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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

cadangan devisa di Indonesia. Berdasarkkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut hasil regresi persamaan menunjukkan bahwa kurs (-1) dan kurs (-

2) memiliki pengaruh positif terhadap cadangan devisa. 

2. Variabel  ekspor  memiliki pengaruh yang negatif terhadap cadangan 

devisa yang artinya apabila terjadi peningkatan 1 US$ maka cadangan 

devisa meningkat masing-masing sebesar US$ 0.186442, dan US$ 

0.217593. 

3. Variabel FDI (-1) memiliki pengaruh yang positif terhadap cadangan 

devisa, namun FDI (-2) berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa  

Hal ini berarti apabila FDI (-1) meningkat sebesar 1 US$ maka akan 

meningkatkan variabel CD sebesar US$ 0.168387. Namun apabila terjadi 

peningkatan FDI (-2) sebesar 1 US$ akan mengurangi cadangan devisa 

sebesar US$ 0.013449. 

4. Variabel  utang luar negeri (-1) memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

cadangan devisa, namun utang luar negeri (-2) berpengaruh positif 

terhadap cadangan devisa.  Hal ini berarti apabila utang luar negeri  (-1) 

meningkat sebesar 1 US$ maka akan mengurangi variabel cadangan 

devisa sebesar US$ 0.117443. Namun apabila terjadi peningkatan utang 
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luar negeri (-2) sebesar 1 US$ akan meningkatkan cadangan devisa 

sebesar US$ 0.096502. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu mengambil kebijakan ekonomi yang mendorong terhadap 

peningkatan cadangan devisa indonesia, khususnya dengan tetap menjaga 

stabilitas rupiah, meningkatkan kinerja, juga mencari bahan baku alternatif untuk 

industri dalam negeri. 

2. Hendaknya pemerintah melakukan pangkajian tentang sektor-sektor lain di luar  

migas yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap devisa, 

seperti hasil tambang dan hutan serta pariwisata dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

3. Untuk meningkatkan cadangan devisa di Indonesia diharapkan pemerintah 

mengambil kebijakan ekonomi dengan menjaga stabilitas kurs rupiah serta  terus   

meningkatkan volume ekspor seperti mencari bahan baku alternatif untuk industri 

didalam negeri sehingga bisa mengurangi beban hutang luar negeri. 

4. Perlu adanya regulasi terhadap penanaman modal asing, sehingga investor asing 

tidak ragu untuk berinvestasi di Indonesia . 

5. Masih perlu mengkaji kembali penelitian ini menggunakan metode pendekatan, 

serta konsep peninjauan yang berbeda agar dapat dilkukan studi komparasi dan 

mendukung temuan-temuan baru. 


