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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab IV, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel jumlah uang beredar (JUB), BI rate, dan 

nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah secara simultan berpengaruh terhadap inflasi 

(berdasarkan uji F).  

Sedangkan secara parsial (berdasarkan uji t), variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan adalah jumlah uang beredar (JUB) dan nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah. 

Jumlah uang beredar meningkat maka inflasi meningkat, hal ini disebabkan peningkatan 

jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga (inflasi). Nilai 

tukar Dollar AS terhadap Rupiah meningkat maka inflasi meningkat, hal ini disebabkan 

ketika nilai rupiah terdepresiasi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal 

sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor 

tersebut. Namun untuk BI rate tidak cukup kuat untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap 

inflasi (tingkat signifikansi di bawah 0.05).  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil, ada beberapa implikasi dari 

kebijakan yang harus diperhatikan dalam rangka menekan laju inflasi di Indonesia 

1. Berdasarkan penelitian ini maka untuk menjaga kestabilan harga di dalam 

negeri maka otoritas moneter melalui kebijakannya diharapkan dapat 
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menjaga kestabilan Dollar AS terhadap Rupiah dalam batas wajar dan 

aman. 

2. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kenaikan jumlah uang 

beredar cenderung menaikkan inflasi. Untuk mengurangi uang beredar 

dengan menentukan tingkat suku bunga Bank Indonesia, melalui 

instrumen politik pasar terbuka, pemerintah harus lebih mengontrol 

volume uang yang beredar sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat. 
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