin mahal sehingga

konsumen domestik cenderung untuk memakai produk lokal. Dengan demikian

import produk asing dapat ditekan, sehingga current acount deficit dapat ditekan. 

 

c. Larangan Bagi Foreigners Untuk Memiliki Domestic Assets 

Dengan adanya larangan terhadap orang asing untuk memiliki domestic assets

menyebabkan capital inflow akan berkurang, sehingga menyebabkan capital account

juga berkurang. Akibatnya real interest rate akan naik dan hal ini akan menstimulasi

naiknya savings dan berkurangnya domestic investment. Dari persamaan (4) diatas

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fenomena diatas akan mengakibatkan

berkurangnya defisit current account. 

  

d. Meningkatkan Suku Bunga Simpanan (savings rate) 

Cara ini dapat diterangkan identik dengan gambaran pada point c diatas. Dengan

naiknya savings rate akan menstimulasi savings dan mengurangi domestic investment,

sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi current account deficit. 



10. Hubungan Antara Current Account Deficit dengan Unemployment

Logisnya, hubungan antara current accoun balance dengan unemployment rate adalah

korelasi positif, artinya semakin defisit current account suatu negara maka

unemployment ratenya akan semakin besar. Hal ini dapat dimengerti mengingat salah

satu sebab terjadinya current account deficit adalah kurangnya competitiveness

produk domestik dan makin merajainya produk impor. Hal ini erat kaitannya dengan

supply vs demand tenaga kerja, dimana bila import produk dari negara asing

membesar maka pasar kerja domestik akan melemah sebagai akibat dari sedikitnya

produk domestik yang dibuat. Sebaliknya bila ekspor lebih besar, yang artinya

memperkecil defisit current account akan berakibat pasar tenaga kerja semarak. 

Pertanyaannya sekarang adalah benarkah teori diatas dengan fakta yang terjadi ?.

Ternyata terdapat anomali / penyimpangan dan ini terekam dalam sejarah dimana

pada tahun 1982 - 1986 USA mengalami current account deficit yang besar tapi

dalam hal pasar tenaga kerja, negara tersebut dapat menciptakan lebih banyak job

opportunity daripada negara lain dengan current account deficit yang lebih kecil. 

 

Kesimpulan :  Current Accounts surplus / deficit tidak bisa dikatakan secara langsung

baik atau buruk, karena tidak mempunyai korelasi dengan pertumbuhan / penurunan

ekonomi, serta daya kompetisi. 

 

11. Bottom Line dari Current Account Defisit / Surplus 

Current Account Defisit bisa dipandang sebagai sisi positif bila terjadi hal sebagai

berikut. Contoh di USA masyarakatnya kurang aktif dalam hal saving dibanding

dengan foreigner sedangkan USA merupakan tempat yang menarik untuk investasi.

Hal ini mengakibatkan banyaknya capital inflow serta arus investasi dari luar, dengan

demikian menurut persamaan (1) dan (4) diatas di USA akan terjadi capital account

surplus dan current account defisit. Masalahnya sekarang adalah apabila investasi

yang dikelola tersebut efisien maka USA akan semakin ‘better-off’. 

Current Account defisit akan menjadi problem bila terlalu banyaknya konsumsi serta

investasi tetapi terlalu sedikitnya savings. Dalam hal serupa capital account surplus

yang digunakan untuk konsumsi akan berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat.


