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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan judul “Analisis 

Kebijakan Devaluasi Yuan dan Cadangan Devisa sebagai Faktor-faktor Penyebab 

Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada Tahun 

2015” maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai hasil penelitian ini 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kondisi kebijakan devaluasi Yuan, cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah 

per Dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 

a. Disimpulkan bahwa posisi kurs USD/CNY paling tinggi berada pada bulan 

Desember 2015 yang artinya kebijakan tersebut masih memberikan dampak 

berkepanjangan dan menghantui pemerintahan Tiongkok dikarenakan bahaya 

laten yang dapat berkepanjangan. Tetapi hal ini masih merupakan hal yang 

ambigu dikarenakan kebijakan pemerintah Tiongkok yang menomor satukan 

ekspor sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu pula, posisi kurs terendah 

berada pada bulan April 2015 yang artinya bahwa perekonomian Tiongkok 

terjadi pertumbuhan pesat, dan dibuktikan pula dengan nilai rata-rata kursnya 

menunjukan angka yang mendekati nilai terendahnya, sehingga hal ini kembali 

mendukung alasan bahwa sesungguhnya devaluasi Yuan memang digunakan 
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sebagai strategi untuk mengantisipasi jika nilai Yuan yang terus terapresiasi, 

maka akan mengurangi perdagangan ekspor pemerintah Tiongkok di pasar. 

b. Disimpulkan dengan menilai selisih cadangan devisa terendah pada bulan 

Februari 2015 dan semenjak saat itu terus berkurang. Hal ini berarti bahwa 

faktor fundamental ekonomi Indonesia pada sektor fiskal sesungguhnya 

mengalami masalah yang dapat menimbulkan resiko eksposur. Hal ini kemudian 

terbukti bahwa dengan adanya berita devaluasi Yuan yang ditunjukan dengan 

nilai maksimal terbesar kedua pada kurs USD/CNY di bulan September 2015, 

dan dengan nilai terendah kedua cadangan devisa pada bulan September 2015, 

menyebabkan nilai kurs USD/IDR melonjak tinggi pada bulan September 2015. 

c. Jika menilai dari pergerakan kurs USD/IDR, rata-rata kurs USD/IDR yang jauh 

dari nilai minimumnya, dan rata-rata selisih cadangan devisa yang nilainya 

negatif, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya nilai kurs USD/IDR 

sedang mengalami tren depresiasi, yang dimana hal ini juga ditunjukan oleh 

grafik yang cenderung naik dari periode ke periode. Sehingga pada bulan 

September 2015 dimana terdapat nilai maksimum terbesar kedua kurs 

USD/CNY dan nilai minimum terbesar kedua selisih cadangan devisa, menekan 

kurs USD/IDR hingga pada nilai maksimalnya. 

2. Pengaruh antara devaluasi nilai Yuan dan cadangan devisa terhadap 

depresiasi nilai tukar Rupiah secara bersama pada tahun 2015 

Dari hasil uji statistik didapatkan hubungan sangat kuat yang signifikan dengan 

nilai signifikansi 0,001 dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi dengan tingkat 
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signifikansi 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan devaluasi Yuan dan cadangan 

devisa signifikan dan mempengaruhi secara kuat terhadap nilai tukar Rupiah per 

Dolar Amerika Serikat. Jika diteliti maka dapat dilihat terjadi tingkat signifikansi 

yang sangat tinggi, bahkan jika dengan tingkat kepercayaan 0,001 kedua variabel 

independennya tetap terjadi signfikansi terhadap variabel kurs USD/IDR. Hal ini 

menandakan bahwa pemilihan parameter kurs USD/CNY dan perubahan cadangan 

devisa sangat mampu dalam menjelaskan hubungan eksplanatori diantara kurs 

USD/IDR dengan determinannya, yaitu kurs USD/CNY dan perubahan cadangan 

devisa. 

Hal ini mendukung penelitian Rao dan Ramachandaran (2014) yang mengatakan 

bahwa sentimen pasar dari hard currency dapat melemahkan kurs tersebut, 

penelitian Cai, Joo dan Chang (2009) yang mendapatkan hasil bahwa sentimen 

pasar pada kurs USD akan menyebabkan kurs lain pada emerging market akan 

sangat sensitif dalam meresponnya. Dan juga pada penelitian Sugartiningsih 

(2014) yang menyebutkan bahwa cadangan devisa memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap kurs USD/IDR, penelitian Kisaka, Kithitu dan Kamuti (2014) 

yang menemukan bahwa cadangan devisa memiliki pengaruh yang kecil dalam 

menjelaskan nilai kurs. 

3. Pengaruh antara devaluasi Yuan terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah pada 

Tahun 2015 

Dari hasil uji statistik didapatkan hubungan kuat yang signfikan, yang dimana hal 

ini menandakan bahwa pemilihan parameter kurs USD/CNY dianggap mampu 
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dalam menjelaskan hubungan eksplanatori diantara kurs USD/IDR dengan 

determinannya. 

Hal ini menandakan bahwa devaluasi Yuan pada tahun 2015 memang 

mempengaruhi pergerakan USD/IDR. Hal ini mendukung hasil peneilitan Rao dan 

Ramachandaran (2014) yang mengatakan bahwa sentimen pasar dari hard 

currency dapat melemahkan kurs tersebut, dan penelitian Cai, Joo dan Chang 

(2009) yang mendapatkan hasil bahwa sentimen pasar pada kurs USD akan 

menyebabkan kurs lain pada emerging market akan sangat sensitif dalam 

meresponnya, serta penelitian Plakandaras, Papadimitriou, Gogas, dan 

Diamantaras (2014) yang menyatakan bahwa pergerakan investor dalam bereaksi 

terhadap sentimen pasar akan mempengaruhi volatilitas pasar secara keseluruhan. 

4. Pengaruh antara cadangan devisa terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah pada 

Tahun 2015 

Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa cadangan devisa memiliki hubungan yang 

lemah dan tidak signifikan tehadap depresiasi nilai tukar Rupiah per Dolar Amerika 

Serikat. Artinya, hal ini menandakan bahwa pemilihan parameter cadangan devisa 

tidak dapat mempengaruhi depresiais nilai kurs USD/IDR secara sendiri. 

Dari hal tersebut, maka hasil penelitian ini menolak beberapa pendapat populer 

seperti Madura dan Fox (2011) yang menyatakan bahwa cadangan devisa adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi nilai kurs, dan mendukung hasil penelitian 

Gokhale dan Raju (2013) yang menunjukan bahwa cadangan devisa tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dan cenderung lemah hubungannya dalam 
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pengaruhnya terhadap nilai kurs, dan juga Atmadja (2012) yang menyatakan 

hubungan kurs dengan cadangan devisa sangatlah kecil. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat disimpulkan oleh peneliti: 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan uji kausalitas Granger dalam meneliti 

faktor prediktor bagi kurs USD/IDR untuk meneliti apakah hal ini dapat menjadi 

acuan sebagai pencegahan hal yang serupa dapat terjadi lagi di masa depan, 

dikarenakan hasil uji statistik tersebut pada hakikatnya hanya menjelaskan faktor 

eksplanatori dari penyebab terdepresiasinya kurs USD/IDR, sehingga tidak dapat 

diketahui sebesar apakah kedua faktor tersebut sebagai prediktor bagi kurs 

USD/IDR, 

2. Dari kesimpulan yang didapatkan, pada penelitian selanjutnya dapat diteliti 

menggunakan analisis pola apakah pergerakan USD/CNY di masa lalu 

menyebabkan tekanan terhadap USD/IDR tanpa adanya fenomena devaluasi Yuan 

tersebut. Hal ini untuk meneliti apakah memang khususnya kurs USD/CNY 

mempunyai pengaruh terhadap USD/IDR, dikarenakan Tiongkok merupakan 

partner ekspor terbesar Indonesia, dan penentuan kurs pasti akan memberikan 

pengaruh bagi ekspor-impor Tiongkok dan Indonesia, 

3. Hal ini dapat menjadi faktor penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah 

bahwa gejolak perekonomian luar negeri ternyata sekali lagi terbukti memberikan 

pengaruh bagi perekonomian Indonesia dan diharapkan dapat dicegah untuk 
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kedepannya dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi pada sektor fiska dengan 

memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia dengan memompa perusahaan kecil 

dan menengah untuk dapat bersaing dan mengembangkan usahanya sehingga neraca 

perdagangan Indonesia dapat bertambah pendapatannya, dan 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukan faktor fundamental lain seperti 

tingkat diferensial antara suku bunga Bank Indonesia dan Federal Funds Rate di 

Amerika Serikat, Balance of Payment neraca perdagangan Indonesia, dan tingkat 

ekspor-impor sebagai faktor prediktor yang dapat diteliti dikarenakan hal tersebut 

untuk kembali menambahkan referensi apakah memang faktor-faktor penentu kurs 

tersebut masih relevan di dunia modern ini  


