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ABSTRACT 

 
This research aims to find out the effect of variables on aggregate demand side, 

aggregate supply side and the external side of Indonesia’s inflation in the long 

run and short run.  

The data used in this research was quarterly data for the period of 2000 (I) – 

2010 (II). Using cointegration analysis and error correction model this research 

will investigation the relationship between independent variable (inflation) and 

dependent variable (household consumption, interest rate, wages, Japan Inflation 

and Money Supply)  in both short run and long run.   

The estimation result showed that in the long run household consumption, 

interest rate, wages and Japan Inflation significantly affect inflation.  In the short 

run interest rate and household consumption significantly affect inflation.  Money 

supply not significantly affect inflation in both short and long run.  Value of the 

speed of adjustment towards equilibrium is 75.86 percent. 

 

Keyword : inflation, demand side, supply side, external side, cointegration, error      

      correction model  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-varibel yang ada 

pada sisi permintaan agregat, penawaran agregat dan sisi ekternal terhadap 

inflasi Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.   

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuartalan dari tahun 

2000 (I) – 2010 (II). Dengan menggunakan analisis kointegrasi dan error 

correction model penelitian ini akan meneliti hubungan antara variabel bebas 

(inflasi) dengan variabel terikat ( konsumsi rumah tangga, tingkat bunga, upah, 

inflasi Jepang dan jumlah uang) dalam jangka panjang dan jangka pendek.  

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang konsumsi rumah 

tangga, tingkat bunga, upah, dan inflasi jepang signifikan mempengaruhi inflasi 

dan dalam jangka pendek tingkat bunga dan konsumsi rumah tangga signifikan 

mempengaruhi inflasi. Jumlah uang tidak signifikan mempengaruhi inflasi dalam 

jangka panjang dan jangka pendek. Nilai kecepatan penyesuaian terhadap 

keseimbangan adalah sebesar 75,86 persen.   

 

Kata kunci  :  inflasi, sisi permintaan, sisi penawaran, sisi ektsternal, kointegrasi,  

            error correction model 
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Pendahuluan  

 Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan 

penting dalam suatu perekonomian.  Peran tersebut tercermin dari 

kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, 

perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran (Ascarya, 

2005).  Oleh karena itu seringkali hal-hal ini menjadi sasaran akhir kebijakan 

moneter.  Secara ideal, semua sasaran akhir tersebut di atas dapat dicapai 

secara bersamaan.  Namun, seringkali pencapain sasaran akhir tersebut 

mengandung unsur-unsur yang kontradiktif.  Oleh karena sering terjadi hal yang 

kontradiktif maka Bank Indonesia (BI) dalam kapasitasnya sebagai bank sentral 

menetapkan  tujuan tunggal dari kebijakan yang ditempuh yaitu  mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. 

 Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut, BI memiliki tiga tugas 

utama (tiga pilar BI) yang harus dilakukan yaitu : (1) Menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran dan (3) mengatur serta mengawasi perbankan (Bank Indonesia, 

2010).  Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang stabil 

dan terkendali (Bank Indonesia, 2010).  Untuk mencapai tujuan itu BI 

menetapkan tingkat bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama 

untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir 

pencapaian inflasi.   

 Setiap permulaan tahun BI selalu membuat penentuan target inflasi yang 

akan dicapai pada akhir tahun penentuan, hal ini berkaitan dengan kerangka 

kerja BI dalam melaksanakan kebijakan moneter atau ITF (Inflation Targeting 

Framework). Untuk mencapai tujuan tersebut BI akan menggunakan kebijakan 

moneternya untuk mempengaruhi perekonomian.  Berbagai instrumen akan 

digunakan oleh BI untuk menjaga inflasi agar sesuai dengan yang telah 

ditetapkan.  Selama tahun 2001 sampai dengan 2009 target dan realisasi inflasi 

yang telah ditetapkan oleh BI didominasi oleh ketidak sesuaian antara target 

dengan realisasi  telah ditetapkan. Realisasi inflasi yang sesuai dengan target 

yang telah di tetapkan oleh BI dari tahun 2001 sampai dengan 2009 hanya 

realisasi inflasi tahun 2004 dan 2007 saja yang sesuai dengan apa yang telah 
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ditargetkan oleh BI selebihnya realisasi inflasi melenceng dari yang telah di 

targetkan. 

 Sebagaimana diketahui ada banyak faktor yang mempengaruhi laju inflasi 

baik variabel moneter maupun variabel non moneter dan faktor tersebut tidak 

seluruhnya berada dalam kendali otoritas moneter.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada penyebab tunggal dari inflasi.  Inflasi dapat terjadi 

kerena banyak sebab, bisa dari sisi permintaan bisa juga dari sisi penawaran 

atau bahkan dari sisi eksternal.  Dari sisi penawaran salah satu faktor pemicu 

inflasi adalah produksi dari barang dan jasa yang dibutukan oleh masyarakat.  

Produksi dari barang dan jasa sangat ditentukan oleh faktor produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut.      

 Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja 

(Mankiw, 2007).  Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling penting 

sekaligus juga sebagai penentu dari proses produksi suatu barang ataupun jasa.  

Harga dari faktor produksi ini adalah upah.  Tingkat bunga juga dapat menjadi 

pemicu inflasi dari sisi penawaran melalui cost of capital effect yang 

ditimbulkannya.  Ketergantungan sektor industri di negara berkembang terhadap 

sektor perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan mengakibatkan 

perubahan pada tingkat bunga menjadi salah satu pemicu inflasi dari sisi 

penawaran. 

 Kaum Neostrukturalis juga memberikan pendangannya tentang 

mekanisme dan dampak kebijakan uang ketat terhadap harga (inflasi) dan 

produksi agragat. Berbeda dangan pandangan kaum Keynesian dan Monetaris, 

para penganut aliran Noestrukturalis berpendapat bahwa pengaruh kebijakan 

moneter tidak hanya ditransmisikan melalui sisi permintaan, tetapi juga melalui 

sisi penawaran lewat tingkat bunga dan ketersediaan kredit modal kerja dan 

kredit investasi (Pantjar, 1996).  Dampak terhadap output agregat melalui sisi 

penawaran ini semakin memperkuat pengaruh melalui sisi permintaan, sehingga 

kebijakan uang ketat dapat menyababkan penurunan output agregat secara 

tajam.  

 Disamping itu dampak yang ditimbulkan terhadap harga agregat melalui 

sisi permintaan berlawanan dengan dampak yang ditimbulkan dari sisi 

penawaran, sehingga mengurangi efektifitas kebijakan uang ketat tersebut dalam 

menurunkan inflasi.  Jika dampak yang ditimbulkan oleh sisi penawaran lebih 
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besar maka kebijakan uang ketat bukannya menurunkan inflasi bahkan dapat 

menimbulkan inflasi.  Jika hal ini terjadi maka kebijakan uang ketat bukannya 

menurunkan inflasi seperti tujuan utamanya melainkan menimbulkan inflasi yang 

lebih tinggi desertai dengan penurunan produksi agregat (stagflasi).  

 Sebagaimana diketahui bahwa tingkat bunga dan nilai kredit merupakan 

media utama bagi kebijaksanaan moneter dalam mempengaruhi perekonomian 

makro.  Oleh karena kedua variabel ini merupakan peubah bebas dalam fungsi 

penawaran agregat versi Neostrukturalis, kebijakan moneter berpengaruh 

langsung dan cepat terhadap penawaran agregat.  Sebaliknya menurut versi 

Keynesian dan Monetaris, tingkat bunga dan nilai kredit tidak termasuk dalam 

variabel penentu penawaran agregat sehingga kedua aliran pemikiran ekonomi 

ini beranggapan kebijakan moneter tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

penawaran agregat.  Dengan perkataan lain argumen bahwa kebijakan moneter 

berpangaruh langsung terhadap penawaran agregat melalui perubahan tingkat 

bunga dan nilai kredit merupakan salah satu keunikan dari aliran pemikiran 

Noestrukturalis (Pantjar, 1996). 

 Dari sisi permintaan menurut kaum monetaris inflasi selalu dan 

dimanapun bereda merupakan fenomena moneter, dengan demikian inflasi 

hanya dapat dihasilkan oleh peningkatan yang lebih cepat dari kuantitas uang 

(Samuelson, 2004).  Sedangkan menurut kaum Neo-Keynesian pergeseran 

aggregate demand  tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang namun juga 

konsumsi, invesasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor neto.  Keterbukaan 

perekonomian Indonesia dalam hal perdagangan dengan negara lain 

mengakibatkan negara ini semakin rentan terhadap imbas gejolak perekonomian 

dunia.  Terjadinya gejolak pada harga komoditi impor dipasar dunia dapat 

mempengaruhi tingkat harga umum didalam negeri secara langsung maupun 

melalui kenaikan biaya produksi sehingga terjadinya inflasi impor (imported 

inflation).  Secara khusus tulisan ini akan melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi inflasi Indonesia yang berasal dari sisi permintaan, sisi 

penawaran dan juga dari sisi eksternal dari tahun 2000 kuartal I sampai dengan 

2010 kuartal II.  Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap faktor yang 

mempengaruhi inflasi Indonesia.  Variabel-variabel yang digunakan untuk melihat 

pengaruh sisi permintaan terhadap inflasi adalah jumlah uang beredar dalam arti 

sempit (M1) dan konsumsi rumah tangga.  Sedangkan dari sisi penawaran 
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adalah upah riil dan tingkat bunga kebijakan (SBI).  Dari sisi eksternal digunakan 

variabel inflasi Jepang sebagai mitra dagang Indonesia yang merupakan 

pengimpor nonmigas terbesar ke Indonesia. 

Metode  

 Alat analisis yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu analisis 

keseimbangan jangka panjang dengan menggunakan persamaan kointegrasi 

(cointegration test) dan analisis dinamis jangka pendek dengan menggunakan 

Error Correction Model (ECM). Penelitian ini bermaksud memperoleh deskripsi 

mengenai Inflasi di Indonesia periode tahun 2000 kuartal pertama sampai 

dengan tahun 2010 kuartal kedua yang tercermin dari tingkat bunga kebijakan, 

upah, konsumsi rumah tangga, jumlah uang beredar dan inflasi impor.  

Persamaan kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Inft = α0 + α1 SBIt + α2 lnConst + α3 lnWt + α4 g_M1t + α5 Infjpgt + et  

Keterangan : 

Inft   : Inflasi periode t(%)  

SBIt   : Tingkat bunga SBI 1 bulan periode t (%) 

lnConst  : Pengeluaran konsumsi rumah tangga periode t  

lnWt   : Upah riil periode t  

g_M1t   : Pertumbuhan jumlah uang beredar periode t (%) 

Infjpgt   : Inflasi Jepang periode t (%) 

 0  : Intercept 

 1,2,3,4,5 : Koefisien regresi 

et  : Error term periode t 

a.  Uji Akar Unit 

 Untuk mengatasi permasalahan akar unit digunakan uji augmented 

Dickey-Fuller Test (ADF) dan Phillips-Perron Test (PP) Pengujian stasioneritas 

data yang digunakan adalah augmented Dickey-Fuller Test (ADF) dan Phillips-

Perron Test (PP).  Adapun perumusan uji ADF adalah sebagai berikut: 
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Sedangkan uji akar unit dari PP adalah sebagai berikut : 

  + et       

 + et        

  + et     

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara 

membandingkan antara nilai statistik ADF dan PP dengan nilai kritisinya.  Jika 

nilai absolut statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritisinya, maka data yang 

diamati menunjukkan stasioner. 

b.  Uji Kointegrasi 

 Kemungkinan terjadinya keseimbangan atau kestabilan jangka panjang 

antar variabel yang diamati diketahui dari uji kointegrasi.  Dalam penelitian ini 

pengujian kointegrasi yang digunakan adalah uji kointegrasi yang dikembangkan 

Engle-Granger (EG).  Untuk melakukan uji EG ini terlebih dahulu dilakukan 

regresi dari persamaan yang diteliti untuk memperoleh residualnya.  Dari hasil 

residual ini kemudian diuji dengan ADF.  Adapun persamaan uji ADF adalah 

seagai berikut :  

  

c.  Pengujian Error Correction Model (ECM) 

 Secara singkat persaman ECM yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 ∆Inft = β1∆SBIt + β2∆lnConst + β3∆lnWt + β4∆Infjpgt + β5∆g_M1t +   

  β6ECTt + et        

Dimana : 

 

  

ECTt adalah nilai residual dari persamaan yang mempunyai kelambatan waktu 

satu periode sebelumnya. 

 

 

 



 Thomas Andrian      Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi  
  Dari Sisi Permintaan, Sisi Penawaran Dan Sisi Eksternal  
  Pendekatan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek (Periode 2000 – 2010) 

 

JEP-Volume 1 No.1, Nopember  2012 

74 

Hasil dan Pembahasan 

a.  Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test) 

Tabel 1 
Hasil Pengujian Stasioneritas dengan Uji ADF dan PP 

Variabel 
ADF Test PP Test 

Level 
First 

Difference 
Level 

First 
Difference 

Inf 
SBI 

lnCons 
lnW 

g_M1 
Infjpg 

-3.954983*** 
-2.081654 
-2.259555 
-4.605437*** 
-1.060822 
-3.677293*** 

-4.223904*** 
-3.264440** 
-17.11086*** 
-5.971998*** 
-13.78608*** 
-8.241123*** 

-3.131690** 
-1.313418 
-7.340449*** 
-5.292142*** 
-6.916550*** 
-3.535385*** 

-4.822723*** 
-3.191065** 
-25.69246*** 
-6.208099*** 
-49.06810*** 
-11.24608*** 

Keterangan : ***, **, * (signifikansi 1%, 5%, dan 10%) 

 Berdasarkan hasil uji stasioneritas data pada Tabel 1 diatas 

mengindikasikan bahwa tidak semua data stasioner pada tingkat level.  SBI, 

lnCons dan g_M1 berdasarkan hasil uji ADF tidak stasioner pada tingkat level, 

sedangkan uji PP hanya SBI saja yang tidak signifikan pada semua tingkat alfa .  

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah data yang tidak stasioner pada 

tingkat level adalah melakukan proses difrensiasi menjadi first difference sampai 

dengan pada tingkat second difference yang bertujuan untuk menstasionerkan 

semua variabel pada derajat yang sama.   

b.  Pengujian Kointegrasi  

 Pengujian kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengujian kointegrasi dari Engle-Granger (EG). 

Adapun hasil pengujian kointegrasi ditampilkan pada Tabel 2 berikut 

Tabel 2 
Hasil Uji Kointegrasi Engle-Granger 

Nilai Rasidual t-Statistic Prob.* 

ADF Test Statistic -5.517953 0.0000 

Test critical value 1% level 
                                5% level 
                              10% level 

-2.624057 
-1.949319 
-1.611711 

 

*MacKinnon (1996) one-side p-value 

  

 Berdasarkan hasil uji kointegrasi EG dapat diketahui bahwa variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian terkointegrasi yang diindikasikan oleh 

signifikansi uji statistik ADF dari nilai residual pada tingkat signifikansi alfa 

sebesar1%, ini juga ditandai dengan nilai statistik ADF yang lebih besar 



 Thomas Andrian      Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi  
  Dari Sisi Permintaan, Sisi Penawaran Dan Sisi Eksternal  
  Pendekatan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek (Periode 2000 – 2010) 

 

JEP-Volume 1 No.1, Nopember  2012 

75 

dibandingkan nilai kritisnya pada setiap alfa-nya.  Dengan menggunakan 

persamaan kointegrasi diatas maka didapat hasil estimasi sebagai berikut: 

 Inf = – 252.5098 + 1.331SBI + 10.981lnCons + 17.432LnW + 1,249Infjpg  

(10.47786)    (3.957958)         (5.419123)     (3.754155) 
          – 0,026G_M1  

                       (-0.594544)  
 Dari persamaan di atas didapat bahwa, selama periode penelitian dalam 

jangka panjang tingkat bunga SBI, konsumsi rumah tangga, upah riil dan inflasi 

Jepang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi Indonesia.  

Sedangkan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi inflasi.  Hubungan antara 

tingkat bunga dengan inflasi memiliki arah yang positif, bukti empiris ini 

menunjukkan bukti bahwa kebijakan moneter kontraktif yang dilakukan oleh BI 

dengan menaikkan tingkat bunga memberikan pengaruh yang besar terhadap 

sisi penawaran dibandingkan sisi permintaan.  Hal ini juga membuktikan bahwa 

sumber inflasi di Indonesia bukan berasal dari demand inflation melainkan cost 

push inflation.  Sehingga upaya untuk mengatasi inflasi dengan manaikkan 

tingkat bunga justru akan memberikan dampak kenaikan yang lebih tinggi lagi 

dari inflasi.    

 peningkatan konsumsi masyarakat akan menyebabkan permintaan 

agregat meningkat yang akan menggeser kurva permintaan agregat jika hal ini 

tidak dapat diantisipasi dengan penambahan produksi barang/jasa (full 

employment) maka kenaikan harga tidak dapat dihindari.  Upaya buruh yang 

setiap tahun berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan degan cara menuntut 

kanaikan upah akan dipandang bagi kalangan produsen sebagai peningkatan 

biaya produksi, dimana penigkatan biaya produksi mengakibatkan keuntungan 

atas satu unit output menurun. Penurunan keuntungan dari memproduksi barang 

akan mengakibatkan produsen mengurangi produksi barang/jasa tersebut 

sehingga suplai barang/jasa tersebut manjadi berkurang dan akan merespon 

kenaikan harga. 

 Seperti dikemukakan sebelumnya bahwasanya negara Jepang 

merupakan negara yang memiliki rata-rata nilai impor nonmigas tertinggi ke 

Indonesia selama periode observasi.  Hal ini memang tidak dapat dipungkiri 

dimana banyak konsumen Indonesia menyukai produk-produk Jepang yang 

mengakibatkan negara ini sangat rentan dengan pengaruh inflasi negara 

tersebut.  Jumlah uang beredar tidak mempengaruhi inflasi hal ini juga 
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disebabkan dalam jangka panjang akumulasi kapital di masyarakat diwujudkan 

dalam bentuk portofolio, uang kuasi ataupun obligasi atau portofolio lainnya.  

Kondisi ini sejalan dengan teori kuantitas modern atau portofolio yang 

dikemukakan Milton Friedmand dimana dalam teori tersebut dikemukakan 

pentingnya uang sebagai asset sehingga memiliki kombinasi antara hasil dan 

resiko dibandingkan dengan aset lainnya (Mishkin, 2007). 

 

c.  Pengujian Error Correction Model 

 Pembentukan model koreksi kesalahan dalam penelitian ini didasarkan 

pada metode yang dikembangkan oleh Robert F. Engle dan C.W.J. Granger.  

Adapun Hasil Estimasi dari model ECM yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 DInft  =  0,571 + 1,904DSBIt – 19,949DConst – 1,007DlnWt +     

                                         (9.093653)      (-2.136756)        (-0.171446) 

       0,338DInfjpgt + 0,032DG_M1t – 0,759ECTt    

                           (1.126148)          (1.214467)          (-5.291690)  
 Dari persamaan di atas didapat bahwa, selama periode penelitian dalam 

jangka pendek hanya tingkat bunga SBI dan konsumsi rumah tangga yang 

mempengaruhi inflasi.  Tingkat bunga SBI memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap inflasi Indonesia.  Konsumsi rumah tangga memberikan 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi ini menendakan bahwa dalam 

jangka pendek  faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk proses produksi 

belum sepenuhnya digunakan. 

 Hasil Error Correction Term (ECT) dari persamaan jangka pendek diatas 

nampak bahwa nilai ECT signifikan pada tingkat signifikansi alfa 1% dengan nilai 

0,759.  Hal ini berarti nilai ECT tersebut sudah memenuhi kriteria yaitu berada 

pada kisaran nilai 0 < ECT < 1.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model 

ECM dalam penelitian ini  dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  Selain itu signifikansi variabel ECT juga berarti 

bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi model 

yang valid.   

 Dari hasil estimasi diketahui besarnya nilai absolut koefisien varibel ECT 

sebesar 0,759 yang menjelaskan bahwa kecepatan penyesuaian (speed of 

adjustment) inflasi menuju pada kondisi keseimbangan adalah sebesar 75,9 

persen per kuartal atau dengan kata lain sekitar 75,9 persen ketidak sesuaian 



 Thomas Andrian      Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi  
  Dari Sisi Permintaan, Sisi Penawaran Dan Sisi Eksternal  
  Pendekatan Jangka Panjang Dan Jangka Pendek (Periode 2000 – 2010) 

 

JEP-Volume 1 No.1, Nopember  2012 

77 

antara besaran aktual inflasi dalam jangka pendek dan besaran keseimbangan 

inflasi dalam jangka panjang akan dikoreksi pada setiap kuartalnya. 

Simpulan Dan Saran 

a.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Varibel konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen dari sisi 

permintaan mempunyai arah hubungan positif terhadap inflasi dalam jangka 

panjang namun dalam jangka pendek konsumsi rumah tangga mempunyai 

arah hubungan negatif terhadap inflasi.  Sedangkan variabel jumlah uang 

beredar tidak mempengaruhi inflasi  Indonesia selama periode penelitian baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

2.  Variabel dari sisi penawaran yaitu tingkat bunga SBI yang merupakan 

transmisi dari kebijakan moneter jalur tingkat bunga melalui pendekatan cost 

of capital dalam jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap inflasi Indonesia.  Untuk variabel upah dalam jangka 

panjang berpengaruh positif terhadap inflasi Indonesia sedangkan dalam 

jangka pendek upah tidak berpengaruh terhadap inflasi selama periode 

penelitian. 

3. Variabel inflasi impor yang merupakan komponen dari sisi eksternal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang 

namun tidak berpengaruh terhadap inflasi dalam jangka pendek. 

 

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian  yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1.  Sumber utama penyebab inflasi di Indonesia dalam jangka panjang adalah 

berasal dari sisi penawaran. Implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk 

mengurangi tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia saat ini adalah kebijakan 

ekpansif pada sisi penawaran misalnya dengan kebijakan-kebijakan 

industrialisasi, diversifikasi dan peningkatan produktivitas serta deregulasi 

sektor perbankan (agar tingkat bunga rendah) dan di sektor riil akan lebih 

tepat untuk diterapkan daripada kebijakan-kebijakan kontraktif pada sisi 

permintaan 
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2.  Mengingat upah adalah variabel yang paling tinggi kontribusinya terhadap 

inflasi di Indonesia dalam jangka panjang maka dalam penelitian ini 

disarankan agar pemerintah tidak perlu mengumumkan secara terbuka 

kepada publik bahwa telah terjadi kenaiakan upah minimum ataupun gajin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebab di Indonesia setiap kenaikan upah 

ataupun gaji PNS kerap didahului dengan kenaikan harga-harga sehingga 

dapat merangsang untuk terjadinya inflasi lebih awal melalui tiga dampak 

yaitu dampak dari pengumuman oleh perintah, dampak kenaikan konsumsi 

akibat kenaikan pendapatan dan dampak dari kenaikan biaya produksi 

akibat kenaikan upah. 

 Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 

meredam aspirasi buruh untuk menuntut kenaikan upah adalah dengan cara 

memberikan insentif ataupun tunjangan yang bertujuan untuk menaikan 

kesejahteraan buruh.  

3.   Otoritas moneter selaku pemegang kendali dari kebijakan moneter 

hendaknya berhati-hati dalam mengambil kebijakan terutama terkait tingkat 

bunga SBI, dikarenakan inflasi yang terjadi di Indonesia dalam jangka 

pendek didominasi oleh sisi penawaran sehingga penetapan tingkat bunga 

yang tidak tepat sebaliknya dapat meningkatkan inflasi.  

4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang 

meneliti hubungan antara tingkat bunga dengan inflasi untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi di Indonesia. 
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