
70 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh inflasi 

dan nilai tukar  terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia periode 

2007-2014 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 2007-2014 memiliki 

kecenderungan menurun, tetapi setiap tahunnya masih terjadi beberapa 

kali fluktuasi, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang diakibatkan 

oleh krisis global yang melanda Amerika Serikat dan berimbas pada 

hampir seluruh negara di dunia. Lonjakan harga minyak dunia yang 

berdampak pada naiknya harga BBM domestik dan lonjakan harga 

komoditas pangan di pasar global yang diperburuk dengan kurangnya 

pasokan pangan domestik akibat cuaca.  

2. Perkembangan nilai tukar di Indonesia selama periode 2007-2014 

memiliki kecenderungan melemah nilai tukar rupiah tertinggi terjadi pada 

tahun 2008 dan 2014, hal tersebut merupakan dampak krisis global akibat 

krisis sektor perumahan di Amerika Serikat, turunnya jumlah ekspor dan 

meningkatnya permintaan untuk impor, Neraca Pembayaran Indonesia 

yang menurun, juga dampak dari naiknya harga komoditas energi dunia.  

3. Perkembangan kredit yang disalurkan oleh Bank Umum di Indonesia 

periode 2007-2014 selalu meningkat tetapi masih belum mencapai target 

pemerintah, terkait dengan adanya krisis ekonomi global yang berimbas 

pada melemahnya nilai tukar, kenaikan harga minyak dunia, anjloknya 

harga komoditas pangan yang berdampak buruk terhadap kinerja ekspor, 

di lain pihak impor juga meningkat akibat kuatnya permintaan domestic 

dan membutuhkan valas yang semakin besar. 

4. Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variasi inflasi 

mampu menjelaskan variasi penyaluran kredit secara bertolak belakang, 

penyaluran kredit Bank Umum yang belum optimal disebabkan oleh 
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inflasi yang berfluktuasi dengan kecenderungan naik secara umum yang 

diakibatkan oleh lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada 

naiknya harga BBM domestik dan lonjakan harga komoditas pangan di 

pasar global yang diperburuk dengan kurangnya pasokan pangan domestik 

akibat cuaca. Begitu juga untuk variasi nilai tukar mampu menjelaskan 

variasi penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia secara satu arah, 

penyaluran kredit Bank Umum yang belum optimal disebabkan oleh tidak 

stabilnya nilai tukar rupiah yang merupakan dampak krisis global akibat 

krisis sektor perumahan di Amerika Serikat, turunnya jumlah ekspor dan 

meningkatnya permintaan untuk impor, Neraca Pembayaran Indonesia 

yang menurun, juga dampak dari naiknya harga komoditas energi dunia. 

5. Berdasarkan pengujian secara simultan (bersama-sama), diperoleh hasil  

bahwa model yang digunakan yaitu inflasi dan nilai tukar dapat 

menunjukkan variasi penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia. 

Penyaluran kredit yang belum optimal diakibatkan oleh lonjakan harga 

minyak dunia yang berdampak pada naiknya harga BBM domestik dan 

lonjakan harga komoditas pangan di pasar global yang diperburuk dengan 

kurangnya pasokan pangan domestik akibat cuaca, krisis global akibat 

krisis sektor perumahan di Amerika Serikat, turunnya jumlah ekspor dan 

meningkatnya permintaan untuk impor, juga dampak dari Neraca 

Pembayaran Indonesia yang menurun. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh inflasi dan 

nilai tukar terhadap penyaluran kredit periode 2007-2014 yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, penulis merasa penelitian ini masih perlu disempurnakan, 

oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Inflasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk memprediksi 

penyaluran kredit, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi 

karena secara umum inflasi diakibatkan oleh naiknya harga BBM yang 

dipengaruhi oleh hanya minyak dunia, maka Indonesia seharusnya 
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mempunyai sumber energi lain yang lebih terjangkau dan lebih ramah 

lingkungan. 

2. Nilai tukar juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk 

memprediksi penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia, diharapkan 

kebijakan moneter pemerintah dalam mengatur kestabilan nilai rupiah agar 

lebih baik sehingga keadaan ekonomi domestik yang kuat dan tidak 

bergantung pada pihak luar, khususnya untuk berlangsungnya produksi-

produksi perusahaan yang mandiri, salah satunya dengan memberdayakan 

sumber daya alam yang berasal dari Indonesia, diolah oleh kita dan untuk 

kita sendiri. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

independen lainnya untuk memperkaya kajian ini, selain itu diharapkan 

dapat menggunakan metode lain untuk menguji kajian ini untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 


