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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

  

A. Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh antara 

inflasi, nilai tukar dan suku bunga tehadap Produk Domestik Bruto di Indonesia 

pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Berdasarkan hasil dari pengolahan data 

dan hasil analisa penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Inflasi di Indonesia, 

maka akan semakin rendah Produk Domestik Bruto di Indonesia, begitu 

pula sebaliknya.  

2. Nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai 

tukar maka akan semakin tinggi Produk Domestik Bruto di Indonesia, 

begitu juga sebaliknya.  

3. Suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga  

di Indonesia, maka akan semakin rendah Produk Domestik Bruto di 

Indonesia, begitu pula sebaliknya 
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4. Inflasi, nilai tukar dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto. Hal ini berarti bahwa tingkat inflasi, nilai  

tukar dan suku bunga secara bersama-sama mempengaruhi besar kecilnya 

Produk Domestik Bruto di Indonesia.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti 

memberikan beberapa implikasi, diantaranya: 

1. Data telah terdistribusi secara normal sehingga, dapat dilakukan tahapan 

pengujian berikutnya. 

2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia, 

oleh karena itu, inflasi perlu ditekan agar perekonomian tetap terjaga. 

3. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia oleh karena itu niai tukar harus dikendalikan agar tetap stabil. 

4. Berdasarkan penelitian, suku bunga berpengaruh negatif terhadap Produk 

Domestik Bruto di Indonesia, oleh karena itu suku bunga juga perlu 

dikendalikan besarannya agar Produk Domestik Bruto tetap stabil. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna, 

diantaranya: 
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1. Bagi pemerintah dan Bank Indonesia harus meminimalisir guncangan yang 

terjadi pada nilai tukar dan inflasi agar tidak terjadi ketimpangan yang 

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap 

PDB. Selain itu, periode penelitian juga berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Maka untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

memperpanjang periode penelitian. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini juga hanya terbatas, maka untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk  menambahkan sampel penelitian.  

 


