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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signfikan terhadap nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis dalam 

penelitian ini dimana Inflasi memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap 

dolar AS. Pergerakan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal 

maupun internal. 

b. Variabel cadangan devisa berpengaruh signfikan terhadap Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Dolar AS. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini 

dimana Cadangan Devisa memengaruhi fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Dolar AS. 

c. Variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini dimana 

Suku Bunga memengaruhi fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS. 

d. Variabel neraca perdagangan berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini dimana 

Neraca Perdagangan memengaruhi fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Dolar AS. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Saran Teoritis 

a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan literatur terkait 

dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, sehingga dapat lebih 

memperkuat hasil penelitian. 

b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen 

lainnya misalnya seperti transaksi berjalan, pinjaman utang luar negeri, dan 

lain-lain. 
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c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memakai model analisis data yang 

lain supaya bervariasi dan dapat diuji validasi dari pengaruhnya apabila 

menggunakan model penelitian yang lain. 

 

V.2.2 Saran Praktis 

a. Untuk pemerintah diharapkan dapat merancang dan menerapkan kebijakan-

kebijakan yang dapat menekan laju inflasi dan mengendaikan stabilitas 

perekonomian dan sistem moneter. 

b. Untuk pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekspor 

dibandingkan impor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada 

neraca perdagangan dan cadangan devisa Indonesia.  


