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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebutuhan Kebijakan Fiskal Ekspansif Dalam Mendorong Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan 

makroekonomi. Dimana dalam kebijakan ini bertujuan untuk mencapai ouput 

yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat, kesempatan kerja yang tinggi, 

stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Selain itu juga 

kebijakan fiskal dapat dikatakan sebagai salah satu proses pembentukan  

perpajakan dan pengeluaran publik (Samuelson,1997). Perubahan dalam 

pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal 

ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk 

menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, mungkin 

pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikan output. Dan 

apabila perekonomian sedang booming, mungkin pajak seharusnya dinaikan 

atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga 

kerja penuh. 

Segala kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendorong output 

agregat (Y) dikatakan ekspansif. Di mana kebijakan fiskal merupakan 

peningkatan belanja pemerintah (G) atau penggurangan pajak (T) yang ditujukan 

untuk meningkatkan output agregat (Y). Dampak ini juga ini juga dapat dirasakan 

pada pasar uang, dimana meningkatnya output agregat (Y) dapat menyebabkan 

peningkatan permintaan uang (Md) dengan asumsi kuantitas uang yang 

ditawarkan (Ms) konstan (Case, 2006). Dalam kebijakan fiskal yang ekspansif 

melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak 



9 

 

 

 

menyebabkan kurva IS bergeser ke IS2, dan titik keseimbangan untuk kedua 

pasar barang dan pasar uang bergerak menuju titik 2 (perpotongan dari IS2 dan 

LM). Hasil dari perubahan kebijakan fiskal adalah meningkatnya output agregat 

menjadi Y2 dan kenaikan suku bunga menjadi i2. Jadi Dalam kebijakan fiskal 

ekspansif, suku bunga mengalami peningkatan (Miskhin, 2008). Hal ini dapat di 

lihat pada kurva dibawah ini: 

 
Kurva 2.1 Respon Output Agregat dan Suku Bunga terhadap Kebijakan 

Fiskal Ekspansif 
 

 

(Sumber: Miskhin, 2008). 

 

2.2    Obligasi Sebagai Instrument Hutang Pemerintah 

Di Indonesia, obligasi Negara merupakan bagian dari surat utang Negara 

yang diterbitkan oleh pemerintah republik Indonesia. Surat utang Negara (SUN) 

adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga pokoknya oleh 

Negara republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN dan 

pengelolaannya diatur oleh undang-undang No.24 tahun 2002 tentang surat 
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utang Negara. Selain itu, berbagai peraturan pelaksaannya juga telah diterbitkan 

untuk mendukung pengelolaan SUN (Tandelilin, 2010). 

Tujuan pemerintah menerbitkan SUN adalah (Tandelilin, 2010) : 

1. Membiayai defisit APBN 

2. Menutup kekurangan kas jangka pendek  

3. Mengelola portofolio utang negara  

Pemerintah pusat berwenang untuk menerbitkan SUN setelah mendapat 

persetujuan DPR dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas 

penerbitan SUN, pemerintah berkewajiban untuk membayar bunga dan pokok 

pinjaman dengan dan yang disediakan dalam APBN. 

Sedangkan investor perlu mengetahui beberapa hal penting berikut 

mengenai obligasi Negara: 

1. Obligasi Negara harus mencerminkan investasi bebas resiko. Hal ini 

hanya berlaku bagi pemerintah yang menerbitkan utang dengan mat uang 

sendiri dan dipasarkan di dalam Negara itu sendiri. 

2. Obligasi Negara digunakan sebagai benchmark. Sebab obligasi Negara 

sangat homogen dalam bentuk dan tersedia dalam jumlah yang sangat 

besar, sehingga pasarnya sangat likuid. Selain itu, dengan sifat kualitas 

kreditnya yang likuid, obligasi Negara dapat dipakai untuk mengevaluasi 

obligasi lainnya dengan menggunakan referensi obligasi pemerintah. Bila 

pemerintah membeli kembali obligasi maka harga akan naik dan yield 

akan turun.  

3. Obligasi Negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. 

Apabila pemerintah akan menambah cadangan dana ke dalam sistem 

keuangan, pemerintah dapat membeli obligasi sehingga akan menambah 

jumlah uang yang beredar sebaliknya, bila pemerintah ingin menahan laju 
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aktivitas ekonomi, dapat dilakukan dengan menjual obligasi tersebut 

untuk meningkatkan suku bunga dan mengurangi pasokan uang. 

4. Obligasi Negara dapat menjadi alat manajemen risiko.  

Obligasi Negara di berbagai Negara besar seperti AS, Jepang, Inggris, 

dan Prancis, sudah menerapkan berbagai aplikasi manajemen risiko 

seperti bedging terhadap spread trade atau swap position dan future dan 

option dasar pada obligasi pemerintah 

 

2.2.1 Jenis-Jenis Obligasi Berdasarkan Bunganya 

 Berdasarkan bunganya, jenis-jenis obligasi dapat dikelompokan, antara 

lain: 

1. Obligasi Negara berbunga tetap, yaitu obligasi Negara seri FR (fixed 

rate). Kupon obligasi init telah ditetapkan ketika diterbitkan. Contohnya 

adalah obligasi Negara tahun 2005 seri FR0028 dengan tingkat kupon 

10%. 

2. Obligasi berbunga mengambang, yaitu obligasi Negara seri VR (variabel 

rate). Tingkat kupon menggambang ini ditentukan berdasarkan acuan 

tertentu seperti tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI). Contohnya 

adalah obligasi pemerintah Mei 1999 seri VR0011 yang pada bulan juli 

2006 mempunyai tingkat kupon 12,15816%.  

 

2.2.2 Jenis-Jenis Obligasi Berdasarkan Waktunya  

 Berdasarkan waktunya, jenis-jenis obligasi dapat dikelompokan, antara 

lain: 
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1. Surat perbendaharaan Negara (SPN), 

surat perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangaka waktu 

sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di 

Amerika serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills (T-Bills). 

 

2. Obligasi Negara (ON) 

Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di 

Amerika Serikat, obligasi Negara ini dikenal dengan sebutan Treasury 

Bonds (T-Bonds). 

 

2.3 Kebijakan Fiskal Ekpansif Berpotensi Mendorong Terjadinya investasi 

swasta. 

Sejauh ini pengembangan model ISLM menunjukan bahwa baik kebijakan 

moneter maupun fiskal mempengaruhi output agregat  namun untuk mengetahui 

kapan kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal, dapat di 

gambarkan pada model ISLM dimana permintaan uang tidak dipengaruhi oleh 

suku bunga sehingga kebijakan moneter mempengaruhi output, tetapi kebijakan 

fiskal tidak. 

Pada kemiringan kurva LM permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku 

bunga, karena dalam kurva LM dimana jumlah uang diminta sama dengan 

jumlah uang yang ditawarkan, sehingga ketika tingkat suku bunga naik maka 

jumlah uang yang diminta dan ditawarkan tidak terpengaruh hanya ouputnya 

tetap tidak berubah. Keseimbangan dalam pasar uang akan terjadi pada tingkat 

yang sama dari output agregat pada tingkat suku bunga berapa pun, dan kurva 

LM akan vertikal.  
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Dengan asumsi perekonomian sedang mengalami tingkat penggangguran 

yang tinggi, dimana pengambil kebijakan mencoba untuk menurunkannya baik 

dengan kebijakan fiskal ekspansif ataupun kebijakan moneter yang ekspansif. 

Kurva 2.2 panel (a) menjelaskan kondisi  kebijakan fiskal ekspansif (peningkatan 

pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak) diterapkan, yang menggeser 

kurva IS ke kanan dari IS1 ke IS2 dengan kata lain adanya peningkatan 

pengeluaran pemerintah akan merespon peningkatan Y dan i hal disebabkan 

adanya kenaikan pengeluaran pemerintah berpengaruh pada Yad naik, sehingga 

IS bergeser ke kanan. selain itu dapat dilihat kebijakan fiskal yang ekspansif tidak 

mempunyai dampak terhadap output. Output agregat tetap berada di Y1 ketika 

perekonomian bergerak dari titik 1 ke titik 2. 
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Kurva 2.2 Efektivitas Kebijakan Moneter dan Fiskal Ketika Permintaan Uang 
Tidak Dipengaruhi oleh Suku Bunga 

 

 

(Sumber: Miskhin, 2008). 

Dalam kebijakan fiskal ekspansif, permintaan agregat mengalami 

peningakatan dan menaikan ouput, namun pada panel (a) kondisi ini tidak terjadi. 

Hal ini disebabkan karena kurva LM berada pada garis vertikal, dimana 

pergeseran kurva IS ke kanan menaikkan suku bunga i2, sehingga menyebabkan 

pengeluaran investasi dan ekspor bersih turun cukup ekspansif. Coba dengan 

cara yang lain, meningkatnya pengeluaran yang diakibatkan adanya kebijakan 

fiskal ekspansif telah mengakibatkan crowded out pengeluaran investasi dan 

ekspor bersih, menurun karena kenaikan suku bunga. Situasi ini, yang membuat 

kebijakan fiskal ekspansif tidak mendorong peningkatan output, sering disebut 

sebagai complete crowding out. 
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Pada panel (b) menunjukan ketika Federal Reserve berupaya 

menurunkan angka pengangguran melalui kebijakan moneter ekspansif 

(meningkatkan uang beredar rill, M/P). Disini kurva LM bergeser ke kanan dari 

LM1 ke LM2 karena pada setiap suku bunga, output harus naik sehingga jumlah 

uang yang diminta meningkat mengikuti kenaikan uang beredar. Output agregat 

naik dari Y1 ke Y2 dan kebijakan moneter ekspansif dalam hal ini memang 

mempengaruhi output agregat. 

Dari kurva 2.2 dapat disimpulkan jika permintaan uang tidak dipengaruhi 

oleh perubahan suku bunga maka kebijakan moneter adalah efektif sedangkan 

kebijakan fiskal tidak efektif (Mishkin 2008). 

 

2.3.1 Teori Ricardian  

Menurut teori Ricardian, peningkatan pengeluaran pemerintah tidak 

berdampak terhadap output (netral) karena pelaku ekonomi menginternalisasi 

budget constraint pemerintah ke dalam perilaku ekonominya. Jika pemerintah 

membiayai defisitnya dengan penerbitan obligasi, maka di masa yang akan 

datang pemerintah akan menarik pajak yang lebih tinggi di masa mendatang 

untuk membayar kembali obligasi yang jatuh tempo. Pelaku ekonomi 

mengantisipasi kenaikan pajak di masa mendatang dengan menurunkan 

konsumsi, sehingga tabungan meningkat. Dengan demikian, jika pelaku ekonomi 

mengadaptasi pandangan teori Ricardian, maka dampak terhadap permintaan 

agregat akan sama dengan jika pemerintah memilih pembiayaan defisit melalui 

peningkatan pajak pada saat ini. 

Pada intinya hubungan obligasi pemerintah antara pajak berbanding 

positif, dimana ketika jumlah obligasi mengalami kenaikan maka dimasa yang 
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akan datang pemerintah akan menaikan tarif pajak dengan begitu konsumsi akan 

mengalami penurunan serta pertumbuhan ekonomi tetap.    

   

2.3.2 Teori Keynes 

Sementara menurut pandangan Klasikal dan Keynesian, peningkatan 

defisit fiskal pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat dan 

menstimulus output dalam jangka pendek, namun dapat menghambat investasi 

dan pertumbuhan stok kapital dalam jangka panjang yang pada akhirnya 

menghambat  pertumbuhan  ekonomi. 

Ketika pemerintah melakukan pembiayaan defisit fiskal melalui penerbitan 

obligasi maka obligasi tersebut akan berkompetisi dengan obligasi swasta dan 

instrumen keuangan lainnya dalam menarik dana yang tersedia di masyarakat. 

Apabila sektor swasta memutuskan untuk berinvestasi di obligasi Pemerintah 

dan hal ini tidak diimbangi dengan kenaikan penawaran uang maka kenaikan 

pasokan obligasi tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga. Sebagai 

akibatnya penawaran dana bagi sektor swasta akan lebih terbatas dan terjadi 

crowding out effect terhadap investasi swasta dan interest sensitive spending 

lainnya. Penelitian empiris di tingkat internasional secara garis besar 

menggunakan 2 (dua) teori, yaitu Keynesian dengan memanfaatkan model pasar 

barang-pasar uang (IS-LM) dan teori loanable of funds. Keynes menyatakan 

bahwa penyebab dari rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran 

adalah kondisi permintaan agregat yang lemah dan mengkritik pandangan 

Klasikal yang mengasumsikan bahwa penawaran agregat saja yang menentukan 

pendapatan nasional. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan 

pendapatan nasional ditentukan oleh penawaran agregat. Sedangkan dalam 

jangka pendek, harga bersifat tetap (sticky) sehingga perubahan dalam 
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permintaan agregat akan mempengaruhi pendapatan nasional. Sementara itu, 

teori loanable of funds merupakan teori yang ditujukan untuk menentukan tingkat 

suku bunga. 

Pengembangan model Keynesian memungkinkan adanya tambahan 

dampak crowding out melalui perubahan yang disebabkan oleh suku bunga dan 

nilai tukar. Crowding out terjadi apabila Pemerintah menyediakan barang dan 

jasa yang menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta. 

Tingkat crowding out mempengaruhi besaran fiskal multiplier namun tidak 

mempengaruhi arah. Dalam kerangka teori Keynesian, peningkatan pengeluaran 

pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran ini menyebabkan 

perekonomian berada dalam keseimbangan baru yaitu tingkat pendapatan dan 

tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga menjadi lebih tinggi karena 

dengan kenaikan pendapatan menyebabkan kenaikan permintaan akan real 

money balance, sementara di pasar uang bank sentral tidak menambah pasokan 

real money balance. Kenaikan suku bunga tersebut pada gilirannya akan 

berdampak ke pasar barang, yaitu peninjauan ulang rencana investasi 

pengusaha. Dengan demikian, penurunan pengeluaran investasi akan 

mengurangi dampak ekspansif dari pengeluaran pemerintah. Jika tidak terjadi 

crowding out, berdasarkan Keynesian Cross, maka output akan menjadi Y3. 

Namun, adanya crowding out menyebabkan output hanya meningkat menjadi Y2. 

Hal ini dapat digambarkan melalui kurva dibawah ini:  
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2.3 Kurva Crowding Out 

 

(Sumber: Surjaningsih, 2012) 

Dalam model IS-LM dengan perekonomian yang terbuka (Mundell-

Flemming), crowding out dapat terjadi melalui nilai tukar. Tingkat suku bunga 

yang tinggi akan menarik capital inflow sehingga terjadi apresiasi pada nilai tukar 

dan mengakibatkan penurunan pada current account. Pada gilirannya penurunan 

pada external current account akan menganulir peningkatan permintaan 

domestik yang awalnya dipicu oleh ekspansi fiskal (Surjaningsih, 2012). 

 

2.3.3 Teori Rostow Dan Musgrave 

 Dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap- 

tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

menurut mereka rasio-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan 

nasional relatif lebih besar. Hal ini dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah 

harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu 

pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi 

pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah 
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karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan 

ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran 

lingkungan.   

 Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi 

total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi 

pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara 

itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan 

aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-

pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Teori 

Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas 

pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak 

didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap 

pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap 

dapat terjadi secara simultan. 

 

2.3.4 Teori Peacock dan Wiseman  

Mereka mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku 

perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis 

"dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah". Pemerintah selalu berusaha 

memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. 

Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. 

Mengacu pada teori pemungutan suara (voting), mereka berpendapat 

bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 
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pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi 

pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan 

pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.  

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan 

pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, 

pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi 

dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik 

penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi 

terganggu, katakanlah karena perang atau ekstemalitas lain, maka pemerintah 

terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan 

dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak 

lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk 

investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian 

(displacement effict). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, 

gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan 

oleh aktivitas pemerintah. Pengatasan gangguan acap kali tidak cukup dibiayai 

semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam 

dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi 

utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak 

karena kewajiban baru tersebut. 

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Puteh (2009) yang berjudul “Pengaruh Obligasi 

Pemerintah Terhadap Investasi Pemerintah Di Indonesia, menggunakan regresi 

linear sederhana dengan variabel obligasi pemerintah dan investasi, sehingga 

dapat disimpulkan  bahwa variabel obligasi berpengaruh terhadap investasi 
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pemerintah di Indonesia dimana adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti suku bunga, obligasi swasta, dan inflasi. Posisi 

penelitian yang akan dilakukan adalah mengembangkan penelitiaan yang 

sebelumnya dimana akan menunjukan perkembangan jumlah penerbitan obligasi 

pemerintah terhadap jumlah investasi swasta mulai tahun 2000 sampai 2011. 

Dalam penelitian Sawitri (2006) yang berjudul “ Dampak Defisit Anggaran 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Menggunakan Metode Lag pada Variabel 

Independen dengan variabel rasio ekspor, PDB, dan pertumbuhan ekonomi. 

kesimpulannya adalah kebijakan fiskal dari sisi permintaan melalui defisit 

anggaran belanja dalam situasi krisis pada akhir-akhir ini tidak banyak mengatasi 

masalah karena bertambahnya permintaan yang tidak mendapat respon dari 

penawaran. Dari penelitian tersebut sehingga posisi penelitian yang akan 

dilakukan  mencoba mengembangkan dimana proses terjadinya crowding out 

bermula dari adanya defisit anggaran. 

Widajati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Inflasi dan Suku 

Bunga Terhadap Harga Obligasi Negara Ritel yang diterbitkan Pemerintah”. 

Dengan menggunakan metode persamaan regresi sederhana dan persamaan 

regresi linier berganda. Variabel yang digunakan inflasi sebagai variabel bebas, 

tingkat bunga sebagai variabel moderator, harga obligasi sebagai variabel 

tergantung. Hasil dari kesimpulannya  menjelaskan bahwa inflasi tidak punya 

hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bunga. Dari penelitian 

tersebut maka dalam penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan 

pada variabelnya yaitu suku bunga yang digunakan sebagai salah satu indikator 

yang memicu terjadinya crowding out. 

Hidayat (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepekaan 

Sektor Swasta Terhadap Kebijakan Fiskal Ekspansif”. Dengan menggunakan 
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model Almost Ideal Demand System (AIDS) dan model responsivitas dengan 

variabel konsumsi masyarakat, investasi swasta, pendapatan nasional, defisit 

APBN, IHK, indeks harga perdagangan besar (IHPB). Hasil kesimpulannya 

menjelaskan dimana kebijakan fiskal dari sisi investasi dapat menimbulkan terjadi 

crowding out, sementara dari sisi konsumsi dimana kebijakan fiskal ekspansif 

tidak menimbulkan crowding out melainkan memicu terjadinya crowding in. 

Adanya persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan dimana dengan 

kebijakan fiskal dapat menimbulkan terjadinya crowding out.  

Surjaningsih, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi“. Dengan menggunakan Model 

Vector Error Correction Model (VECM) diaplikasikan atas data triwulanan, 

mencakup periode 1990 – 2009 dengan variabel pengeluaran, penerimaan dan 

defisit fiskal. Hasil kesimpulannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam 

jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. 

Adanya persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

dimana persamaannya pada adanya kebijakan fiskal dapat mempengaruhi output 

tapi dalam penelitian yang akan dilakukan outputnya berupa investasi swasta. 

Sodik (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengeluaran Pemerintah 

Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel Di Indonesia”. 

Dengan uji Hausman Test dan motede Fixed Effect. Hasil dari model tersebut 

menjelaskan variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional, sedangkan pengeluran pemerintah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi regional.  
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2.1 Kerangka Pemikiran 

Untuk memberikan keruntutan alur penelitian tentang bagaimana 

penerbitan obligasi pemerintah mempengaruhi investasi swasta Indonesia, 

maka disajikan kerangka pikir sebagai berikut. 

2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2013. 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan didasarkan pada defisit APBN akibat terjadinya 

ketidakseimbangan antara penerimaan negara dengan pengeluaraan negara 

Defisit  APBN 

Hutang  

Dalam Negeri Luar Negeri 

Suku Bunga Obligasi Pemerintah 

Jumlah Investasi 
Swasta 

Pengeluaran Negara>Penerimaan Negara 
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dimana pengeluaran negara lebih besar dari pada penerimaan negara. Dalam 

membiayai defisit APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) pemerintah 

melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pembiayaan melalui hutang 

dalam negeri yaitu dengan menerbitkan obligasi negara atau surat pengakuan 

hutang kepada masyarakat. Pemerintah  juga akan memberikan suku bunga 

untuk menarik para investor agar mau menginvestasikan dananya dalam bentuk 

obligasi pemerintah. Dimana dengan adanya suku bunga ini akan berdampak 

pada jumlah investasi swasta.  

2.6 Hipotesis  

Dari pemaparan berbagai teori sebelumnya dan kerangka pikir di atas 

maka peneliti membuat sebuah hipotesis bahwa adanya penerbitan obligasi 

pemerintah maka dapat memicu terjadinya penurunan investasi swasta di 

Indonesia mulai tahun 2000-2011. 

 

 

 

 

 

 


