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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal di 

bawah ini. 

1. Penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan e-money secara 

bersama- sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan uang 

kartal di Indonesia dalam jangka pendek. Penggunaan APMK (kartu kredit, 

kartu ATM, kartu debit) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

sedangkan, e-money berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

uang kartal di Indonesia dalam jangka pendek. 

2. Penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan e-money secara 

bersama- sama berpengaruh negatif dan signifikan. Secara parsial, 

penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) berpengaruh 

negatif dan signifikan sedangkan e-money berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka panjang. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Sebaiknya, penerbit kartu kredit perlu mengatur kembali tentang syarat- syarat 

dan peraturan yang harus dipatuhi oleh pemilik kartu kredit sehingga penerbit 

kartu kredit lebih berhati- hati dan selektif dalam memberikan izin penggunaan 

fasilitas kepada pemilik kartu kredit. Dan pemerintah Indonesia harus lebih 

tegas dalam menegakkan peraturan yang ada sehingga tidak ada dampak 

negatif dalam penggunaan kartu kredit seperti penunggakkan tagihan akibat 

penyalahgunaan aturan yang telah dibuat dan  mencegah menurunnya 

kepercayaan serta meminimalisir risiko ketidakpastian.  

2. Diharapkan dengan penggunaan kartu debit dan kartu ATM dalam 

penyelesaian transaksi dapat menggantikan peranan uang kartal sebagai alat 

pembayaran utama pada saat ini. Keuntungan menggunakan kartu debit dan 

kartu ATM sangat banyak sehingga masyarakat sebaiknya lebih sering 

menggunakan kartu debit dan kartu ATM untuk melakukan transaksi agar 

biaya transaksi dapat ditekan dan membantu pemerintah untuk menghemat 

biaya pencetakan uang kartal. 

3. E-money merupakan produk pembayaran non tunai yang tergolong baru 

sehingga sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan 

penerbit e-money sangat diperlukan guna memperkenalkan dan 

mengembangkan potensi e-money yang berfungsi sebagai pengganti uang 

kartal untuk transaksi sehari- hari yang bernominal kecil. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan lebih banyak variabel 

indikator penggunaan APMK dan e-money untuk memperoleh hasil empiris 

yang lebih baik dan lebih akurat. Penggunaan APMK dan e-money yang terus 

berkembang, diharapkan lebih mencerminkan pengaruhnya terhadap 

permintaan uang kartal di Indonesia, hal ini dapat dijadikan sebagai penelitian 

untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.  

 


