
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

1. Jumlah uang beredar menunjukkan pengaruh negatif  terhadap Nilai Tukar 

(E), yang artinya jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan terhadap 

Nilai Tukar (E) akan mengalami penurunan, dan sebaliknya jika jika jumlah 

uang beredar mengalami penurunan terhadap Nilai Tukar (E) akan 

mengalami keniakan.  

2. Suku bunga  menunjukkan pengaruh negatif terhadap Nilai Tukar (E). Suku 

bunga yang mengalami kenaikan juga sebagai upaya mengurangi tekanan jual 

investor asing yang masih berlanjut di pasar obligasi dan saham yang 

dikawatirkan terus menggerus posisi cadangan devisa, diantaranya karena 

keluarnya dana asing di pasar modal sebesar empat miliar dollar AS. Tetapi 

belum berpengaruh terhadap kenaikan nilai tukar, kenaikan Suku bunga 

hanya mampu berpengaruh terhadap tekanan Inflasi. 

3. Neraca pembayaran menunjukan pengaruh negatif terhadap nilai tukar (E). 

Hasil estimasi koefisien neraca pembayaran untuk jangka panjang signifikan 

dan bernilai negatif  lalu untuk jangka pendek signifikan dan bernilai negatif, 

hal ini menandakan bahwa neraca pembayaran berpengaruh nyata pada 
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jangka panjang dan berpengaruh nyata pada jangka pendek terhadap Nilai 

Tukar.  

4. Dari variabel – variabel bebas yang ada dalam penelitian ini variabel yang 

paling mempengaruhi nilai tukar adalah jumlah uang beredar.   Dari hasil 

estimasi ECM diketahui bahwa variabel M2 memiliki koefisien regresi 

sebesar -1.543729 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa apabila terjadi 

perubahan kenaikan persentaase M2 sebesar 1% (ceteris paribus) maka akan 

menyebabkan perubahan penurunan Nilai tukar sebesar 1.5  persen.  Dari 

hasil ini juga membuktikan jumlah uang beredar berpengaruh negatif 

terhadap nilai tukar sesuai dengan teori yang menyatakan Hubungan uang 

beredar dengan nilai tukar adalah jika uang beredar di sebuah perekonomian 

naik maka akan mengalami inflasi sehingga nilai uang menurun, ini 

menyebabkan nilai tukar merendah.  Sebaliknya jika uang beredar di sebuah 

perekonomian rendah atau relative stabil maka akan stabil pula nilai tukar 

nya. 

B. Saran 

 

1. Bagi Pemerintah Diharapkan agar pemerintah dapat lebih mengendalikan dan 

memperbaiki Nilai Tukar berdasarkan faktor- faktor yang telah dibahas dalam 

penelitian ini yaitu Jumlah Uang Berdar (M2), Suku bunga (r), dan Neraca 

pembayaran. Serta merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada 

masyarakat. 

2. Untuk meningkatkan surplus neraca pembayaran Indonesia, maka pemerintah 

harus mampu mendorong kinerja ekspor agar lebih baik lagi dengan 
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memberikan kemudahan-kemudahan kepada eksportir dan mulai berupaya 

tmtuk mengurangi ketergantungan akan arus modal asing berupa utang luar 

negeri sehingga dapat mengurangi defisit neraca modal secara perlahan. 

3. Suku bunga terbukti tidak berpengaruh terhadap Nilai Tukar. Dalam 

penelitian ini lebih jauh tampak adanya kolerasi yang cukup antara inflasi dan 

Suku bunga, karena pada praktiknya Suku bunga merupakan kebijakan dari 

pemerintah sebagai dampak dari inflasi,  Nilai tukar mata uang terbukti dan 

pengaruhnya bersifat negatif.  Hal ini menggambarkan apabila mata uang 

mengalami apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak Negatif.  

4.  Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data penelitian Bulanan 

atau bahkan harian karena data jumlah uang beredar,Suku bunga merupakan 

data yang mengalami perubahan setiap waktunya, untuk penelitian selanjutnya 

juga disarankan dapat membagi dua periode kebijakan variabel yang 

mempengaruhi nilai tukar dalam rezim nilai tukar mengambang yaitu periode 

2000Q1-2005Q2  dengan 2005:Q4 sampai dengan data terakhir, dan 

disarankan menggunakan metode penelitian Vector Auto Regression (VAR) 

atau Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengetahui keterkaitan 

variabel-variabel  makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian. 


