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BAB IV 


KESIMPULAN DAN SARAN 


4.1. Kesillpulan 

+' 1 t.... 1 I 1g f~ b. ~ ; '.', :""1 ",C:':;.;... . _ _ ,;. _ L rr~lat':;f1;;' L secara. parsia.l 

terhadap 

fluktL~c.si kurs, fJehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa perbedaan tingKat inflasi mempunyai penQaruh yang 

signifikan terhadap fluktuasi kurs tidak dapat 

diterima. 

2. 	Perbedaan tingkat bunga deposito relatif secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi 

kurs~ sehingga hipotesis yan menyatakan bahwa perbedaan 

tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap fluktuasi kurs dapat diterirua. 

3. 	Perbedaan tingkat pendapatan relatif secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi 

kurs ,. sehingga hipotesis yang Inenyatakan bahwa 

perbedaan tingkat pendapatan relatif mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap fluktuasi kurs dapat diterima. 

4. 	Perbedaan tingkat inflasi relatif, perbedaan tingkat 

bunga relatif dan perbedaan tingkat pendapatan relatif 

secara serempak me~punyai pengaruh yang signifikan 

terhadap fluktuasi kurs, sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa perbedaan tingkat inflasi relatif, 
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tingkat bunga relatif dan perbedaan tingkatperbedaan 

Of . daru~ yan d sidnifikanpendapatan relatl mempunyal pene 11 e e 


terhadap fluktuasi kurs dapat diterima. 


5. 	Penetapan tingkat bunga deposito oleh mekanisme pasar 

dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Hal ini terbukti dari 

adanya korelasi antara tingkat bunga deposito dangan 

tingkat inflasi. 

6. 	Heraea perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat 

yang selalu mengalami defisit dalam current aocount dan 

surplus dalam capital account menyebabkan perbedaan 

tingkat inflasi relatif secara parsial mem~unyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap fluktuasi kurs, 

sedangkan perbedaan tingkat bunga relatif dan perbedaan 

tinikat pendapatan relatif secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi kurs. 

Tetapi secara serempak ketiga variabel tersebut 

mempunyai penSaruh yang signifikan terhadap fluktu&si 

kurs. 

7. 	 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap penentuan kurs 

selama periode penelitian tidak terlalu besar. Tingkat 

kurs rupiah terhadap dolar Amerika lebih banyak 

ditentukan oleh mekanisme pasar. 
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4.2. 	Saran 
yangnilai tukar aaalah merupakan faktor1. 	Ka.rena. 

berpengaruh pada variabel variabel ekonorui, Pemerintah 
• 

hentiaknya mempertimbangkan bagaimana trend nilai tukar 

ekonorniini yang mempengaruhi faktor-faktorsaat 

aksanaan yang sesuai unluksebeluru u!eml.ltuskan k 

d i laksanakan. 

bebas Pemerintah hendaknya2. 	Db.lam sis teu! devisa 

Jl'1en e r ap kan kebijaksanaan nilai tukar yang Iebih 

f.leksibel agar dapat !llempertahankan stabilisasi daya 

saing barang-baranS ekspor Indonesia dan mengurangi 

spekulasi yarlg berlebih&.I1 di pasar va.luta asing sebagai 

akibat ekspektasi masyarhkat akan diambilnya tindakan 

devaluasi yang CUKUfI besar. Implikasi d8.ri 

kebij aksans.an tersebut pada sektor bisnis adalah 

ketidakpastian dalam 

internasionsl s(::hingga memberikan ikIim yang lebih baik 

yang JIiendorong peningkatan investasi dalam nageri. 

3. 	Manajemen nilai tukar haruslah sedemikian rupa sehingga 

p~rkembangan nilai tuk~r seIaIu pada tingkat yang 

opt imal yang berart i lll~nd()r'ong tercapainya alokas i 

sumber daya secara efisien. 

http:aksans.an
http:berlebih&.I1

