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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Indeks krisis utang dibentuk untuk menentukan periode krisis sebagai rata-

rata tertimbang dari tiga indikator, rasio utang terhadap PDB, rasio ekspor 

dan impor,dan external spread. Krisis utang yang menimpa Indonesia terjadi 

dalam 4 episode. Episode pertama terjadi pada tahun 2005 (Agustus dan 

November), episode kedua pada tahun 2007 (November), episode ketiga pada 

tahun 2008 (Februari, agustus, dan November), dan episode keempat terjadi 

pada tahun 2013 (Mei dan Agustus).  

2. Diperoleh enam indikator yang menjadi leading indicators. Komponen 

penyusunan leading indicators yang dianggap terbaik adalah cadangan devisa 

dan suku bunga riil. Krisis utang di Indonesia pada rentang waktu penelitian, 

yaitu tahun 2004 hingga 2016 dominan lebih disebabkan oleh 2 variabel 

tersebut. Melalui penggunaan instrumen leading debt index yang merupakan 

bagian dari operasionalisasi early warning system yang telah terbentuk ini, 

maka kemungkinan terjadinya krisis utang di Indonesia dapat 

mengimplementasikan  kebijakan tertentu untuk menghindari terjadinya krisis 

utang, di antaranya dengan melakukan  debt rescheduling,  debt swap dan 
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debt cutting. Dalam rangka meredam shock yang dialami masyarakat akibat 

dampak krisis utang yang terjadi maka pemerintah mengimplementasikan 

kebijakan berupa penyaluran dana bantuan sosial agar tingkat kesejahteraan 

tetap terjaga. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka pemerintah perlu 

mewaspadai beberapa leading indicators yang secara signifikan mampu 

memprediksi terjadinya krisis utang, yaitu cadangan devisa dan suku bunga riil. Oleh 

karena itu saran-saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah  terkait variabel di 

atas adalah:  

1. Untuk variabel cadangan devisa, pemerintah perlu memperhatikan tingkat 

cadangan devisa yaitu dengan perlunya perkembangan ekspor karena kelebihan 

ekspor dibandingkan impor akan menguntungkan pemerintah dengan bertambahnya 

cadangan devisa. Pemerintah pun sebaiknya mengurangi penambahan jumlah utang 

luar negeri meskipun pada awalnya menambah cadangan devisa namun ketika 

pembayaran akan mengurangi cadangan devisa belum lagi pembiaayan bunga dari 

utang tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu menyediakan 

infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan produksi. Perlunya membina 

hubungan kerja sama yang harmonis dengan negara mitra dagang, perlu adanya 

strategi kebijakan perdagangan, terutama dalam mendiversifikasi mitra dagang utama 

untuk ekspor. Dan perlunya menggunakan utang pada sektor-sektor yang produktif 

agar utang bisa dikurangi bukan justru semakin meningkat. 
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 2. Untuk variabel suku bunga riil, koordinasi secara intensif dan akomodatif dengan 

otoritas fiskal menjadi hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Aspek 

permintaan seperti kontrol pada permintaan atas aset-aset domestik,perubahan pada 

suku bunga domestik dan asing yang akan datang. Karena apabila tidak diperhatikan 

ketika suku bunga riil tinggi akan menyebabkan peningkatan kewajiban pembayaran. 

Dalam kasus tersebut akan memaksa pemerintah untuk reschedule utangnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditambah jangka waktunya, 

karena dalam penyusunannya leading indicators memerlukan data dengan 

frekuensi yang tinggi, umumnya berupa data bulanan dengan frekuensi dan 

time series yang panjang. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian masih sedikit, 

sehingga hasil yang diperoleh belum mempresentasikan semua leading 

indicators yang mempengaruhi terjadinya krisis utang di Indonesia. 

3. Masih minimnya penelitian Early Warning System tentang krisis utang (debt 

crisis). 

4. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah jangka waktu 24 

bulan ke depan. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin perlu menambah 

dengan jangka waktu 12 bulan, dll. 
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