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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi undang-

undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagai alat transaksi yang sah 

(predaran uang koin di pasar kabupaten Rokan Hulu, maka BAB ini dapat 

diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

6.1 Kesimpulan 

a. Dari hasil penelitian mengenai implementasi undang-undang no 7 tahun 

2011 tentang mata uang sebagai alat transaksi yang sah (predaran uang 

koin di pasaran kabupaten Rokan Hulu), ternyata dari indikator yang 

digunakan dalam memantau predaran uang koin di pasaran kabuapaten 

Rokan Hulu, dapat dikategorikan “Tidak Sesuai/ Tidak Maksimal”, hal ini 

dapat di lihat dari hasil persentase yaitu 27,48% yang berada pada rentang 

26% - 50%. 

b. Dari 3 Indikator yang penulis kemukakan untuk mengukur predaran uang 

koin di pasaran kabupaten Rokan Hulu ini, ternyata masing-masing 

indikator masih terdapat beberapa faktor penghambatnya. Adapun faktor 

penghambat secara garis besar yang mewakili secara keseluruhan adalah 

kurangnya kesadaran, pengawasan dan perhatian dalam menjalankan 

predaran uang koin di pasaran kabupaten Rokan Hulu, baik itu dari pihak 

pemerintah, bank, dan pedagang atau masyarakatnya. 
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6.2 Saran  

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran berdasarkan hasil 

penelitian, yaitu: 

a. Melihat dari hasil penelitian ini, yang mana uang koin yang tidaklagi 

digunakan oleh pedagang atau masyarakat diharapkan kepeduliannya 

untuk tetap menggunakan uang koin dalam bertransaksi demi kepentingan 

kita bersama agar tidak terjadinya inflasi yang tinggi, kepada pihak yang 

bersangkutan didalam kasus ini yaitu dinas prindustrian dan perdagangan 

serta pihak bank untuk tetap mengintruksikan kepada masyarakat agar 

tetap menggunakan uang koin dalam bertransaksi dan mengawasi predaran 

rupiah dengan seriur sampai keseluruh kabupaten Rokan Hulu, karena 

rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihirmati. 

b. Bagi para penulis berikutnya melihat masih banyak kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam mengenai predaran uang koin di masyarakat, baik dari 

segi penggunaan, pengawasan dan penerapan sanksi pada pelanggaran 

penggunaan rupiah. Agar tidak ada pembedaan dalam menggunakan uang 

rupiah baik kertas maupun koin. 

 

 


