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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

1. Dari nilai koefisien determinasi pada hasil estimasi maka model permintaan 

dan penawaran uang di Indonesia mampu dijelaskan oleh variabel-variabel 

tingkat pendapatan riil, tingkat suku bunga dan indeks harga umum, Dan 

model tingkat suku bunga mampu dijelaskan oleh variabel-variabel giro 

wajib minimum, stok uang dalam arti luas, tingkat pendapatan riil serta 

indeks harga umum, mampu dijelaskan oleh model yang digunakan. 

2. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan model permintaan dan 

penawaran uang menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis. 

Tingkat pendapatan riil berpengaruh positif dan tidak signifikan, indeks harga 

umum berpengaruh positif dan signifikan, tingkat suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap permintaan dan penawaran uang di Indonesia. 

Sedangkan untuk model tingkat bunga, variabel indeks harga umum 

berpengaruh positif dan signifikan, variabel tingkat pendapatan riil 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel stok uang dalam arti 

penting berpengaruh positif dan signifikan, variabel giro wajib minimum 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat suku bunga di 

Indonesia. 

3. Besarnya nilai koefisien dari koefisien regresi variabel-variabel yang 

menjelaskan model permintaan dan penawaran uang, yang terbesar adalah 

variabel indeks harga umum, diikuti berturut-turut oleh variabel tingkat 
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pendapatan riil dan tingkat suku bunga. Sedangkan model tingkat suku 

bunga, yang terbesar adalah variabel tingkat pendapatan riil, diikuti berturut-

turut oleh variabel indeks harga umum, variabel stok uang dalam arti luas, 

dan variabel giro wajib minimum. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan dengan peningkatan pendapatan riil dan indeks harga umum dan 

penurunan tingkat suku bunga akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran uang di Indonesia. Dengan penurunan tingkat suku bunga akan 

meningkatkan giro wajib minimum dan  pendapatan riil serta menurunkan 

stok uang dalam arti penting dan indeks harga umum. 

2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan akses dan fasilitas bagi 

masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya 

pendapatan riil masyarakat akan meningkatkan permintaan dan penawaran 

uang, meningkatkan indeks harga umum serta dapat menurunkan suku bunga. 

3. Disamping itu diharapkan pemerintah juga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang akan meningkatkan permintaan dan penawaran uang, 

peningkatan permintaan dan penawaran uang akan meningkatkan stok uang 

dalam arti penting dan menurunkan tingkat suku bunga. 

 

 

  

 

 


