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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telaah dijelaskan dalam Bab IV, maka 

simpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Dari empat variabel independen dalam penelitian ini hanya variabel jumlah uang 

beredar (M2) yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi, sedangkan 

variabel pertumbuhan ekonomi, variabel ekspor, dan variabel Impor berpengaruh 

secara signifikan terhadap inflasi. 

2. Variabel pertunbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap inflasi dan 

terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, ini 

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh teknologi 

yang dimana teknologi menyebabkan rendahnya biaya produksi dalam menghasilkan 

suatu barang sehingga jumlah uang yang beredar akan sedikit dan inflasi juga tidak 

meningkat. 

3. Variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi dikarenakan 

Peningkatan jumlah uang beredar lebih banyak dipengaruhi oleh kuasi, ketika uang 

kuasi meningkat maka akan menyebabkan jumlah uang beredar juga menigkat dalam 

bentuk M2. Peningkatan jumlah uang beredar tidak menyebabkan inflasi karena 

jumlah uang yang beredar lebih banyak dalam bentuk uang kuasi, di mana uang 

kuasi berbentuk tabungan dan deposito.  

4. Variabel Ekspor berpengaruh signifikan negatif terhadap inflasi dikarenakan oleh 

transaksi pembayaran ekspor dilakukan dalam bentuk transfer antar bank sehingga 
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uang akan tersimpan di bank sehingga akan menurunkan inflasi karena transaksi 

yang dilakukan langsung masuk ke bank. 

5. Variabel impor berpengaruh signifikan positif terhadap inflasi. Impor yang tinggi 

menggambarkan ketergantungan yang tinggi suatu Negara terhadap luar negeri yang 

mengakibatkan terjadinya inflasi. Semakin tinggi impor maka tingkat inflasi juga 

akan semakin tinggi, karena kenaikan harga yang dialami luar negeri akan berimbas 

pada tingkat harga di dalam negeri. 

5.2 Implikasi 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah uang beredar (M2) tidak mempengaruhi 

inflasi, oleh sebab itu pemerintah lebih meningkatkan jumlah uang beredar dalam 

bentuk M2 dengan cara melakukan transaksi atau pembayaran dalam bentuk uang 

kuasi. 

2. Kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih meningkatkan lagi 

pertumbuhan ekonomi dengan cara mengembangkan inovasi dalam teknologi, 

sehingga  pemerintah lebih cepat dan mudah mensejahterakan masyarakat. 

3. Pemerintah lebih meningkatkan ekspor  dalam bentuk M2 dengan cara melakukan 

kegiatan ekspor yang dimana ekspor akan membentuk cadangan devisa dalam 

bentuk M2. 

4. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa tingginya impor juga akan 

mempengaruhi inflasi, oleh sebab itu pemerintah harus mengupayakan agar 

mengurangi ketergantungan impor atas luar negeri dengan cara memanfaatkan dan 
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mengemabangkan sumber daya yang ada di dalam negeri baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusianya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


