
 

 

 

 

 

 

 

BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Simpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan tentang analisis pengaruh variabel 

makroekonomi (PDB atas dasar harga konstan tahun 2000, nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia satu bulanan) 

terhadap efektivitas kebijakan moneter (yang tercermin dari tingkat inflasi) di 

Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji stasioner untuk peubah bebas dan peubah terikat menunjukkan hasil 

yang stasioner pada derajat integrasi dua (2
sd

 difference) sehingga selanjutnya 

dapat diterapkan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square).  Secara 

statistik 60,39% tingkat inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh peubah bebas 

yang digunakan pada penelitian dengan asumsi ceteris paribus.  

2. Setelah diterapkannya metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) atau 

Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas dan uji otokorelasi menunjukkan bahwa model yang 

digunakan tidak melanggar asumsi dasar. 

3. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, seluruh peubah bebas yang 

digunakan dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat inflasi di Indonesia.  Akan tetapi, secara parsial tidak semua 



 

peubah bebas yang digunakan dalam penelitian memberikan pengaruh 

signifikan terhadap peubah terikat.  Peubah bebas PDB atas dasar harga 

konstan tahun 2000 yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat 

inflasi.  Hal ini sesuai dengan fungsi penawaran agregat yang dikemukakan 

oleh Olivier Blanchard (2009: 159) dimana ketika tenaga kerja yang 

digunakan untuk memproduksi sejumlah x unit output meningkat maka akan 

meningkatkan jumlah output.ketika jumlah tenaga kerja meningkat maka 

pengangguran mengalami penurunan sehingga secara tidak langsung tingkat 

pengangguran juga mengalami penurunan.  Rendahnya tingkat pengangguran 

akan meningkatkan upah nominal yang diterima oleh tenaga kerja.  

Meningkatnya upah nominal tersebut mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan harga sehingga menyebabkan tingkat harga di pasar juga 

meningkat.   

 

 Begitu juga dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia (RSBI) satu bulanan 

juga memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat inflasi.  

Peningkatan pendapatan mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar 

sehingga mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat.  Untuk mengatasi 

terjadinya peningkatan inflasi sebagai akibat terjadinya kelebihan jumlah uang 

beredar maka Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia 

(RSBI) satu bulanan agar inflasi tetap terjaga pada kisaran sasaran inflasi yang 

telah ditetapkan.  Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.  Hal ini dikarenakan 

efektivitas transmisi kebijakan moneter yang berpendekatan harga belum 

secara efektif diterapkan.      



 

 

B. Saran 

 

1. Sehubungan dengan berpengaruhnya Produk Domestik Bruto terhadap 

inflasi, maka Bank Indonesia harus lebih efektif dan selektif  untuk  

menjalankan kebijakan moneternya.  Selain itu, Bank Indonesia perlu 

melakukan koordinasi kepada pemerintah sehingga dalam menjalankan 

kebijakan moneter dapat sejalan dengan kebijakan fiskal sehingga tujuan 

kebijakan moneter berpedekatan harga dapat tercapai.   Salah satunya, agar 

peningkatan GDP ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan inflasi,  

maka otoritas moneter harus dapat menekannya dengan mengatur tingkat 

bunga yang ditetapkan sehingga jumlah uang yang beredar dapat stabil 

atau menjalankan perekonomian pada sektor rill. 

2. Sehubungan dengan berpengaruhnya suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia, maka Bank Indonesia harus lebih fokus dalam penggunaan 

suku bunga SBI sebagai variabel operasional untuk mempengaruhi jumlah 

uang beredar sehingga inflasi tetap terjaga pada kisaran sasaran inflasi 

yang telah ditetapkan. 

3. Mengingat pentingnya nilai tukar rupiah dalam mempengaruhi inflasi,  

maka Bank Indonesia harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.  

Salah satu cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar yaitu dengan menjamin 

cadangan devisa agar berada pada tingkat yang cukup aman yaitu dengan 

memperbaiki struktur sumber pasokan valuta asing akibat tingginya impor 

dapat terpenuhi mengingat terpuruknya mata uang rupiah terhadap mata 



 

uang asing pada dasarnya berasal dari permintaan akan uang luar negeri 

yang tinggi,  sedangkan penawarannya terbatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


