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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Dari penelitian mengenai Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Pada 

USD Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia tahun 2008 - 2010 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Besarnya pengaruh yang diberikan fluktuasi kurs terhadap nilai ekspor Indonesia 

dijelaskan pada pengujian statistik menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara fluktuasi kurs rupiah/USD dengan nilai ekspor yang dilakukan 

Indonesia. Nilai ekspor Indonesia meningkat bila nilai kurs USD melemah 

terhadap rupiah. Nilai ekspor Indonesia mencapai nilai tertingginya pada saat 

kurs tengah rupiah mencapai angka Rp 9275.45/USD 

2. Pengaruh yang ditimbulkan fluktuasi kurs terhadap nilai impor Indonesia 

berbanding terbalik dengan hasil ekspor yang sudah dikatakan sebelumnya. 

Berdasarkan perhitungan statistik koefisien determinasi, fluktuasi kurs 

rupiah/USD lebih menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap nilai impor 

Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspornya. Nilai impor Indonesia akan 

meningkat bila nilai kurs USD menguat terhadap rupiah. Selama periode waktu 

analisis terhitung 1 Januari 2008 - 31 Juni 2010, nilai impor mencapai nilai 

tertinggi pada saat kurs tengah Indonesia tercatat Rp 9148.36/USD 

 



Universitas Kristen Maranatha

Universitas Kristen Maranatha 

Bab V Simpulan dan Saran 

68 

 

 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi eksportir dan importir, lebih memperhatikan fluktuasi kurs karena dengan 

adanya analisis ini dapat membuat hasil kegiatan ekspor dan impor yang 

dilakukan lebih menguntungkan. Hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam 

menentukan apakah akan melakukan transaksi jual beli komoditi berkenaan 

dengan perubahan kurs rupiah terhadap USD.  

2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam masalah waktu. 

Diharapkan dari keterbatasan penelitian ini dapat membuka peluang bagi 

penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Dan penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang 

yang sama yang akan datang untuk dikembangkan dan diperbaiki, misalnya 

dengan memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat lebih mencerminkan 

hasil penelitian. 

3. Selain itu penulis juga mengakui masih banyak keterbatasan yang dimiliki. 

Keterbatasan itu antara lain referensi yang dimiliki penulis belum begitu lengkap 

untuk menunjang proses penulisan penelitian ini, sehingga terjadi banyak 

kekurangan dalam mendukung teori ataupun justifikasi masalah yang diajukan. 

 


