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SIMI'IJLAN nAN SARAN 

5.I.Sim lwlun 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan data cmplfls yang tclah 

dilakukan, maka diuraikan simpulan scbagai bcrikut: 

I. 	 Tclaah atas I\:rstlmaan Pcrtukaran Irving I:isht.:r It.:rnvala tidak bcrlaku Jl 

Indonesia. Iial ini Icrbukti dari pcnclitian yang dilakukan pada periodc 1990 

kuartaJ I - 10 I kuartal IV, didapatkan bahwa bcsamya laju pertumhuhan 

jumlah uang beredar tidak sepenuhnya diikuti Jaju inflasi dcngan persentase 

yang sarna, leta pi scbagian dari ekspansi jumlah uang bcredar terjadi dalam 

bcntuk pcningkatan pcndapatan rid Iial ini kcmungkinan discbabkan 

ekspansi jumlah uang bcrcdar tidak scpcnuhnya digunakan masyarakat unluk 

konsumsi, tapi digunakan untuk investasi. Hal ini merupakan indikasi yang 

bajk bag! perekonomian Indonesia. 

2. 	 Hasil studi empiris dengan menggunakan uji kausalitas Granger ( 1969) sesuai 

dcngan hipotcsis pcrtama yaitu mcnunjukkan adanya pola kausalitas satu arah 

dari intlasi ke jumlah uang beredar (umilreclionai causality from P to MJ. 

Sedangkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap intlasi bertentangan 

dengan teori. Dlam penelitian ini sesuai dengan analisis Granger dimana 

penetapan kelambanan waktu yang ditentukan secara sembarang (arhiter). 

3. 	 Hasil studi empiris dengan menggunakan uji kausalitas Granger (1969) yang 

dipadukan dengan FPE sesuai dengan hipotesis keempat yaitu menunjukkan 
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adanya pola kausalitas timbal-balik (feedhack or hldlfeL'llOfla/ causality) yang 

bcrarti innasi mcmpcngaruhi jumlah uang bcrcdar dan jumlah uang bcrcdar 

mcmpcngaruhi innasi. 

4. 	 Pandangan golongan Klasik dan Mondaris yang mcnyatakan tambahan 

jumlah uang beredar menyebabkan kenaikan harga-harga memang terbukti 

namun pandangan golongan Strukturalis yaitu llang bcrcdar bcrtambah akibat 

(sebagai konsckuensi dari) pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan 

ekonomi menggandeng intlasi tidak dapat dielakkan. 

S.2. Saran 

Dengan )nengacu pada kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

I. 	 Dari hasil pcnclitian dcngan mcnggunakan uji kausalitas Granger (\969) yang 

dipadukan dcngan FPE scsuai dengan hipotesis kecmpat yaitu menunjukkan 

adanya pola kausalitas limbal-balik maka Bank Indonesia untuk mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan adalah mengendalikan 

jumlah uang beredar. 

2. 	 Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka investasi-investasi 

harus dibiayai dengan lebih sedikit penciptaan uang dan akan Iebih baik jika 

dibiayai dengan sumber-sumber pcmbiayaan lain, misalnya mobilisasi 

tabungal1 dalam negeri, supaya intlasi tidak bertambah naik. 
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