
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

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

berikut :

1. Hasil analisis IRF selama periode 2005.07-2009.12 menunjukkan bahwa 

perubahan persentase suku bunga deposito, perubahan persentase jumlah uang 

beredar, perubahan persentase pertumbuhan output, dan perubahan persentase 

inflasi memberikan respon yang fluktuatif terhadap kejutan perubahan BI rate 

dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pengaruh kejutan dari 

perubahan BI rate tidak bersifat permanen terhadap semua variabel analisis 

tersebut, melainkan akan menghilang dan tidak lagi mempengaruhi respon 

variabel-variabel tersebut. Adanya lag terhadap kejutan perubahan BI rate 

menunjukkan adanya penyesuaian dan sikap kehati-hatian para pelaku 

ekonomi.

2. Dari hasil analisis IRF diperiode 2005.07-2009.12 ini juga ditemukan bahwa 

perubahan persentase pertumbuhan output dan perubahan persentase inflasi 

memberikan respon yang juga fluktuatif terhadap kejutan perubahan BI rate, 

persentase suku bunga deposito, dan perubahan persentase jumlah uang 



beredar dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, pengaruh 

kejutan dari perubahan BI rate, persentase suku bunga deposito, dan 

perubahan persentase jumlah uang beredar tidak bersifat permanen terhadap 

pertumbuhan output dan inflasi, melainkan akan menghilang dan tidak lagi 

mempengaruhi respon variabel-variabel tersebut.

3. Dari hasil nilai FEVD untuk persamaan pertumbuhan output, dapat dinyatakan 

bahwa kejutan perubahan inflasi menjadi penjelas terbesar fluktuasi perubahan 

persentase pertumbuhan output dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

setelah kejutan dari pertumbuhan output itu sendiri. Dampak kejutan 

perubahan perubahan inflasi terhadap fluktuasi perubahan persentase 

pertumbuhan output dalam jangka panjang semakin menurun namun tetap 

memberikan pengaruh yang cukup besar. Sementara itu, pengaruh kejutan 

perubahan persentase BI rate, dan perubahan jumlah uang beredar kecil 

pengaruhnya terhadap variasi perubahan persentase pertumbuhan output dan 

secara umum mengalami penurunan dijangka panjang dan perubahan 

persentase suku bunga deposito berjangka riil dalam jangka panjang 

mengalami peningkatan.

4. Dari hasil nilai FEVD persamaan inflasi diperiode 2005.07-2009.12 ini, dapat 

dinyatakan bahwa kejutan perubahan jumlah uang beredar menjadi penjelas 

terbesar fluktuasi perubahan persentase inflasi dalam jangka pendek maupun 

dijangka panjang setelah perubahan inflasi itu sendiri. Dampak kejutan 

perubahan jumlah uang beredar terhadap fluktuasi perubahan persentase 

inflasi dalam jangka panjang semakin menurun namun tetap memberikan 
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pengaruh yang besar. Sementara itu, pengaruh kejutan perubahan persentase 

suku bunga deposito berjangka riil, dan perubahan persentase pertumbuhan 

output terhadap variasi perubahan persentase inflasi secara umum mengalami 

peningkatan dan perubahan persentase BI rate mengalami penurunan dalam 

jangka panjang.

5. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan moneter dengan 

menggunakan BI rate sebagai sasaran operasionalnya tidak memberikan 

dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan output selama periode 

penelitian.

6. Diperiode penelitian juga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan 

moneter dengan menggunakan BI rate sebagai sasaran operasionalnya kurang 

efektif penerapannya dalam menekan inflasi karena dari hasil penelitian 

diketahui bahwa jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) sangat besar 

pengaruhnya dalam mempengaruhi laju inflasi diperiode penerapan inflation  

targeting dibanding dengan BI rate ataupun suku bunga deposito berjangka.

B. Saran

Meskipun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi ada beberapa 

saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini. Saran itu adalah 

sebagai berikut:

1. Walaupun kejutan dari perubahan BI rate tidak bersifat permanen dalam 

jangka panjang, namun tetap perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan 

73



mengenai penerapan kebijakan moneter untuk masa yang akan datang melalui 

perubahan BI rate. Hal ini diperlukan karena pengaruh kejutan perubahan BI 

rate direspon oleh variasi perubahan variabel suku bunga deposito dan jumlah 

uang beredar yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan output dan inflasi 

pada jangka pendek dan menengah.

2. Meski cukup sulit dilakukan karena bank sentral hanya dapat mempengaruhi 

uang primer (M0), akan tetapi diharapkan Bank Indonesia dapat mengontrol 

jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) karena dari hasil analisis pada 

periode penerapan ITF didapatkan hasil bahwa jumlah uang beredar dalam arti 

luas (M2) sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi laju inflasi 

diperiode penerapan inflation targeting dibanding dengan BI rate ataupun 

suku bunga deposito berjangka.

3. Untuk mencapai tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, diperlukan keselarasan antara kebijakan moneter dan kebijakan 

fiskal. Kebijakan pencapaian tujuan pembangunan oleh pemerintah perlu 

dikoordinasikan dengan program pengendalian inflasi (inflation targeting) 

oleh Bank Indonesia. Mengingat secara keseluruhan, selama periode 

penerapan inflation targeting varaibel kebijakan moneter (BI rate) kurang 

memiliki pengaruh yang berarti dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.
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