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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dimana dari hasil analisis dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi baik 

didalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini menjelaskan 

bahwa perubahan yang terjadi pada suku bunga akan berpengaruh 

terhadap inflasi. apabila suku bunga bertambah maka inflasi juga akan ikut 

bertambah. 

2. Kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi baik 

didalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini menjelaskan 

bahwa perubahan yang terjadi pada Kurs akan berpengaruh terhadap 

inflasi. Apabila kurs bertambah maka inflasi juga akan ikut bertambah. 

3. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

inflasi baik didalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi 

akan berpengaruh terhadap Inflasi. Apabila Pertumbuhan Ekonomi 

bertambah maka inflasi juga akan ikut bertambah. 

4. Impor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi didalam 

jangka panjang akan tetapi Impor tidak memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap Inflasi didalam jangka pendek. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada impor akan berpengaruh 
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terhadap Inflasi dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek 

tidak akan mempengaruhi Inflasi, yang artinya dalam jangka pendek tinggi 

maupun rendahnya Impor dalam jangka pendek tidak akan mempengaruhi 

Inflasi. Akan tetapi dalam jangka panjang akan meningkatkan Inflasi. 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan dapat bersinergi dengan Bank Indonesia dalam hal 

menentukan suku bunga, suku bunga yang ditetapkan harus tepat. Hal ini 

dikarenakan suku bunga sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Jika 

Pemerintah dan Bank Indonesia tidak tepat dalam menentukan suku bunga 

maka akan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi. 

2. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan nilai kurs rupiah 

terhadap mata uang asing terkhusu terhadap mata uang US Dollar. Hal ini 

diharapkan negara Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya 

dalam hal aktifitas internasional. 

3. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi agar 

pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan inflasi. Pemerintah juga 

diharapkan dapat memberikan kebijakan moneter ataupun fiskal yang tepat 

dan berhati-hati dimana ada beberapa sektor yang dapat menimbulkan 

gejolak ataupun kenaikan harga barang maupun jasa bisa diperhatikan oleh 

pemerintah. 

4. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi ataupun membatasi sektor 

impor, impor yang banyak akan mempengaruhi harga barang di dalam 

negeri yang akan mengakibatkan meningkatnya inflasi. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil judul ataupun ruang lingkup 

yang sama diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan 

menambah informasi, selain itu dapat juga mengembangkan judul ataupun 

menambah variabel bebas diluar dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


