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  BAB V 

KESIMPULAN 

 

Mata uang merupakan alat transaksi sehari hari yang digunakan manusia 

sebagai alat tukar menukar. Dalam sektor ekonomi, mata uang merupakan pondasi 

dasar bagi suatu Negara untuk dapat mendapatkan devisa Negara serta nilai tukar 

yang tinggi dibanding Negara Negara lain. Seperti yang kita ketahui, jika suatu 

Negara memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap mata uang Negara Negara lain, 

makan akan dipastikan Negara tetsebut adalah Negara yang sejahtera. Amerika 

Serikat saat ini merupakan Negara yang memiliki mata uang paling banyak 

digunakan di dunia. Sehingga hal itu meningkatkan nilai tukar dollar AS yang 

semakin banyak digunakan dan dikonsumsi banyak Negara. Keunggulan tersebut 

membuat AS menjadi Negara yang memiliki nilai tukar yang kuat dibandingkan 

dengan Negara Negara lain yang menggunakan dollar sebagai alat transaksi dengan 

Amerika Serikat. Sebelum tergantikan oleh dolar Amerika Serikat, mata uang utama 

dunia adalah poundsterling yang merupakan mata uang inggris yang ditetapkan pada 

abad ke-19 hingga pada waktu setelah Perang Dunia II. Setelah itu ditetapkan, 

Amerika telah menjadi Negara yang mata uangnya paling tersebar dan pengaruh 

ekonomi domestiknya sangat digantungkan di dunia.  

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tentang rangkaian kesimpulan dari 

bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan Republik Rakyat Tiongkok 
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dalam menerapkan mata uang yuan pada transaksi internasional. Pada bab,  

sebelumnya telah dibuktikan bahwa hipotesa yang dituliskan penulis telah terjawab 

dan telah dibuktikan berdasarkan teori yang digunakan. Pemerintah RRT berupaya 

dengan sangat sungguh-sungguh untuk merealisasikan tujuan daripada kepentingan 

nasionalnya yaitu menerapkan mata uang yuan pada transaksi internasional. Dengan 

beberapa upaya-upaya tersebut penggunaan yuan terbukti semakin menyebar dalam 

lingkup banyak Negara di dunia. Dengan posisinya RRT yang saat ini menduduki 

Negara pengekspor terbesar,  menjadi Negara dengan perekonomian terbesar kedua di 

dunia, serta dijadikan investor yang diminati oleh banyak negaranya menjadi 

pertimbangan yang penting untuk banyak Negara menggunakan mata uang yuan 

sebagai alat transaksi interasional. Dengan begitu, IMF telah menyetujui bahwa mata 

uang yuan masuk ke dalam mata uang internasional yang biasa kita sebut sebagai 

SDR. Masuknya mata uang yuan dalam SDR ini merupakan pencapaian RRT yang 

cukup berhasil dan memberikan dampak terhadap semakin kuatnya RRT dalam 

kancah ekonomi politik global.  

 

 

 

 

 


