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BAB V 

KESIMVLAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil abir dari penelitian mengarnbil kesimpulan berd$arkan 

pengujian empiris dengan peudekataD teori yang ada. Penelitian dengan jumlah 

tujuh vviabel dengan data 28 triwutan dan menggunakan data runtun waktu. 

Kesimpulan yang diambil adalah: 

1. Vlllibel-variabel jalur suku bunga sating bcrhubunpn seew~ silmultan 

diman& satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan mampu 

mempenpruhl variabel itu sendiri. 

2. Melalui uji IRF adalah behwa variabel mekanisme lransmisi kebijakan 

lll()Oflter melautui jalur sulru bunga alcan sating membcrilcan kejutan ac.Jc 

sccara negatif ataupun positif sd!ingga akan mencapai keseimbangan jangka 

p~~~jang. 

3. Perubahan shock rSBI akan cepat dmpon oleh suku bunga janglca pendek 

misalnya rPUAB yang akan dilransmisik:an kepada sulcu bunp lainnya yanu 

rDEPO daD rKRDT, walaupun rKRDT agak begitu kaku meugikuti. 

pmlbahan rDEPO atas kehati-luman bank dalam menetapkan suku bunga. 

4. Dari basil estimasi pad.a ahir periode suJcu bunp SBI akan dipeogarulti 

selurub variabel dalam jalur sulru bunga, n.amun untuk jangka panjaog yang 

paling efektifmempenpruhi suku bunga SBI adalah suku bunga itu sendiri. 
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S. Dari basil estimasi pada lhir periode suku bunga PUAB a.k.an dipengarubi 

seluruh variahel dalam jalur suku bunga, namun untuk jangka panjang yang 

paling efektif mempengaruhi suku bunp PUAB adalah sulcu bnnga SBI 

6. Dari hasil c:stimasi pada ahir periodc sulru bunp deposito abn dipeng~~n~hi 

seluruh variabel dalam jalur suku bunga, namun untuk janglca panjang yang 

paling efektif mempengaruhi suku bunga deposito ada1ah sulcu bunga SBI 

7. Dari basil C$limasi pada ahir periode suku bunga kredit aJcan dip~ga.ruhi 

selurub variabel dalam jalur suku bunga, namun untulc jangka panjang yang 

paling efek:tifrnempengaruhi suku bunga krcdit adalah suku bunga SBI 

8. Dari basil estimasi pada ahir periode investasi alwe dipengaruhi seluruh 

variabel dalam jalur suku bunga, namun Wltuk jangka panjang yang paling 

efektif meJl1llCIIPlllhi investasi adalah suku bunga lctedit 

9. Dari hasil estimasi pada ahir periode Produk Domestik Bluto Uall 

dipengaruhi seluruh variabel dalam jalur suku bunga, namun untuk jangb 

panjug yang paling efcktif mempengamhi Produk Domestik BIUtO adalah 

suku bunga kml.it 

10. Jalur suku bunga Sllllgat efektif menentukan tujuan ahlr kebijakan moneter 

terbukti dengan bcsamya masing-masing lcontribusi jalur suku bunga dalam 

menet1lbn inflasi pada ahir periode (jangb panjang) 

11. Produk domesti Bruto 1idak terlakll berkonlrlbosi ltuat terhadap tujuan ah.ir 

dari kebijakan moneter yaitu intlasi, terbukti dengan melihat kccilnya 

kontribusi PDB terhadap tujuan ahir dari kebijkan mooeter yahu ioflasi. 
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.5.2 Saraaa 

1. Kepada pemerintah dan Bl disarankan untuk senantiasa mengawasi dan 

menjaga etisiensi lembaga keuangaut (perbankan) agar respon da.'l reaksi 

optimal lembaga tersebut temadap shock rSBJ semak:in memperkuat 

terwujutnya sasaran abir kebijllkan moneter di Indonesia. 

2. Disarankan kepada Bl untuk menerap.kan jalur suk:u bunga sebagai 

melcanisme 1lansmisi moneter. Jalur suku btmga efektif mempengaruhi 

sektor rill sehingga mempengaruhi tujuan ahir (final target) dati kebijakan 

moneter yaitu inflasi. 

3. Disarankan kepada pemerintah untuk menerapkan mekanisme transmisi 

kebijakan moneter jafur suk:u bWlga karena jalur ini akan memberikan 

kejUWI acak hingga terjad.i keseimbanganjangka panjang. 

4. Disamnkan pada otoritas moneter atau bank sentral tebih berhati-hali 

dalam memilih jalur apa yang lebih efektif digunakan dalam tntnsmisi 

kebijakan moneter karena akan mempengaruhi aktivitAs perekonomian . 
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