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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak 

fluktuasi pembayaran non tunai yang terdiri dari ATM, Kredit dan E-Money 

terhadap Jumlah Uang Beredar, maka berhasil ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif antara kartu ATM/debit terhadap Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia dikarenakan volume transaksi kartu ATM/debit yang 

terjadi di masyarakat menyebabkan perubahan atau pergeseran fungsi dari 

tabungan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu menjadi dapat ditarik 

sewaktu-waktu, karena dengan hal tersebut kartu ATM/debit menjadi 

bagian dari Jumlah Uang Beredar (M1). Berdasarkan hal tersebut 

peningkatan transaksi ATM/debit juga memberikan peningkatan terhadap 

Jumlah Uang Beredar (M1). 

b. Terdapat pengaruh positif antara kartu kredit dengan Jumlah Uang Beredar 

di Indonesia. Meskipun kartu kredit memiliki pertumbuhan yang cukup 

lambat dan tidak signifikan dibandingkan dengan kartu ATM/debit dan e-

money, namun pertumbuhan tersebut dapat memberikan pengaruh karena 

dengan adanya kemajuan teknologi pada sektor perbankan tentunya akan 

mendorong tingkat belanja dan perilaku konsumtif seseorang maupun 

permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa sehingga dapat 

mendorong akivitas sektor riil.  

c. Terdapat pengaruh antara e-money dengan Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia, seiring pertumbuhan e-money yang terus meningkat pesat 

dimana peningkatan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap Jumlah 

Uang Beredar (M1). Hal tersebut disebabkan karena pada e-money terdapat 

dana float yang dimana hal tersebut adalah dana yang tercatat dalam sebuah 

kartu e-money yang digunakan oleh pengguna untuk pembayaran suatu 
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transaksi, maka dapat disamakan sebagai alat transaksi seperti uang tunai 

dan dikategorikan sebagai bagian dari Jumlah Uang Beredar (M1). 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran 

sebagai berikut: 

a. Aspek Teoritis 

1) Diharapkan pada penelitian di masa yang akan datang dapat 

menambahkan variabel lain serta menambahkan sampel yang lebih 

besar supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih 

akurat. 

2) Masih minimnya penelitian serta teori terkait pembayaran non tunai 

sehingga masih dibutuhkannya banyak penelitian terkait pengaruh 

dari pembayaran non tunai terhadap Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia. 

3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indikator 

moneter lainnya. 

b. Aspek Praktis 

1) Pemerintah diharapkan dapat lebih mengontrol dan mengawasi 

pembayaran non tunai di Indonesia, dengan memperhatikan 

infrastruktur di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatan 

pembayaran non tunai tersebut, karena perekonomian yang maju 

dapat dilihat dari pergeseran penggunaan uang tunai menjadi uang 

elektronik yang terus meningkat. 

2) Diharapkan berbagai lembaga penelitian akan meneliti dengan 

indikator penelitian yang serupa supaya dapat mencari penjelasan 

serta informasi yang lebih konkrit terkait pembayaran non tunai dan 

pengaruh yang diberikan terhadap indikator moneter lainnya. 
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