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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil uji dan analisis pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :

1. Variabel BI rate menunjukkan pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan 

atau berbanding terbalik dengan perubahan inflasi inti di Indonesia.

2. Variabel ekspektasi inflasi menunjukkan pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan atau berbanding lurus dengan perubahan inflasi inti di Indonesia.

3. Variabel output gap menunjukkan pengaruh positif dan signifikan atau 

berbanding lurus dengan perubahan inflasi inti di Indonesia.

4. Variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan pengaruh negatif 

dan signifikan atau berbanding terbalik dengan perubahan inflasi inti di 

Indonesia.

5. Secara bersama-sama, semua variabel yang dipakai yaitu BI Rate, ekspektasi 

inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan output gap berpengaruh nyata 

dan signifikan terhadap perubahan inflasi inti di Indonesia. 

B. Saran

1. Mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai Bank Indonesia adalah menjaga 

inflasi yang rendah dan stabil, dan dengan mempertimbangkan hasil dan 
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pembahasan yang diperoleh bahwa pengaruh variabel ekspektasi inflasi 

terhadap perubahan inflasi inti yang timbul atas dasar pada periode 

sebelumnya atau dalam hal ini bersifat adaptif relatif besar, menyebabkan 

otoritas moneter atau dalam hal ini Bank Indonesia perlu meningkatkan 

kredibilitas kebijakan moneternya dalam pengendalian inflasi, dengan terus 

berupaya mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan dan mempublikasikan 

besaran sasaran dimaksud dan realitas pencapaiannya apakah terwujud atau 

tidak, agar pola pembentukan ekspektasi inflasi yang hingga saat ini masih 

banyak dipengaruhi oleh inersia atau inflasi periode sebelumnya dapat 

diarahkan pada target inflasi yang ditetapkan.  Hal ini terutama dapat 

ditempuh melalui perluasan komunikasi dan pencapaian target inflasi yang 

telah ditetapkan. 

2. Dan melihat efek pass through nilai tukar terhadap inflasi inti yang relatif 

cukup besar dibandingkan variabel lainnya, maka disarankan agar Bank 

Indonesia perlu berupaya maksimal menjaga kestabilan nilai tukar yang tidak 

over valued ataupun under valued agar tercapai kestabilan ekonomi, baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung, terhadap inflasi maupun 

pertumbuhan ekonomi.  Dan selain melalui instrumen suku bunga, langkah-

langkah stabilisasi rupiah secara langsung melalui intervensi di pasar valuta 

asing dan monitoring atau pengawasan transaksi dan lalu lintas devisa juga 

mungkin perlu dilakukan.

3. Agar peneliti selanjutnya dapat menganalisis determinan inflasi inti dengan 

menggunakan model dan metode lain yang dapat melihat keterkaitan antar 

variabel-variabel agar lebih sempurna. 


