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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Nilai tukar mempunyai pengaruh yang nyata terhadap inflasi dalam jangka 

panjang. Dimana ketika  nilai tukar meningkat maka inflasi juga meningkat 

begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu nilai tukar sangat efektif jika digunakan 

untuk mepengaruhi inflasi dalam jangka panjang. Laju inflasi yang juga 

dipengaruhi oleh nilai tukar dalam jangka pendek menyebabkan pemerintah dan 

otoritas moneter harus berupaya menjaga kestabilan nilai tukar agar tercapai 

kestabilan ekonomi yang diharapkan. 

2. BI Rate  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu asumsi yang digunakan bahwa 

suku bunga riil adalah konstan belum tentu benar. Dalam prakteknya, suku 

bunga riil tidak selalu konstan. Oleh karena itu otoritas moneter harus dapat 

berupaya menjaga tingkat suku bunga untuk tidak terlalu tinggi yang selanjutnya 

dapat meningkatkan laju inflasi. 

3. Kesenjangan output  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi 

dalam jangka panjang. Dimana ketika kesenjangan output meningkat maka 

inflasi juga meningkat begitu juga sebaliknya.  
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4. Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel makro nilai 

tukar, suku bunga BI rate, dan kesenjangan output. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Suku bunga dalam jangka pendek yang mempunyai pergerakan yang searah dan 

signifikan dibandingkan dengan jangka panjang sehingga dapat di jadikan tolok 

ukur bagi ekspektasi inflasi, maka melalui karya tulis ini penulis memberikan 

saran agar hendaknya pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan 

yang berkaitan dengan suku bunga BI rate  karena erat hubungannya dengan 

naiknya tingkat inflasi, terutama dalam jangka pendek. Semakin tinggi suku 

bunga inflasi juga semakin tinggi 

 

2. Disarankan agar penelitian selanjutnya memasukkan variabel-variabel 

makroekonomi lainnya misalnya pertumbuhan uang beredar (M1) atau (M2) dan 

neraca pembayaran agar diperoleh hasil yang lebih baik dan signifikan terhadap 

dampak pergerakan nilai tukar, tingkat suku bunga BI Rate, dan kesenjngan 

output  di Indonesia. Disarankan menggunakan metode penelitian Vector Auto 

Regression (VAR) atau Vector Error Correction Model (VECM) untuk 

mengetahui keterkaitan variabel-variabel  makro ekonomi yang digunakan dalam 

penelitian. 
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3. Nilai Tukar merupakan salah satu intrumen yang dapat menentukan pergerakan 

inflasi jangka pendek maupun jangka panjang. Saran peneliti supaya  peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan nilai tukar nominal agar hasilnya lebih 

segnifikan. Kepada pemerintah agar dapat mengontrol nilai tukar agar inflasi 

dapat terkendali. 

 

 

 

 

 

 

 


