
  

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa financial deepening memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku nilai tukar riil.  Ini 

berarti bahwa financial deepening efektif  digunakan oleh Bank Indonesia 

sebagai penentu kebijakan moneter dalam mengintervensi untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar riil.  Namun, diperlukan kebijakan oleh Bank 

Indonesia berupa dorongan menjalankan fungsi intermediasi bank-bank 

yang ada di Indonesia.  Intermediasi perbankan berhubungan langsung 

dengan jumlah uang beredar sehingga berdampak pada financial 

deepening.  Penggunaan financial deepening dalam perekonomian 

Indonesia kurang maksimal sebagai bentuk upaya stabilitas nilai tukar.  

Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan jumlah uang beredar.  Hal inilah yang menyebabkan 

financial deepening Indonesia kurang maksimal dan peranannya dalam 

menjaga stabilitas nilai tukar riil cenderung kecil jika dibandingkan 

dengan kebutuhan standarnya. Rendahnya pertumbuhan financial 

deepening dimungkinkan oleh masih berhati-hatinya sektor perbankan 

dalam menjalankan fungsi intermediasinya sesuai dengan kebutuhan 
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perekonomian.  Hal tersebut juga di tunjang dengan penanaman investasi 

di Indonesia yang cenderung rendah. 

 

2. Pertumbuhan cadangan devisa tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

tukar riil.  Meningkatnya cadangan devisa kurang mampu menjaga 

stabilitas nilai tukar riil saat terjadi guncangan, dan apabila cadangan 

devisa suatu negara mengalami penurunan, maka peran dari cadangan 

devisa sebagai penstabilitas nilai tukar riil tidak dapat menjaga stabilitas 

nilai tukar riil . 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan kondisi financial deepening dimaksudkan untuk 

menindaklanjuti temuan penelitian yang menunjukkan financial deepening 

memiliki peranan cukup memungkinkan untuk menjaga nilai tukar.\ 

2. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter diharapkan mampu 

menjaga cadangan devisa.  Untuk menjaga stabilitas nilai tukar di pasar 

keuangan melalui intervensi pasar valas, Bank Indonesia hendaknya hanya 

melakukan intervensi jika diperlukan dan kondisi pasar valas yang tidak 

sepenuhnya stabil.  Hal ini berdasarkan pada tidak efektifnya cadangan 

devisa sebagai penstabil nilai tukar jika dibandingkan dengan peranan 

yang sama dari financial deepening.  Penjagaan cadangan devisa 

dimaksudkan agar bank sentral memberi kepercayaan pada pasar terhadap 
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kondisi cadangan devisa yang kuat dan influence kepada para pelaku pasar 

bahwa fundamental ekonomi adalah kuat untuk mengatasi gejolak nilai 

tukar akibat guncangan nilai tukar perdagangan. 

 

3. Salah satu usaha untuk meningkatkan cadangan devisa suatu negara adalah 

dengan meningkatkan eksport.  Karena sebanyak 600.000 usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sudah memasuki perdagangan 

ekspor.  Jumlah tersebut masih sangat minim atau sebesar 17% dari jumlah 

total UMKM sebanyak 55 juta.  Masalah klasik yang dihadapi para 

pengusaha UMKM ini adalah seperti permodalan yang minim dan 

kurangnya pengetahuan tentang ekspor.  Salah satu cara untuk 

meningkatkan perdagangan ekspor UMKM itu adalah dengan program 

sharing cargo.  Sharing cargo adalah sistem perdagangan dari beberapa 

UMKM yang dimasukkan terpadu dalam satu kontainer.  Hal itu dapat 

mempercepat dan menurunkan biaya operasional pengapalan barang.  

Diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bekerja 

sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

untuk menjalankan program tersebut agar dapat meningkatkan ekspor 

UMKM yang berada di Indonesia. 


