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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh jumlah simpanan 

masyarakat dan harga kebutuhan pokok terhadap tingkat inflasi menjelang 

Lebaran di Kalimantan Selatan Tahun 2016, dari rumusan masalah  penelitian 

yang diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan  yang  

telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik beberapa kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jumlah simpanan masyarakat dan harga kebutuhan pokok berpengaruh secara 

simultan terhadap tingkat inflasi di Kalimantan Selatan tahun 2016.  

2. Jumlah simpanan masyarakat dan harga kebutuhan pokok berpengaruh secara 

parsial terhadap tingkat di Kalimantan Selatan tahun 2016. 

3. Harga kebutuhan pokok berpengaruh paling dominan terhadap Tingkat Inflasi 

di Kalimantan Selatan tahun 2016. 

 

B. Saran  

Memperhatikan adanya beberapa kesimpulan yang telah disampaikan 

maka bagi penelitian selanjutnya perlu memperhatikan. Beberapa keterbatasan 

dan saran untuk penelitian selanjutnya yang ada dalam penelitian ini, di antaranya: 

1. Untuk mengurangi tingkat inflasi di Banjarmasin regulasi harga atau 

penetapan harga akan beberapa bahan kebutuhan pokok atau komoditas dapat 
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menekan angka inflasi dikarenakan penetapan harga oleh pemerintah dapat 

membuat para pedagang tidak menaikkan harga di luar batas penetapan harga. 

2. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam hal ini memiliki peran 

penting dalam pertumbuhan eknonomi salah satunya dengan mengurangi 

jumlah uang beredar dengan meningkatkan suku bunga pada bank, agar 

masyarakat menyimpan uangnya pada bank. Sehingga peredaran uang di 

masyarakat berkurang. 

3. Keterbatasan penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan dalam 

pengolahan data ialah data dari bank konvesional bukan data dari bank 

syariah, akan lebih baik disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti 

dari sisi bank syariah. 

4. Dalam penelitian ini  data sekunder yang diteliti cakupannya rendah ialah 

data bulanan atau dilihat dari bulanan, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya bisa meneliti data yang lebih  lebih luas berdasarkan tahun. 

5. Penelitian ini tidak menjabarkan  variabel terlalu mendalam, disarankan untuk 

peneliti selanjutnya agar lebih dalam menjabarkan setiap variabel yang 

diteliti.
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