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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian sebagimana 

yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan 

Devisa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini 

menjelaskan bahwalperubahan yanglterjadi pada Kurs akan berpengaruh 

terhadap Cadangan Devisa. Apabila Kurs bertambah maka otomatis 

Cadangan Devisa akan ikut bertambah. 

2. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Cadangan Devisa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Hal ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada Inflasi tidak 

akan mempengaruhi nilai Cadangan Devisa, yang artinya nilai tinggi 

atau rendahnya Inflasi tidaklberpengaruhlterhadap Cadangan Devisa 

baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

3. Ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan 

Devisa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada Ekspor akan 

berpengaruh.terhadap Cadangan Devisa. Apabila nilai Ekspor meningkat 

maka otomatis jumlahrCadangan Devisa juga akan  meningkat. 
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4. Impor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan 

Devisa dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek Impor 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Cadangan Devisa. 

Hal ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada Impor akan 

berpengaruh terhadap jumlah Cadangan Devisa. 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan terus menjaga kestabilan kurs rupiah terhadap 

mata uang asing khususnya dollar Amerika agar negara kita bisa terus 

bersaing dengan negara-negara tetangga dalam aktivitas internasional. 

2. Pemerintah diharapkan selalu menjaga kestabilan tingkat inflasi dibawah 

10% agar harga-harga tidak melambung tinggi dan mengganggu 

kestabilan perekonomian sehingga posisi cadangan devisa ikut stabil. 

3. Pemerintah diharapkan mampu menjaga hubungan yang harmonis 

dengan negara lain khususnya negara mitra dagang, untuk terus percaya 

mengekspor barang dari Indonesia. Sehingga volume ekspor terus 

meningkat dan otomatis nilai cadangan devisa juga ikut meningkat. 

4. Pemerintah diharapkan untuk terus membatasi kegiatan impor agar tidak 

berlebih dan melebihi volume ekspor, agar tidak terjadi defisit dalam 

neraca perdagangan dan otomatis akan mempengaruhi nilai cadangan 

devisa.   

5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada ruang lingkup yang 

sama diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang cukup 

dan menambah referensi dalam melakukan penelitian, sehingga nantinya 
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bisa mengembangkan judul ini dengan menggunakan variabel-variabel 

lain diluar model penelitian ini.   
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