
 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel OPENC terhadap Tingkat Inflasi Indonesia menunjukkan pengaruh 

positif atau berbanding lurus terhadap tingkat Inflasi Indonesia. 

2. Variabel M2(Jumlah Uang Beredar) tidak menunjukkan adanya pengaruh 

terhadap tingkat Inflasi Indonesia. Tidak berpengaruh signifikannya variabel 

M2 ini karna adanya kebijakan Inflation targeting yang menggunakan suku 

bunga kebijakan sebagai alat utama untuk mengendalikan tingkat inflasi, M2 

bukan lagi target utama Bank Indonesia. Pengaruh M2 semakin berkurang 

terhadap tingkat Inflasi Indonesia. 

3. Variabel R(Suku Bunga Kebijakan) terhadap inflasi berpengaruh terhadap 

tingkat Inflasi Indonesia. 

4. Variabel YUAN tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap 

tingkat inflasi Indonesia. berpengaruh terhadap tingkat Inflasi Indonesia. 

5. Variabel INFCHY terhadap tingkat inflasi Indonesia menunjukakan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat Inflasi Indonesia . 

6. Tingkat Inflasi Indonesia didominasi sumbangsih dari faktor dalam negri, dan 

sedikit dari faktor luar negri. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, maka saran yang akan diberikan 

adalah: 

1. Peranan ekonomi Internasinonal dalam penelitin ini kegiatan Ekspor dan 

Impor mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Tingginya tingkat 

impor akan membawa dampak yang buruk bagi perekonomian nasional. Oleh 

karna itu semua dituntut untut sadar akan cinta produk dalam negri, dan 

berlomba untuk menciptakan hal yang baru dan yang terbaik, untuk 

meningkatkan dominasi barang-barang ekspor negara kita di pasar 

internasional.  

2. Pemerintah harus semakin berbenah untuk menjawab tantangan dari dunia 

Internasional, yang mungkin dominasinya semakin besar terhadap 

pembentukan tingkat inflasi Indonesia.   Mengambil regulasi serta formulasi 

tepat untuk meningkatkatkan usaha mikro dan Sumber Daya Manusia agar 

memiliki daya saing terhadap produk asing. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti pengaruh 

perekonomian terbuka terhadap Tingkat Inflasi untuk meneliti ke banyak 

negara. Pada penelitian ini negara RRC  memang merupakan negara importir 

terbesar untuk Indonesia, namun penerapan kebijakan nilai tukar tetap. 

Dengan menggunakan penelitian pada banyak  negara mitra dagagang, 

dengan kebijakan nilai tukar bebas, diharapkan penelitian selanjutnya akan 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

 


