
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab 4, maka dapat ditarik 

kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis impulse response kenaikan harga BBM akan 

direspon secara cepat dan langsung oleh tingkat harga dan tingkat output. 

Kenaikan harga BBM akan berdampak dengan meningkatnya tingkat inflasi 

selama 1 bulan di Indonesia dan berdampak dengan menurunnya tingkat 

output selama 3 bulan di Indonesia. Ini ditunjukan dengan respon  positif  dari 

awal periode penelitian hingga akhir periode penelitian untuk variabel tingkat 

harga dengan kecenderungan yang menurun selama periode penelitian dan 

respon negatif  dari awal periode penelitian hingga akhir  periode penelitian 

dengan kecenderungan meningkat pada pertengahan periode penelitian untuk 

variabel tingkat output. Hasil analisis impulse response yang telah disajikan 

juga sesuai dengan hipotesis penelitian 

2. Berdasarkan hasil analisis impulse response kenaikan nilai tukar riil tidak 

direspon secara cepat oleh tingkat harga, tetapi membutuhkan waktu 1 bulan 

untuk merespon depresiasi nilai tukar riil dan berlangsung selama hampir 5 

bulan. Sedangkan kenaikan nilai tukar riil akan direspon secara cepat oleh 

tingkat output. Penurunan tingkat output terjadi selama 3 bulan awal 

penelitian. Setelah periode ke-3 tingkat output mengalami peningkatan 
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walaupun dengan respon yang negatif  dan menuju keseimbangan pada akhir 

periode. Hasil analisis impulse response yang telah disajikan  sudah sesuai 

dengan hipotesis penelitian.  

3. Hasil analisis variance decompositions menunjukan bahwa  variabel harga 

BBM berkontribusi dalam menjelaskan perubahan  dalam variabel tingkat 

harga yang merepresentasikan tingkat inflasi. Sedangkan variabel nilai tukar 

riil tidak dapat terlalu menjelskan perubahan dalam variabel tingkat harga. 

Untuk variabel tingkat output lebih banyak dijelaskan oleh variabel tingkat 

output itu sendiri, sedangkan baik variabel harga BBM dan variabel nilai tukar 

riil tidak secara signifikan dapat menjelaskan perubahan dalam variabel tingkat 

output. 

 

B. Saran 

1. Bagi pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, disarankan agar dapat 

mempertimbangkan dan merencanakan baik-baik kebijakan dalam menaikan 

harga BBM, karena akan memicu kenaikan tingkat harga yang akan sangat 

dirasakan masyarakat. Selain itu pemerintah juga disarankan untuk 

menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak yang akan 

dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM ini dan juga 

depresiasi nilai tukar riil.  

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan meneliti dampak kenaikan harga BBM 

terhadap tingkat inflasi dan output  dengan data penelitian yang lebih panjang, 

sehingga dapat melihat lebih jelas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan 

harga BBM dan depresiasi nilai tukar riil di masa yang akan datang.  


