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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan  

 Pada hasiliiujiiiregresiiidapatiidisimpulkan bahwa ekspor memiliki 

pengaruh terhadap jumlah cadangan devisa di Indonesia. Pengaruh tersebut 

disebabkan karena adanya transaksi perdaganganiiinternasionaliidengan cara 

mengekspor barang dari dalamiinegeriiikeiiluar negeri. Hasil penjualan barang 

dari dalam negeri ke luar negeri bisa menambahiijumlahiicadanganiidevisa di 

Indonesia apabila terjadi surplus pada neraca perdaganganiiIndonesia yang 

dimana nilaiiieksporiilebih besar dibandingkan nilaiiiimpor. 

 Sedangkan nilai tukariimemilikiiipengaruh juga terhadap jumlah cadangan 

devisa di Indonesia, karena nilai tukar memilikiiiperan langsung terhadap setiap 

transaksi perdagangan internasional, sehingga apabila nilai tukar mengalami 

apresiasi atau depresiasiiiakan berdampak langsung terhadap neraca perdagangan 

yang menggunakan cadangan devisa di Indonesia. 

 Untuk tingkat bunga juga dapat mempengaruhi jumlah cadangan devisa. 

Pengaruh tersebut dirasakan melaluiiisektoriiinvestasi, karena bila tingkat bunga 

suatu negara sedang tinggi, maka semakin mahal juga biaya investasi, sehingga 

investor domestikiicenderungiimemilih menyimpan uangnya di bank karena 

keuntungan yang diterima lebih besar daripada melakukan investasi. Karena hal 

tersebutlah juga mampu mempengaruhi jumlah cadanganiidevisaiidiiiIndonesia. 

 Pada kesimpulan keempatiidiketahuiiibahwa ekspor, nilai tukar dan 

tingkat bunga secara bersamaan mampu memberikaniipengaruh terhadap jumlah 

cadangan devisa di Indonesia. 

V.2 Saran 

V2.1 Saran Teoritis 

a. Untuk penelitian selanjutnya,iidiharapkaniipeneliti lain dapat 

menambahkan beberapa negara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik serta menggunakan indikator-indikatoriimakroiiekonomi lainnya 
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guna mendapatkan hasil penelitian yangiilebihiibervariasi, lebih baik dan 

lebih konkrit. 

V.2.2 Saran Praktis 

a. Diharapkan bahwaiipemerintahiimampu memanfaatkan sumber daya alam 

(SDA) yang ada secara maksimal, serta meningkatkan kualitas barang 

dalam negeri agar dapat bersaingiidi pasar internasional dan diharapkan 

mampu menambah jumlah cadangan devisa di Indonesia. 

b. Diharapkan kepada pemerintahiimelalui bank sentral dapat membuat 

kebijakan yang dapat menambah jumlah cadangan devisa agar cadangan 

devisa stabil dan amaniidigunakan dalam transaksi perdagangan 

internasional. 

c. Diharapkan juga kepadaiiBankiiIndonesia dapat membuat kebijakan 

tingkat bunga yang dapat menguntungkan bagi keberlangsungan cadangan 

devisa agar fundamental negara semakiniikuat. 

  


