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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Jumlah Uang beredar, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Produk 

Domestik Bruto terhadap tingkat Inflasi di Indonesia . adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari 

Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, PEKKI Bank Indonesia, dan 

Juga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Jangka waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adala 11 tahun. Yaitu tahun 2008-2018. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi Linier Berganda dengan menggunakan data time series. Berikut 

adalah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

1. Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi di 

Indonesia tahun 2008.1-2018.4 

2. Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia tahun 2008.1-2018.4 

3. Produk Domestik Bruto  memiliki pengaruh terhadap ringkat inflasi 

tahun 2008.1-2018.4. 

4. Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, dan 

Produk Domestik Bruto, secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Tingkat inflasi di Indonesia tahun 2008.1-2018.4 



   
 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi 

sebagai berikut: 

1. Variabel jumlah Uang beredar tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat inflasi di Indonesia Periode 2008.1-2018.4 

2. Variabel Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia memiliki pengaruh 

Positif dan signifikan. Artinya pergerakan antara keduanya berjalan 

searah. Jika Tingkat Suku Buunga naik, maka tingkat Inflasi juga 

akan naik. 

3.  Variabel Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh terhadap 

tingkat inflasi 

4. Variabel Jumlah uang beredar, Tingkat Suku Bunga Bank 

Indonesia, Produk Domestik Bruto, secara bersamasama (simultan) 

memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi  

C. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk mengendalikan laju inflasi, maka pemerintah perlu untuk 

membuat kebijakan yang efektif agar pengendalian JUB juga bisa 

berpengaruh kepada pengendalian tingkat inflasi 

2. Di dalam penelitian ini, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat Inflasi, oleh sebab itu, 

pemerintah serta pihak terkait harus berhati-hati menerapkan kebijakan 

moneter dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. 



   
 

 


