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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Penulis menyusun tulisan ini guna menganalisis pengaruh tingkat 

suku bunga, nilai tukar, cadangan devisa, dan JUB terhadap tingkat inflasi 

di Indonesia pada tahun 2015 -2019. Berdasarkan isi dari penelitian, penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

Ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap tingkat inflasi 

dikarenakan peningkatan pada tingkat suku bunga adalah respon yang 

dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan masyarakatnya untuk 

menabung, semakin banyak yang menabung maka JUB pun akan berkurang 

yang pada akhirnya tingkat inflasi juga menurun. Berdasarkan penelitian 

kali ini, tingkat suku bunga yang meningkat akan mendorong tingkat inflasi 

nya, hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi di Indonesia yang cukup 

berfluktuatif sehingga adanya perbedaan antara teori dan hasil. 

Terdapat pengaruh antara nilai tukar terhadap tingkat inflasi 

dikarenakan peningkatan pada nilai tukar akan mempengaruhi harga relatif 

secara umum, sehingga masyarakat butuh mengeluarkan uang lebih untuk 

memenuhi kebutuhannya, hal ini yang dapat menyebabkan JUB dan tingkat 

inflasi meningkat. Berdasarkan penelitian kali ini, nilai tukar rupiah yang 

menaik  maka meningkatkan tingkat inflasi nya sesuai dengan teori. 

Terdapat pengaruh antara cadangan devisa terhadap tingkat inflasi 

dikarenakan penurunan pada cadangan devisa akan mempengaruhi nilai 

tukar dan harga relatif barang secara umum, sehingga masyarakat butuh 

mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang dapat 

menyebabkan JUB dan tingkat inflasi meningkat. Berdasarkan yang sudah 

dijabarkan, semakin tinggi cadangan devisa maka semakin tinggi tingkat 

inflasi nya, hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi di Indonesia yang cukup 

berfluktuatif sehingga adanya perbedaan antara teori dan hasil. 
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Terdapat pengaruh antara JUB terhadap tingkat inflasi dikarenakan 

peningkatan pada JUB akan berdampak pada harga relatif barang secara 

umum hal ini yang dapat tingkat inflasi meningkat. Berdasarkan penelitian 

kali ini, JUB yang meningkat maka akan menurunkan tingkat inflasi nya, 

hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi di Indonesia yang cukup berfluktuatif 

sehingga adanya perbedaan antara teori dan hasil. 

 

V.2 Saran 

Peneliti juga memberikan saran diantaranya adalah : 

a. Aspek Teoritis 

(1) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel bebas 

yang berbeda utnuk diteliti dengan tingkat inflasi sebagai variabel 

terikatnya 

(2) Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat meningkatkan 

cangkupannya dan menggunakan data penelitian dalam rentang 

waktu yang lebih Panjang dan dapat memberikan pengaruh yang 

lebih baik lagi dalam melakukan penelitian 

 

b. Aspek Praktis 

(1) Diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan terkait inflasi 

dengan tepat dan sigap serta mempertimbangkan instrumen moneter 

lainnya seperti suku bunga, nilai tukar, cadangan devisa dan JUB 

sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan khususnya di 

sektor moneter. 

(2) Diharapkan lembaga penelitian untuk merancang dan meneliti 

penelitian dengan menggunakan indikator atau variabel yang sama 

dengan tujuan mencari informasi lebih mendalam lagi mengenai 

indikator yang akan dipakai pada penelitian selanjutnya. 


