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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Neraca Perdagangan  Indonesia Dengan Tiongkok, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, variabel kurs, inflasi, dan PDB 

memiliki pengaruh terhadap neraca perdagangan antara Indonesia dengan 

Tiongkok 

2. Hasil uji elastisitas memberikan hasil bahwa variabel PDB merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan 

Tiongkok. 

 

B. Implikasi 

Kurs, inflasi, dan PDB dapat mempengaruhi neraca. Neraca perdagangan 

merupakan neraca yang menghitung nilai net ekspor yang didapat dari hasil 

pengurangan total  nilai ekspor dikurangi total nilai impor, sehingga dapat 

dipengaruhi oleh kurs karena menghitung kegiatan ekspor dan impor suatu neraca 

pada periode tertentu. Apabila nilai rupiah melemah terhadap mata uang asing, 

maka harga barang impor yang masuk ke dalam negeri akan meningkat, sehingga 

barang impor yang diminta dalam negeri akan turun, dan masyarakat akan beralih 

pada produk lokal. Sehingga harga barang eskpor Indonesia menurun, karena 

harga barang-barang ekspor Indonesia di luar negeri lebih rendah, maka 
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diharapkan terjadi peningkatan volume ekspor. Apabila rupiah menguat terhadap 

mata uang asing maka akan meningkatkan volume impor dan harga barang impor 

di dalam negeri menjadi lebih murah, namun harga barang pada pasar dalam 

negeri akan meningkat dan mengakibatkan volume ekspor menurun, karena 

adanya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi barang impor. 

Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral adalah dengan 

menerapkan kebijakan-kebijakan moneter secara tepat, sehingga pemerintah dapat 

mengontrol nilai kurs lebih baik dan membuat kurs rupiah terhadap mata uang 

asing cenderung terapreasiasi. 

Neraca perdagangan dapat dipengaruhi oleh inflasi, dimana inflasi dapat 

dipengaruhi jumlah permintaaan dan penawaran dalam pasar,  baik pasar 

domestik, maupun internasional karena membentuk harga. Terjadinya inflasi 

tinggi dikarenakan produktivitas pasar domestik semakin meningkat karena 

produsen meningkatkan penawaran terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya, 

sehingga alokasi penjualan barang dan jasa  terpusatkan pada pasar domestik 

karena permintaan dari konsumen pada pasar domestik meningkat, sehingga akan 

menurunkan surplus neraca perdagangan karena kegiatan ekspor menurun. Oleh 

karena itu, diperlukan peranan pemerintah dalam mempertahankan tingkat inflasi, 

salah satunya dengan cara menerapkan kebijakan diskonto yaitu menaikkan suku 

bunga, agar kecenderungan masyarakat berubah menjadi cenderung menabung 

dan melakukan investasi, sehingga akan menekan tingkat inflasi. 

Neraca perdagangan dapat di pengaruhi oleh PDB dimana ketika 

produktivitas pasar internasional meningkat, namun tidak diikuti dengan 
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produktivitas kegiatan permintaan dan penawaran pasar domestik akan 

menyebebakan kelesuan pada pasar domestik. Sehingga pemerintah dan 

perusahaan terkait dalam kegiatan ekspor impor diharapkan menciptakan kondisi 

penawaran dan permintaan, serta kebijakan yang mendukung kegiatan 

perdagangan dalam pasar internasional maupun pasar domestik menjadi seimbang 

agar terwujudnya pembangunan yang condong kedalam maupun keluar. 

Inflasi di Indonesia bukan merupakan fenomena jangka pendek dan terjadi 

secara situasional, tetapi masalah inflasi jangka panjang sebagai akibat masih 

terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara, seperti 

halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya.  

Dengan demikian, maka pembenahan inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan 

dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja, yang umumnya bersifat 

jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor riil, yaitu 

dengan target utama mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada 

dalam perekonomian nasional. 

Lonjakan yang cukup tajam terhadap angka inflasi nasional tanpa diimbangi 

oleh peningkatan pendapatan masyarakat mengaibatkan PDB mengalami 

pertumbuhan menurun, telah menyebabkan pendapatan riil rakyat semakin 

merosot. Akibatnya di Indonesia menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. 

Oleh karena itu Indonesia harus mengatasi masalah inflasi tersebut untuk 

memperbaiki neraca perdagangan Indoensia – Tiongkok. Lonjakan angka inflasi 

di Indonesia akibat dari imported inflation yang dipicu oleh terdepresiasinya nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing. Lonjakan inflasi tersebut sangat dominan 
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terhadap perekonomian nasional, maka pemerintah perlu memberikan perhatian 

ekstra dalam mengatasi masalah inflasi ini dengan cara mengendalikan faktor-

faktor yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Dalam hal ini BI 

menjadi sangat berperan karena mampu mengontrol inflasi dengan instrument 

suku bunga. 

C.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

perdagangan internasional Indonesia dengan Tiongkok. Penelitian ini dibatasi 

selama 20 tahun dengan periode 1997 sampai 2016. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kurs, inflasi tahunan, dan PDB Indonesia sebagai 

variabel yang mempengaruhi neraca perdagangan antara Indonesia dan 

Tiongkok.  Penelitian ini tidak menggunakan variabel jumlah uang beredar 

karena keterbatasan data yang ada. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah variabel penelitian dan menambah negara tujuan lain. Selain itu 

penelitian selanjutnya juga diharapkan melengkapi kekurangan-kekurangan yang 

ada sehingga dapat menjelaskan neraca perdagangan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 


