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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis wacana 

terkait wacana redenominasi mata uang di Indonesia dalam perspektif 

Islam, maka penelitian ini menyimpulkan: 

        Dasar dari pemikiran wacana redenominasi mata uang di Indonesia 

ini adalah akibat dari adanya inflasi yang tinggi di masa lalu, sehingga 

nilai mata uang terhadap barang semakin rendah dan dalam waktu singkat 

nilai nominal dalam mata uang semakin besar. Redenominasi di sini 

bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan keuangan, meningkatkan 

martabat rupiah dan selanjutnya membuat kesetaraan ekonomi Indonesia 

dengan regional. 

        Redenominasi dalam persepektif Islam cenderung tidak akan pernah 

terjadi, karena redenominasi di sini maupun pengalaman data historis 

adalah untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi yang mengakibatkan 

nominal mata uang semakin besar yang selanjutnya redenominasi 

bertujuan untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien, dan 

redenominasi di sini juga terjadi karena konsep uang yang terjadi saat ini 

berbeda dengan konsep uang yang ada dalam perekonomian Islam. Selain 

itu, dalam perekonomian Islam juga tidak ada pembahasan maupun praktik 

redenominasi yang ada ialah praktik semacam shanering. Kemudian aspek 
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lain yang membedakan sistem moneter Islam dengan konvensional ialah 

bahwa uang yang berlaku saat ini tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar 

yang sah namun dijadikan juga sebagai suatu komoditas yang dapat 

diperjualbelikan. 

        Analisis wacana Bank Indonesia terkait redenominasi mata uang 

rupiah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank 

Indonesia Darmin Nasution pada saat itu tepatnya pada tanggal 3 Agustus 

2010. Jika syarat bagi suatu negara untuk melakukan kebijakan 

redenominasi agar kebijakan tersebut berhasil adalah tingkat inflasi yang 

rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka Indonesia saat ini 

tepat untuk melakukan kebijakan redenominasi tersebut dikarenakan 

tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. 

  

B. Saran 

        Disini penulis menyarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

yang difokuskan pada bagaimana perilaku masyarakat sebagai pelaku 

ekonomi jika kebijakan redenominasi itu diterapkan. Selain itu, peneliti 

menyarankan perlu penelitian lanjutan dengan cara simulasi percobaan 

ekonomi agar mengetahui respon, dampak serta faktor lainnya dari 

kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan gambaran lebih nyata 

terkait wacana kebijakan redenominasi mata uang tersebut. 

 


