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ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, KURS RUPIAH, DAN INVESTASI 

TERHADAP INFLASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI  

DI INDONESIA TAHUN 2000 - 2015 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengaruh suku bunga, kurs rupiah, dan 

investasi secara serempak terhadap inflasi di Indonesia kurun waktu 2000-2015, untuk 

mendeskripsikan pengaruh suku bunga, kurs rupiah, dan investasi secara parsial 

terhadap inflasi di Indonesia kurun waktu 2000-2015, serta mendeskripsikan pengaruh 

yang paling dominan dari suku bunga, kurs rupiah, dan investasi terhadap inflasi di 

Indonesia kurun waktu 2000-2015. Penelitian ini memakai data time series dari tahun 

2000-2015. Variabel yang akan diamati adalah suku bunga, kurs, dan investasi, serta 

inflasi. Data diperoleh dari Balai Pusat Statistik (BPS) yaitu data-data sensus sosial. 

Untuk mengetahui pengaruh suku bunga, kurs rupiah, dan investasi terhadap inflasi 

digunakan model regresi linier error correction model (ECM) dengan mengacu pada 

penelitian sebelumnya. Hasil analisis dengan model ECM diketahui bahwa suku bunga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, kurs tidak berpengaruh signifikan 

terhadap laju inflasi, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi (p > 

0,05), baik dalam jangka pendek maupu jangka panjang semua variabel tidak 

berpengaruh terhadap laju inflasi (p > 0,05). R
2
 sebesar 28,3% menunjukkan hanya 

sekitar 28,3% saja keragaman suku bunga, kurs, dan investasi dalam mempengaruhi laju 

inflasi di Indonesia. Sedangkan pengaruh dari faktor luar yang diteliti lebih besar yaitu 

sebesar 100-28,33% = 71,7%. 

 

Kata kunci: suku bunga, kurs rupiah, investasi, inflasi 

 

 

ABSTRACT 

Purposes of the study are to describe the effect of interest rate, rupiah exchange 

rate, and investment simultaneously on inflation in Indonesia over the period of 2000-

2015,  to describe the effect of interest rate, rupiah exchange rate, and partial investment 

on inflation in Indonesia over the period of 2000-2015 and to describe the most 

dominant influence of interest rate, rupiah exchange rate, and investment on inflation in 

Indonesia during the period of 2000-2015. The study used time series data from 2000-

2015. Variables to be observed are interest rate, exchange rate, and investment, and 

inflation. Data obtained from Central Bureau of Statistics (BPS) that is data of social 

census. To know the influence of interest rate, rupiah exchange rate, and investment to 

inflation is used linear regression model error correction model (ECM) with reference to 

previous research. The result of analysis with ECM model is known that the interest rate 

has no significant effect on the inflation rate, the exchange rate does not have a 

significant effect on the inflation rate, the investment does not significantly affect the 

inflation rate (p> 0.05), both in the short term and the long term all the variables have 

no effect to the inflation rate (p> 0.05). R
2
 of 28.3% shows only about 28.3% interest 

rate, exchange rate, and investment in influencing inflation rate in Indonesia. While the 

influence of external factors that examined bigger that is equal to 100-28,33% = 71,7%. 

 

Keywords: interest rate, rupiah exchange rate, investment, inflation 
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1. PENDAHULUAN 

Bagi Indonesia inflasi merupakan penyakit ekonomi makro yang selalu 

merugikan perekonomian Indonesia sejak merdeka. Pada tahun 1966 sejarah 

Indonesia juga telah mencatat, bagaimana inflasi menjadi suatu penyakit ekonomi 

yang sangat ditakuti, yaitu mencapai triple digits inflations sebesar 650% tersebut 

menunjukkan betapa tragisnya perekonomian Indonesia saat itu. Sejak awal 

pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I) sampai PJPT II pemerintah Orde 

Baru telah berupaya dengan berbagai kebijaksanaan anti inflasi untuk menjaga 

jangan sampai penyakit ekonomi tahun 1966 tersebut terulang kembali. Walupun 

demikian perekonomian Indonesia tetap saja dibebani oleh tingkat inflasi yang 

tinggi. Data menunjukkan bahwa rata-rata inflasi era sebelum pembangunan lima 

tahun dilaksanakan mencapai 284,7%. Sedangkan pada Pelita I rata-rata inflasi 

adalah 14,9%, Pelita II sebesar 19,7%, Pelita III sebesar 13,2%, Pelita IV sebesar 

7,3% dan Pelita V sebesar 8,0%. Kemudian pada tahun ke dua Pelita VI inflasi 

kembali naik menjadi 8,6%. Bahkan pada krisis ekonomi 1997-1998 tingkat inflasi 

membengkak hingga level sekitar 80% (Jambak, 1998). 

Di sisi lain, stabilitas harga juga merupakan barometer stabilitas 

pertumbuhan ekonomi riil karena inflasi yang dapat dikendalikan menjamin 

peningkatan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Tetapi harga-harga di 

Sumatera Utara juga sangat fluktuatif. Pada waktu-waktu tertentu, harga-harga 

kebutuhan pokok naik dan turun tergantung pasokan (supply). Beras dan telur 

misalnya pada waktu-waktu tertentu didatangkan dari luar daerah atau luar negeri. 

Dengan permintaan yang tidak berubah, maka demand pull inflation dapat terjadi. 

Tetapi karena sebagian industri pengolahan juga menggunakan bahan baku impor, 

maka imported inflation juga merupakan gejala yang selalu mungkin terjadi di 

Sumatera Utara. Selain itu juga kenaikan harga-harga karena kenaikan biaya 

produksi di dalam negeri (cost push inflation), misalnya karena kenaikan harga 

BBM (Nazamuddin, 2001). 

Dengan demikian, inflasi yang besar dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap perekonomian. Oleh karena itu perlu diupayakan jangan sampai penyakit 

ekonomi itu menjadi penghambat bagi pembangunan yang sedang dilaksanakan. 

Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya dengan melakukan identifikasi terhadap 
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variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi tersebut. Berkaitan dengan kondisi riil 

perkembangan inflasi baik dalam lingkup Indonesia tersebut, penulis merasa sangat 

tertarik untuk melakukan kajian tentang inflasi dalam konteks wilayah Sumatera 

Utara, khususnya mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

inflasi di Sumatera Utara. Masalah inflasi masih menjadi salah satu masalah utama 

dalam perekonomian Indonesia. 

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengatasi masalah tersebut. Berpijak dari sejumlah teori umum tentang inflasi 

seperti Klasik, Keynes, Moneterisme, pandangan ekspektasi masyarakat, tentu 

kajian tentang inflasi menjadi sangat luas, dan memungkinkan untuk dipandang dari 

berbagai sisi. Pandangan Klasik misalnya melihat bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang beredar dan kredit. Pandangan ini oleh 

Keynes kemudian dilengkapi, yakni dengan menambahkan  beberapa variabel 

seperti pengeluaran pemerintah, suku bunga dan investasi. Sehingga pandangan 

Keynes mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, lengkapnya terdiri dari 

jumlah uang beredar, pengeluran pemerintah, suku bunga dan investasi. 

Tingkat bunga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini 

dan masa depan. Samuelson dan Nordhaus (2004) mendefinisikan suku bunga 

sebagai pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. BI Rate adalah suku 

bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara 

periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) 

kebijakan moneter (Siamat, 2001). 

Nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga mata uang yang 

digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan 

perdagangan antara satu sama lain (Mankiw, 2012). Sedangkan menurut Sukirno 

(2013) kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara 

dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain, dapat juga didefinisikan sebagai 

jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan 

untuk memperoleh satu unit mata uang asing. 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya  

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di  

masa datang (Tandelilin,2010:2). Senada pula menurut Halim (2005:4)  bahwa 
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investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan  harapan 

memperoleh keutungan di masa mendatang. Permasalahan dalam penelitian ini 

antara lain: 1) Apakah suku bunga, kurs rupiah, dan investasi berpengaruh secara 

serempak terhadap inflasi di Indonesia kurun waktu 2000-2015? 2) Apakah suku 

bunga, kurs rupiah, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap inflasi di 

Indonesia kurun waktu 2000-2015? 3) Apakah terdapat pengaruh variabel yang 

paling dominan dari suku bunga, kurs rupiah, dan investasi terhadap inflasi di 

Indonesia kurun waktu 2000-2015? 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode ECM digunakan dalam analisis ini karena mampu mengoreksi 

persamaan regresi antara variabel-variabel yang secara individu tidak stasioner agar 

kembali ke nilai ekuilibrium pada jangka panjang dengan kata lain data 

terkointegrasi (Gujarati, 2013).  

2.1 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini memakai data time series dari tahun 2000-2015. Variabel yang 

akan diamati adalah suku bunga, kurs, dan investasi, serta inflasi. Data akan 

diperoleh dari terbitan-terbitan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu 

laporan keuangan tahunan dan dari Balai Pusat Statistik (BPS) yaitu data-data 

sensus sosial yang bersumber dari http://www.bps.go.id. 

2.2 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh suku bunga, kurs rupiah, dan investasi 

terhadap inflasi dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda 

dengan mengacu pada pendekatan koreksi kesalahan (ECM) pada penelitian 

sebelumnya yaitu: penelitian Sarungu (2013), dan penelitian Lengi, 

Masinambow, Siwu (2014) dengan model sebagai berikut: 

Metode:  ECM (Error Correction Model) 

ΔINFt = α1ΔSBt+α2ΔKURSt+α3ΔInvt+α6(I-β0-β1SB-β2KURS- β3Inv)t-1+et 

Uji kointegrasi dipopulerkan oleh Engle dan Granger (Gujarati, 2009). 

Pendekatan kointegrasi berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan 

adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel 

ekonomi seperti yang disyaratkan oleh teori ekonomi. Pendekatan kointegrasi 
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dapat pula dipandang sebagai uji teori dan merupakan bagian yang penting 

dalam perumusan dan estimasi suatu model dinamis (Gujarati, 2009). Dalam 

konsep kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktu tidak stasioner akan 

terkointegrasi bila kombinasinya juga linier sejalan dengan berjalannya waktu, 

meskipun bisa terjadi masing-masing variabelnya bersifat tidak stasioner.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Diskripsi Data Penelitian 

Perkembangan suku bunga berdasarkan laporan bank Indonesia pada 

periode 2000 sampai 2015 selalau mengalami fluktuasi. Secara umum sebelum 

datang krisis tahun 1998 tingkat suku bunga sangat baik dan menunjukkan 

peningkatan. Namun sejak pasca krisis moneter hingga tahun 2001 tingkat suku 

bunga cenderung tidak menurun, namun mulai terdapat penurunan setelah tahun 

2001. Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi dan hanya beberapa kali 

saja yang mengalami apresiasi. Pada tahun 2000 kurs rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat adalah sebesar Rp.9.595 per dollar AS, kemudian melemah 

sebesar 4,79 persen atau berada dikisaran pada level 10.435 per dollar AS. Hal 

senada juga terjadi pada tahun 2008 yang melemah 15,86 persen atau turun 516 

poin. Perkembangan investasi di Indonesia pada periode 2000 sampai 2015 

selalau mengalami fluktuasi. Secara umum sebelum datang krisis tahun  gairah 

investasi sangat baik dan menunjukkan peningkatan. Nilai investasi terbesar 

sebelum mengalami krisis adalah 1997 awal yaitu 1.953.196,71 US$, akan tetapi 

mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 1998 menjadi 940.953,54 

US$. Namun demikian pada tahun 2005 menguat kembali dengan investasi 

sebesar 5.756.775,87 US$. Perkembangan inflasi di beberapa kota besar di 

Indonesia sebagaimana dilaporkan badan pusat statistik pada periode 2000 

sampai 2015 selalau mengalami fluktuasi. Secara umum sebelum datang krisis 

tahun 1998 cukup stabil, namun semenjak tahun 2000 hingga 2015 terus 

mengalami kenaikan yang signifikan.  

Secara ringkas fluktuasi perubahan suku bunga, nilai tukar rupiah (kurs), 

dan investasi serta inflasi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di 
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Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian 

Tahun 
Bunga 

(%) 
Kurs 
(Rp) 

Investasi 
(US$ ) 

Inflasi 
(% ) 

2000 14.53 9595 15420 9.35 

2001 17.63 10435 9027.5 12.55 

2002 9.71 8940 9789.1 10.03 

2003 9.1 8465 13207.2 5.06 

2004 9.05 9290 10279.8 6.4 

2005 12.75 9830 13579.2 17.11 

2006 9.75 9020 15624 6.6 

2007 8 9419 10341.4 6.59 

2008 9.25 10950 14871.4 11.06 

2009 6.5 9400 10815.2 2.78 

2010 6.5 9143 16214.8 6.96 

2011 6 9203 19474.5 3.79 

2012 5.75 10025 24564.7 4.3 

2013 7.5 10876 28617.5 8.38 

2014 7.75 10215 28529.6 8.36 

2015 7.5 10215 28529.6 8.36 

Sumber:  Data sekunder diolah 

 

3.2 Uji Statistik 

Untuk mengetahui apakah data  time series  yang digunakan stasioner atau tidak 

stasioner, digunakan uji akar unit. Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan 

metode Augmented Dicky Fuller (ADF), dengan hipotesa sebagai berikut:  

H0 : terdapat unit root (data tidak stasioner)  

H1 : tidak terdapat unit root (data stasioner) 

Hasil pengujian dengan eviews didapatkan sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Variabel Penelitian 

Variabel 
Level 1

st
 Difference 2

nd
 Difference 

ADF Prob ADF Prob ADF Prob 

Inflasi (inf) -3.763 0.014 -5.378 0.001 -7.119 0.000 

Investasi (inv) -0.345 0.896 -5.308 0.001 -7.508 0.000 

Kurs (kurs) -2.803 0.081 -5.081 0.002 -5.276 0.002 

Suku Bunga (sb) -2.201 0.214 -5.305 0.001 -5.090 0.003 

Sumber: Data sekunder yang di diolah 
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Berdasarkan uji stasioneritas didapatkan bahwa data mulai stasioner pada 

difference ke-1 dan difference ke-2. 

Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas Residual 
Null Hypothesis: RESID_ECM has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.824437  0.0020 

Test critical values: 1% level  -3.959148  
 5% level  -3.081002  
 10% level  -2.681330  
     
     Sumber: Data sekunder yang di diolah 

Hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa residual stasioner pada level 

tanpa differenfe. Sehingga dapat dilanjutkan dengan uji jangka pendek dan 

jangka panjang pada model persamaan: 

inf = b0 + b1(sb) + b2log(kurs) + b3log(inv) + e .... (jangka panjang) 

inf = b0 + b1D((sb)) + b2D(log(kurs)) + b3D(log(inv)) + ectt-1 + e .... (jangka 

pendek). 

Hasil regresi untuk jangka pendek: 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Jangka Panjang 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -141.7580 91.60417 -1.547506 0.1477 

SB 0.732484 0.258719 2.831191 0.0151 
LOG(KURS) 15.30502 11.24969 1.360484 0.1987 
LOG(INV) 0.264579 2.303839 0.114842 0.9105 

     
     R-squared 0.586061     Mean dependent var 7.980000 

Adjusted R-squared 0.482576     S.D. dependent var 3.599024 
S.E. of regression 2.588857     Akaike info criterion 4.952628 
Sum squared resid 80.42617     Schwarz criterion 5.145775 
Log likelihood -35.62102     Hannan-Quinn criter. 4.962519 
F-statistic 5.663253     Durbin-Watson stat 2.413996 
Prob(F-statistic) 0.011841    

     
     

Sumber: Data sekunder yang di diolah 

Adapun hasilnya setelah dilakugan regresi model ECM didapatkan: 
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Tabel 5. Hasil Uji Regresi Jangka Pendek dengan ECM 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.094805 1.015817 7.968762 0.0000 

D(SB) 0.565664 0.531073 1.065134 0.3119 
D(LOG(KURS)) -3.351823 16.52843 -0.202791 0.8434 
D(LOG(INV)) 1.253915 3.448912 0.363568 0.7237 

RESID_ECM(-1) -0.520703 0.444623 -1.171111 0.2687 
     
     R-squared 0.283120     Mean dependent var 7.888667 

Adjusted R-squared -0.003631     S.D. dependent var 3.706101 
S.E. of regression 3.712824     Akaike info criterion 5.722664 
Sum squared resid 137.8506     Schwarz criterion 5.958681 
Log likelihood -37.91998     Hannan-Quinn criter. 5.720150 
F-statistic 0.987336     Durbin-Watson stat 1.252405 
Prob(F-statistic) 0.457358    

     
     

Sumber: Data sekunder yang di diolah 

Hasil pengujian panjang menunjukkan bahwa hanya variabel suku 

bunga yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi (tabel 4). Sedangkan 

variabel kurs dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan. Pada hasil 

pengujian jangka pendek dengan model koreksi (tabel 5) menunjukkan 

bahwa nilai koefisien residual_ecm pada model tersebut tidak signifikan dan 

bertanda negatif. Hasil estimasi ECM tersebut memperlihatkan bahwa dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Dengan 

nilai R
2
 sebesar sekitar 0,283 atau 28,3% dapat dikatakan bahwa jenis  

variabel bebas yang dimasukkan dalam  model kurang, sebab hanya  sekitar  

28,3% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di 

yang diteliti. Hasil estimasi di atas menggambarkan bahwa dalam jangka 

pendek perubahan  suku bunga, kurs, maupun investasi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap  laju inflasi. 

3.3 Intrepetasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis pengujian seperti yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model regresi ECM menunjukkan bahwa variabel kurs rupiah dan 

investasi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang. Maka dapat 
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diinterpretasikan bahwa kurs dan investasi pada level 5% atau derajat 

kepercayaan 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan koefisien sebesar 58,6%, artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen maka 

akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 58,6 jiwa. 

Hasil estimasi untuk jangka panjang tanpa model koreksi menunjukkan 

bahwa hanya variabel suku bunga yang mempengaruhi secara signifikan 

perubahan inflasi, sedangkan kurs dan investasi tidak mempengaruhi secara 

signifikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutawijaya dan Zulfahmi 

(2012) pada variabel suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

Serta hasil penelitian Manuela dkk (2014) pada nilai tukar (kurs) bahwa nilai 

tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan inflasi. Namun pada 

penelitian Manuela dkk (2014) untuk jangka panjang terdapat koreksi yang 

signifikan, sehingga nilai ECT (error correction term) pada hasil penelitian ini 

tidak mendukung hasil penelitian pada Manuela dkk (2014). Karena pada 

penelitian ini nilai ECT tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang nilai tukar dan investasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan inflasi. 

Berdasarkan teori ekonomi hasil penelitian ini pun didukung oleh teori 

pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari 

Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia. Model Solow -Swan 

menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan 

teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Jhingan, 2007:343). 

Hasil estimasi ECM pada penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam 

jangka pendek suku bunga berpengaruh signifikan, namun pada jangka panjang 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap inflasi. Dengan nilai R
2
 sebesar sekitar 0,283 atau 28,3% 

dapat dikatakan bahwa jenis  variabel bebas yang dimasukkan dalam  model 

kurang, sebab hanya  sekitar  28,3% keragaman variabel terikat yang 
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dipengaruhi oleh variabel bebas di yang diteliti. Hasil estimasi di atas 

menggambarkan bahwa dalam jangka pendek perubahan  suku bunga, kurs, 

maupun investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  laju 

inflasi. 

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu banyak 

mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal 

dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu 

akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan 

teknologi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil regresi model regresi dengan error correction model 

(ECM) tentang analisis faktor-faktor yang mempelajari arah dan besarnya pengaruh 

suku bunga, kurs, dan investasi terhadap inflasi, maka dapat ditarik kesimpulan 

sbagai berikut: a) Hasil pengujian jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 

variabel suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap. Sedangkan variabel kurs 

dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan. b) R
2
 sebesar 0,586 artinya 58,6% 

perubahan inflasi dalam jangka pendek mampu dijelaskan oleh perubahan suku 

bunga, nilai tukar (kurs), dan investasi. Hasil uji regersi dengan ECM diketahui 

bahwa: 

1) Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. 

2) Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. 

3) Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. 

4) Baik dalam jangka pendek maupu jangka panjang semua variabel tidak 

berpengaruh terhadap laju inflasi. 

5) R
2
 sebesar 28,3% menunjukkan hanya sekitar 28,3% saja keragaman suku 

bunga, kurs, dan investasi dalam mempengaruhi laju inflasi di Indonesia. 

Sedangkan pengaruh dari faktor luar yang diteliti lebih besar yaitu sebesar 100-

28,33% = 71,7%. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa 

saran yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1) Investasi di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang memberikan 

kontribusi terhadap naik turunnya inflasi. Untuk itu pemerintah harus melakukan 

kontrol terhadap investasi untuk menghidari ketidak stabilan inflasi yang terjadi 

sehingga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2) Perlakuan terhadap yang cukup baik harus dilakukan terhadap pos investasi dan 

ekspor dalam PDB. Investasi dan ekspor yang tidak terkontrol akan 

mengakibatkan penurunan nilai PDRB tengah. Sahingga perlakuan terhadap 

investasi dan ekspor harus di utamakan untuk menghindari terjadinya 

kekurangan tenaga kerja yang produktif 

3) Dalam menunjang pembangunan di Indonesia dan selanjutnya dibarengi pula 

dengan investasi yang juga harus cukup maksimal untuk kedepannya. maka 

pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi, investasi dan kurs tukar yang 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil.  
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