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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Makroekonomi merupakan suatu tinjauan umum yang menjadi 

salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari 

bagaimana mekanisme kerja perekonomian sebagai suatu sistem secara 

menyeluruh (Samuelson dan Nordhaus, 1996:78), dan sebagai acuan 

dalam menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

memberikan berbagai aspek variabel ekonomi makro untuk mengukur laju 

pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penentuan kebijakan dan sistem yang 

dijalankan dalam sistem ekonomi secara makro menjadi salah satu 

penentu terhadap kondisi standar hidup suatu bangsa (Samuelson dan 

Nordhaus, 1996: 78). Secara garis besar tujuan dari ilmu ekonomi makro 

itu sendiri  terbagi menjadi empat komponen mendasar yaitu masalah 

stabilisasi yang meliputi inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca 

pembayaran dan masalah pertumbuhan. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu  indikator kesejahteraan 

dan kemakmuran yang terjadi pada suatu negara. Kesejahteraan dan 

kemakmuran tercermin pada peningkatan output perkapita, diukur melalui 

pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) yang sekaligus memberikan 

banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh 

daya beli masyarakat yang terus meningkat. Dalam hal ini indikator output 

perkapita (GDP) juga di ukur berdasarkan pada fungsi aggregate demand 
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yang  meliputi beberapa aspek yaitu konsumsi (C), investasi (I), 

Gonvernment Expenditure (G) dan total net exports (XM).  

Perkembangan perekonomian suatu Negara dapat dikatakan 

sedang meningkat atau menurun berdasarkan beberapa indikator dasar 

makroekonomi, diantaranya adalah kondisi inflasi dan suku bunga. 

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pengambil kebijakan ekonomi 

makro adalah masalah stabilisasi, salah satunya adalah inflasi (Boediono, 

2008:1). Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter telah melakukan 

stabilisasi melalui berbagai-berbagai instrumen untuk menentukan arah 

kebijakan agar perekonomian dalam kondisi stabil. Dalam hal ini BI 

melakukan stabilisasi makro,  dengan cara mengelola sisi permintaan dan 

penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi 

keseimbangan, dengan tujuan meningkatkan kondisi perekonomian yang 

stabil sedemikian dapat menekan laju inflasi guna mendukung kinerja dan 

produktifitas usaha termasuk dalam hal ini menarik investor untuk 

menanamkan modalnya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan 

mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menekan 

tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.  

Variabel makroekonomi yang lain untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (gonvernment expenditure). 

Pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakan fiscal, bertugas 

menyeimbangkan dampak dari besarnya pengeluaran pemerintah yang 

pada akhirnya berpengaruh pada kondisi perekonomian. Kebijakan fiskal 

yang ditempuh oleh pemerintah tidak lepas dari besarnya Anggaran 

Penerimaan dan pengeluaran yang tercatat dalam pos-pos APBN (karena 

pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari APBN) yang diperlukan 
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sebagai suatu pedoman sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan 

secara optimal dan dapat mempertimbangkan keputusan kebijakan-

kebijakan yang akan dilaksanakan (Boediono, 2008:50). Dalam hal ini, 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar akan memacu peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, disaat pengeluaran pemerintah 

cenderung naik, secara ideal diharapkan akan berdampak terhadap 

kenaikan laju pertumbuhan ekonomi.  

Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya, pertumbuhan 

ekonomi tidak bisa hanya didasarkan pada kebijakan fiskal saja, namun 

kebijakan moneter juga berperan penting dalam penentuan kebijakan, 

sedemikian hasil yang dicapai merupakan efek simultan dari seluruh 

kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya proses kebijakan fiskal 

dan moneter yang harmoni, maka diharapkan dapat menekan laju inflasi, 

mampu menetapkan tingkat suku bunga yang tidak terlalu berfluktuasi 

guna menciptakan kepastian dalam kegiatan perekonomian terutama 

dalam berinvestasi, serta pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran 

dalam menentukan arah kebijakannya untuk mencapai kondisi yang di 

harapkan. 

Secara garis besar, Indonesia selama beberapa dekade telah 

mengalami suatu perkembangan ekonomi secara fluktuatif. Berkaca mata 

pada krisis ekonomi tahun 1998, tingkat inflasi mencapai angka yang tinggi 

yaitu 77,63%. Dalam masa itu, ekspektasi inflasi dipengaruhi secara kuat 

oleh pergerakan nilai tukar dan perkembangan harga di masa lalu. 

Pergerakan nilai tukar dalam kasus ini mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam mentransmisikan kebijakan moneter pada kegiatan ekonomi 

riil dan harga. Hingga akhirnya pada krisis ekonomi 1998 nilai tukar rupiah 
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terdepresiasi hingga Rp 15.000 per 1 US dollar. Di lain hal pada era krisis 

ekonomi bulan Juli – Agustus 1997 pemerintah menerapkan kebijakan 

empat kali menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

dari 7% menjadi 30% dalam setahun. Pergerakan suku bunga SBI menjadi 

tolok ukur bagi tingkat suku bunga yang lain. Kenaikan tingkat suku bunga 

SBI telah mendorong naiknya suku bunga deposito dan berdampak pada 

kenaikan tingkat suku bunga pinjaman pada bank-bank umum. Kondisi 

inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot memaksa 

pemerintah pada masa itu menaikkan pengeluaran pemerintah melalui 

defisit anggaran yang dibiayai oleh utang luar negeri. Utang luar negeri 

merupakan alternatif pembiayaan yang paling dominan selama tahun 

1969-2000 dan dipandang sebagai salah satu akar krisis tahun 1998. 

Meskipun upaya mengurangi utang luar negeri telah dilakukan, krisis 

ekonomi di Indonesia menunjukkan gejala tidak berujung yang mungkin 

disebabkan oleh faktor lain diantaranya kondisi politik dan keamanan yang 

kurang stabil. Tahun 2000-2005 perekonomian Indonesia berangsur-

angsur “pulih”. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia  tumbuh 

pada angka angka 5,5%. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia terus mengalami peningkatan hingga mencapai 6,6%. Kondisi ini 

ditunjukkan pada gambar 1.1. Selanjutnya indikator-indikator pertumbuhan 

selama tahun 2002-2006 ditunjukkan oleh tabel 1.1  
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Tabel 1.1 

 Indikator Ekonomi Indonesia (2002-2006) 

no indikator 2002 2003 2004 2005 2006 

1 
Nilai PDB harga konstan tahun 2000 (Rp 
triliun) 1,506.10 1,579.60 1,656.80 1,750.70 

   
1,846.0 

2 Pertumbuhan PDB (%) 4.38 4.88 5.13 5.6 5.48 

3 Inflasi (%) 10.03 5.06 6.4 17.11 6.6 

4 Total Pengeluaran Pemerintah (Rp triliun) 244 258.1 306.1 542.4 559.3(*) 

5 Suku bunga (% per tahun) 
     

 
SBI satu bulan 12.9 8.1 7.4 12.75 9.75 

 
Deposito satu bulan 12.8 7.7 6.4 11.98 8.96 

 
Kredit Modal Kerja 18.3 15.8 13.4 15.92 15.07 

 
Kredit Investasi 17.8 16.3 14.1 15.43 15.1 

Sumber : BPS, BI & JSX 
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Namun perlu dicermati bahwa sebenarnya banyak faktor-faktor 
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Indonesia, maka penelitian ini berfokus pada beberapa variabel makro 

antara lain inflasi, tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah. 

Analisis diarahkan untuk mencermati pengaruh variable-variabel tersebut 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh terhadap harga yang 

akan berdampak terhadap pola perilaku masyarakat. Suku bunga menjadi 

salah satu penentu bagi sektor swasta untuk terus manjalankan usaha. 

Sementara Pengeluaran pemerintah merupakan andil pemerintah dalam 

mengambil kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan 

perekembangan perekonomian suatu negara.  Namun, seiring dengan 

pertumbuhan perekonomian yang dicapai saat ini, Indonesia akan terus 

menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan permasalahan yang 

kompleks, guna meningkatkan kondisi ekonomi yang sudah dicapai. 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan dana dalam jumlah 

besar.  

Untuk mencukupi dana yang besar ini dibutuhkan capital inflow 

yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang infrastruktur dan 

untuk mencapainya dibutuhkan kondisi ekonomi yang stabil. Dalam 

aktifitas perekonomian, kepastian adalah hal yang sangat membantu 

dalam berekspektasi. Dalam kaitannya dengan hal ini dapat digambarkan 

bahwa apabila tingkat suku bunga stabil maka akan mempermudah 

dalam membuat perencanaan dan gerak perekonomian pun akan 

cenderung untuk stabil.  

   Berdasarkan pada pemaparan di atas bahwa inflasi, suku bunga, 

dan pengeluaran pemerintah menjadi ukuran kondisi berjalannya 

perekonomian suatu negara maka menarik untuk melakukan kajian 

terhadap faktor-faktor tersebut dalam hubungannya terhadap 
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pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini 

mengangkat tema “ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI 

MAKRO (INFLASI, SUKU BUNGA, DAN PENGELUARAN 

PEMERINTAH) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  INDONESIA”  

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh inflasi, suku 

bunga, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia?” 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

1.3.2   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga SBI terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

1.3.3   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis 

mengenai variasi hubungan variabel makroekonomi dengan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai media yang memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

membuat kebijakan dalam hal pelaksanaan beberapa kebijakan yang 

terkait dengan variabel ekonomi makro dalam upaya peningkatan 

perekonomian Indonesia serta sebagai bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan ekonomi 

makro  dan pertumbuhan ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakekat Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan  indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi juga 

merupakan salah satu gambaran/kondisi tingkat kesejahteraan  yang dicapai 

suatu negara. Berbagai cabang ilmu ekonomi, terutama ekonomi makro, 

menggunakan beberapa variabel-variabel untuk mengukur seberapa besar 

keberhasilan yang dicapai dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai 

pengambilan kebijakan-kebijakannya. Permasalahan ekonomi secara makro 

seperti inflasi, pengangguran, serta berbagai ketimpangan yang terjadi 

merupakan tujuan utama dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Proses perubahan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi  tidak 

hanya terjadi dari waktu ke waktu atau dalam kurun waktu jangka pendek, 

namun dalam kurun waktu yang sangat panjang dan berlangsung secara terus-

menerus. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996 : 109), tujuan pokok dari 

pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan besarnya output riil, permintaan akan 

tenaga kerja, dapat menekan tingkat harga yang stabil, dan terbentuknya nilai 

kurs valas yang stabil sehingga mendorong kegiatan ekspor impor.  Diharapkan 

tujuan pokok dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mendorong kegiatan 

perekonomian dengan berbagai sarana pengembangan infrastruktur melalui 

kegiatan investasi, yang kemudian banyak terciptanya lapangan kerja baru, 

tingkat inflasi yang stabil dan menciptakan tingkat harga yang stabil serta 

menunjang berbagai kegiatan perekonomian yang lain sehingga pada akhirnya 

kesejahteraan yang diharapkan akan tercapai. 
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Salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan 

kemakmuran suatu negara adalah GDP. Saat para ekonom atau pembuat 

kebijakan ingin menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka 

ukuran pertama yang dilihat adalah GDP. GDP dapat diartikan sebagai 

keseluruhan barang dan jasa dalam suatu Negara  selama satu tahun tertentu 

(Samuelson dan Nordhaus, 2004:99). GDP dibedakan atas dua katagori, GDP 

nominal yaitu nilai barang dan jasa diukur dengan harga berlaku dan GDP riil 

yaitu ukuran kemakmuran yang didasarkan pada output barang dan jasa yang 

dilakukan dalam kegiatan perekonomian dan tidak dipengaruhi oleh harga 

(Mankiew, 2006:22). 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Instrumen kesejahteraan 

 Dalam sedikit penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan akhir dari 

pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan yang 

dicapai oleh suatu negara. Berbagai teori juga mendukung, bahwa tujuan utama 

pertumbuhan ekonomi yaitu pencapaian kesejahteraan. 

Para pencetus teori klasik diantaranya adalah Adam smith, David 

Ricardo, dan T.R Malthus. Para ekonomi klasik ini mengasumsikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi akan tercapai meliputi 2 faktor utama yaitu tersedianya 

Modal dan tenaga kerja, f(K,L). Kaum klasik percaya dengan keampuhan sistem 

laissez faire atau ekonomi liberal dimana pencapaian kesejahteraan tersebut 

tercipta secara otomatis tanpa ada campur tangan pemerintah dan pada 

akhirnya kondisi ekonomi nasional yang optimal mencapai “full employment”  

dengan sendirinya (Boediono, 2008: 17). Kecenderungan pandangan ekonomi 

klasik berdasarkan pada asumsi bahwa kegiatan perekonomian seharusnya 

dijalankan melalui mekanisme pasar, yang dalam hal ini apabila dalam suatu 
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perekonomian terjadi suatu resesi atau depresi, secara alamiah ia akan 

melakukan penyesuaian dengan sendirinya, menghasilkan kesimbangan baru, 

dan akhirnya mencapai kondisi “full employment”. 

Menurut Sukirno (2004 :433), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi menurut asumsi klasik yaitu: jumlah penduduk, jumlah 

stok barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang 

digunakan. Pada permulaannya, ketika jumlah penduduk sedikit dan kekayaan 

alam melimpah, investasi dari tersedianya modal akan semakin tinggi. Sektor  

swasta akan mendapatkan keuntungan yang berdampak pada munculnya 

investasi baru sehingga pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Dalam pandangan 

neo klasik menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi bergantung pada 

pengembangan faktor-faktor produksi yaitu : 

  ∆Y = f(∆K, ∆L, ∆T) 

Dimana : ∆Y merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi,∆K merupakan tingkat 

pertumbuhan modal, ∆L tingkat pertumbuhan penduduk, ∆T perkembangan 

teknologi. Dalam teori Model Solow ini, adanya faktor teknologi yang terus 

berkembang serta kemahiran dan kepakaran tenaga kerja merupakan faktor 

penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004:347). 

 Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori pertumbuhan 

ekonomi Harrod-Domar. Harrod-Domar mengkaji masalah pertumbuhan ekonomi 

dengan tujuan bagaimana agar suatu perekonomian dapat bertahan dalam 

jangka panjang. Proses akumulasi tabungan dari pembentukan modal yang 

didapat menjadi faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:144), teori Harrod Domar mempunyai 

beberapa anggapan sebagai berikut: 
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a. Bahwa suatu perekonomian sudah dalam kondisi “full employment” baik dari 

tenaga kerja ataupun faktor-faktor produksi yang ada (full utilization). 

b. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to save =MPS) dalam 

jangka panjang besarnya tetap atau konstan, begitu juga dengan jumlah 

persediaan modal output yang disingkat COR (Capital Output Ratio) dan 

pertambahan  persediaan modal output yang disingkat ICOR (Incremental 

Capital-Output Ratio) besarnya tetap. 

c. Dari setiap kegiatan yang dihasilkan dari investasi, maka perekonomian harus 

menyisihkan sebagian outputnya sebagai tabungan. 

d. Besarnya tabungan masyarakat proporsional  dengan besarnya pendapatan 

nasional  

 Teori Harrod Domar mengasumsikan bahwa untuk melakukan investasi, 

maka hasil dari investasi tersebut digunakan sebagian sebagai tabungan (S). 

Tabungan (S) mempunyai hubungan yang konstan terhadap output (Y) 

S = σY 

Pertumbuhan output keseimbangan terjadi di saat I =S 

 S = σY = ∆K = σ∆Y = I 

 σy = σ∆Y 

∆Y/Y = σ/α , di mana ∆Y/Y = pertumbuhan ekonomi 

Namun di sisi lain, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium dari tahun 

ke tahun, baik dari pendapatan yang di dapat dari investasi maupun output yang 

dihasilkan harus terus mengalami peningkatan yang sama dengan kemampuan 

produktif yang meningkat. Dimana jika tidak terjadi peningkatan dari keduanya 
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maka akan memaksa pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga  

berdampak buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan 

pekerjaan yang akhirnya berpengaruh terhadap jalur ekuilibrium pertumbuhan. 

Dapat disimpulkan dalam hal ini, jika ingin mempertahankan pekerjaan dalam 

jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar sehingga 

pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. 

 Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori pertumbuhan 

edogen. Teori ini dikembangkan oleh Romer (1986). Dalam Rahardja dan 

Manurung (2008: 142-143), teori endogen adalah suatu kondisi perekonomian 

yang telah mengalami kemajuan (dalam hal ini negara maju) melalui tingkat 

pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan, dan perkembangan teknologi dalam 

jangka panjang akan bisa diikuti oleh kondisi perekonomian yang lebih 

terbelakang (dalam hal ini negara berkembang) asalkan dengan catatan bahwa 

kondisi-kondisi yang terjadi adalah sama. Faktor teknologi sudah tidak lagi 

dianggap sebagai faktor eksogen atau konstan namun lebih bersifat endogen 

yaitu kemajuan teknologi yang terus menerus menghasilkan Increasing Retrun to 

Scale (IRS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat adanya kemajuan 

teknologi juga diikuti dengan pertumbuhan output dengan menguatnya gejala 

monopoli karena para pengusaha masing-masing akan terus memaksimalkan 

keuntungan. 

 Dari beberapa penjelasan tentang bagaimana pencapaian pertumbuhan 

ekonomi, dalam Teori Schumpeter, peranan wirausaha sangat menentukan 

dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter (Dalam Rahardja dan 

Manurung, 2008: 143) bahwa wirausahawan mempunyai daya inovasi dalam 

menentukan dan mengaplikasikan berbagai penemuan-penemuan baru dalam 

kegiatan perekonomian. Menurut Schumpeter ada 2 faktor yang menunjang 
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terlaksananya inovasi, yaitu adanya cadangan-cadangan ide yang relevan dan 

adanya peran lembaga yang dapat menyediakan dana bagi para pengusaha 

untuk dapat merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Perlu 

digarisbawahi dalam hal ini bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai inovasi 

apabila ia dapat diterima oleh pasar. 

Dari beberapa teori pertumbuhan ekonomi di atas terlihat jelas bahwa 

tujuan yang akan dicapai dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu kondisi ekonomi yang seimbang guna mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang positif yang menciptakan kesejahteraan dan 

kemakmuran dalam suatu negara. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang 

berfungsi sebagai penunjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 

tersedianya dana yang besar untuk melakukan kegiatan investasi guna 

terciptanya lapangan kerja, tenaga kerja untuk mendorong faktor produksi yang 

dihasilkan dari investas (I), serta adanya faktor teknologi sebagai penunjang 

kegiatan perekonomian yang berdaya inovasi. 

2.1.2 GDP Sebagai alat ukur pertumbuhan 

 Konsep pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari salah satu 

indikator utama yaitu GDP. GDP sering dianggap cara terbaik untuk mengetahui 

ukuran dari kinerja suatu perekonomian (Mankiew, 2003). Di Negara-negara 

yang sedang berkembang, konsep GDP merupakan konsep yang paling penting 

bila dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Dalam 

perekonomian secara makro, terdapat dua aspek penting yang menarik untuk 

dicermati yaitu proses terbentuknya harga (P) dan kuantitas atau output yang 

dihasilkan (Q). Dalam pasar barang kita akan mengerti bagaimana terbentuknya 

tingkat harga umum (P) dari barang dan jasa dan apa yang terjadi dengan 
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kuantitas atau output (Q) yang dipasarkan yang sering dinyatakan dalam GDP, 

yaitu total seluruh nilai produksi akhir dari suatu negara (Boediono, 2008). 

Dengan mengetahui GDP dari semua hasil produk barang dan jasa, kita dapat 

mengetahui gerak pertumbuhan ekonomi. 

 Perekonomian yang tidak mengalami peningkatan GDP bisa dikatakan 

perekonomian dalam kondisi stagnan, yaitu tidak terjadi perubahan dalam GDP 

nya. Perekonomian yang mengalami penurunan GDP biasa dikatakan 

perekonomian dalam keadaan resesi sedangkan apabila kondisi penurunan GDP 

tersebut cukup besar, maka gejala ekonomi tersebut mengalami depresi 

(Soediyono, 1997) 

 Dalam GDP terdapat 4 komponen yang digunakan dalam mengukur 

tingkat pertumbuhan ekonomi melalui kondisi pendapatan nasional, yaitu 

konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), serta Ekspor Netto 

(XM) yang merupakan komponen hasil dari GDP. 

  GDP = C + I + G + (X-M) 

 Konsumsi merupakan komponen terbesar dalam GDP. Konsumsi 

merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi 

berbagai jenis kebutuhan. Menurut Soediyono (1997) konsumsi merupakan 

semua pengeluaran yang dilakukan rumah tangga dan lembaga untuk membeli 

berbagai kebutuhan barang dan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Menurut Mankiew (2003), pengeluaran untuk konsumsi 

dibedakan menjadi 3 subkelompok, yaitu barang tidak tahan lama, barang tahan 

lama, dan jasa. 

 Faktor kedua yang mempengaruhi pergerakan GDP adalah Investasi. 

Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam pencapaian 
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pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi entah yang dilakukan dalam 

atau luar diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, mengurangi 

pengangguran dengan tersedianya lapangan kerja, serta dengan investasi dapat 

meningkatkan berbagai sarana infrastruktur untuk menjalankan roda 

perekonomian. Adanya investasi, pendapatan dalam negeri akan meningkat dan 

tercipta pertumbuhan ekonomi yang positif. Investasi merupakan pembelian 

barang-barang yang dipergunakan di masa yang akan datang (Mankiew, 2005). 

Jadi, semua investasi berupa pembelian barang-barang yang dilakukan oleh 

perusahaan menjadi sangat penting untuk menunjang semua kegiatan produksi 

barang dan jasa di masa yang akan datang. 

 Faktor ketiga yang mempengaruhi GDP adalah pengeluaran pemerintah. 

Pengeluaran pemerintah merupakan pembelian barang dan jasa yang dilakukan 

oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah (Mankiew, 2003). 

Pembelian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa 

digolongkan menjadi dua, konsumsi pemerintah yaitu pembelian atas barang dan 

jasa yang akan dikonsumsikan dan investasi pemerintah yang meliputi 

pengeluaran sarana dan prasarana (Sukirno, 2010). 

 Faktor keempat yang mempengaruhi pergerakan GDP yaitu ekspor netto 

yang merupakan total seluruh ekspor yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. 
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2.2 Keterkaitan antara Inflasi, Suku Bunga, serta Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari seluruh 

kondisi yang menggambarkan tingkat kemakmuran dalam suatu negara. 

Kemakmuran tersebut di ukur melalui GDP yang berguna untuk mengukur 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Pertumbuhan 

ekonomi sendiri akan terbentuk disaat permintaan agregat (aggregate 

demand) dan penawaran agregat (aggregate supplay) berada dalam 

kondisi ekuilibrium. Pada saat kurva aggregate demand dan aggregate 

supply bergeser, yang terjadi adalah fluktuasi output barang dan jasa 

secara keseluruhan dan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian. 

Fluktuasi output barang dan jasa dan tingkat harga dalam perekonomian 

akan menyebabkan inflasi. Selain itu, untuk mencapai kondisi ekuilibrium 

tersebut tidak terlepas dari penetapan kebijakan moneter dan fiskal untuk 

mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan moneter 

disini meliputi salah satunya SBI dalam mendorong kegiatan ivestasi 

sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan kebijakan fiskal 

mengacu pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang berperan 

sebagai penentu kebijakan yang akan diambil.  

2.2.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

 Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering 

dijumpai hampir negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan salah 

satu indikator penting dalam menganilisis kondisi perekonomian suatu 

negara, terutama dampaknya yang luas terhadap variabel ekonomi 

makro. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-

harga yang naik secara umum dan berlangsung secara terus menerus 
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(Boediono, 2008: 155). Inflasi merupakan proses yang dinamis. Adanya 

inflasi mengesankan bahwa tingkat harga dan variabel-variabel lainnya 

secara sistematis dan berkesinambungan selalu berada di luar 

keseimbangan (Dernburg, 1994:315). Adanya kecenderungan kenaikan 

harga akibat adanya inflasi berpengaruh terhadap menurunnya daya beli 

masyarakat. Selain itu kenaikan inflasi menyebabkan ikut naiknya tingkat 

suku bunga riil yang menyebabkan adanya ketidakpastian investor dalam 

berinvestasi. Dalam teori makro Keynes bahwa konsumsi dan investasi 

adalah indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya 

inflasi akan mengakibatkan penurunan konsumsi dan kegiatan iklim 

investasi yang akhirnya berdampak pada penurunan GDP.  Secara garis 

besar, terdapat 3 tinjauan teoritis yang membahas tentang inflasi. 

Masing-masing menyoroti beberapa aspek tertentu dari proses inflasi 

yang menjelaskan bagaimana aspek-aspek tersebut dalam kenyataannya 

penting dalam proses inflasi suatu negara, dan dengan demikian teori 

mana yang lebih cocok. Ketiga teori ini adalah : teori kuantitas, teori 

Keynes, dan teori strukturalis yang masing-masing akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

A. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas merupakan teori tertua mengenai 

inflasi. Teori ini menjelaskan peranan proses inflasi dari jumlah 

uang yang beredar dan kondisi psikologi masyarakat 

mengenai kenaikan harga-harga yang terjadi.  Inti dari teori ini 

adalah : 

 

 



19 
 

1. Inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume 

uang yang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. 

2. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah 

uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat 

mengenai kenaikan harga di masa mendatang. 

B. Keynesian Model 

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes, bahwa 

inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar 

batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan 

permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah 

barang yang tersedia.. Dalam penerapannya, laju inflasi yang 

terjadi akan berhenti hanya apabila masyarakat tidak bisa lagi 

memperoleh dana (tidak memiliki daya beli) untuk membiayai 

pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku. Pada 

akhirnya permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan 

tidak lagi melebihi supply barang.  

C. Teori Struktural 

Model inflasi ini memberi tekanan dari struktur 

perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori 

inflasi ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari 

kekuatan struktur ekonomi, khususnya supply dari sektor 

pertanian, cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat 

dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan 

impor serta pengeluaran pemerintah yang terbatas. 

Kelambanan pertumbuhan ekspor adanya kenaikan inflasi ini 

berakibat pada kelambanan kemampuan untuk mengimpor 

barang – barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun 
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investasi) yang akhirnya menyebabkan penurunan pada 

output riil yang akhirnya berdampak pula pada penurunan 

pertumbuhan ekonomi.  

  Melalui beberapa teori inflasi yang telah dijelaskan di atas, 

masing-masing teori menyoroti sebagian dari seluruh proses inflasi yang 

terjadi. Sikap ilmiah yang pragmatis adalah melihat masalah inflasi kasus 

demi kasus dan mencoba melihat mana dari aspek-aspek ketiga teori 

tersebut yang berlaku dalam kenyataan (Boediono, 2008: 170). 

Seperti yang selama ini kita ketahui bahwa inflasi adalah 

prosentase kenaikan harga barang yang bersifat umum dan berdampak 

secara universal serta berlangsung secara  terus menerus, dengan kata 

lain untuk menekan laju inflasi yang terjadi, salah satu cara yaitu dengan 

tetap menjaga kestabilan harga yang pada umumnya diukur melalui IHK 

(Indeks Harga Konsumen) atau CPI ( Consumer Price Index). 

      Laju Inflasi dari Harga Konsumen (%) =       (  )   (   )
 (   )

  100% 

 IHK (Indeks Harga Konsumen) adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam kurun waktu 

tertentu (Rahardja dan Manurung, 2008: 174). 

   Kecenderungan adanya inflasi sangat menganggu kondisi 

perekonomian suatu negara yang menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Dalam Rahardja dan Manurung 

(2008: 177), Permasalahan yang timbul dengan adanya inflasi 

mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial yaitu : 
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1. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

 Tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya di ukur 

menggunakan tingkat pendapatan yang diperoleh. Adanya inflasi 

menyebabkan tingkat daya beli masyarakat menjadi rendah karena 

adanya kenaikan harga. 

2. Makin Buruknya Distribusi Pendapatan 

 Buruknya distribusi pendapatan digambarkan apabila tingkat 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat lebih kecil dari tingkat 

inflasi yaitu sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil 

atas kenaikan harga-harga yang terjadi. 

3. Terganggunya Stabilitas Ekonomi 

Adanya inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dalam 

berekspektasi. Timbulnya inflasi yang tinggi akan menimbulkan 

pemikiran bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Harga 

barang dan jasa yang terus naik akibat adanya inflasi mengakibatkan 

redistribusi pendapatan yang dialami masyarakat yang menyebabkan 

pendapatan riil masyarkat menurun dalam mengkonsumsi barang dan 

jasa. 

Secara makroekonomi inflasi berdampak pada tingkat output 

secara keseluruhan yang akan membawa dampak pada kegiatan 

ekonomi riil (Samuelson dan Nordhaus, 1996: 306). Implementasinya 

bahwa dalam jangka panjang antara inflasi (harga-harga) dan output tidak 

berpengaruh secara langsung sedangkan dalam jangka pendek dapat 

diartikan bahwa permintaan agregat yang bergeser ke kanan dapat 

mengakibatkan kenaikan output dan kenaikan harga-harga atau inflasi 

sedangkan bergesernya kurva penawaran agregat dapat mengakibatkan 
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kenaikan akan harga-harga atau inflasi serta penurunan output. Pada 

akhirnya, antara inflasi dan tingkat output serta penggunaan tenaga kerja 

dalam jangka panjang tidak mempengaruhi secara langsung, namun 

dalam jangka pendek terhadap hubungan secara langsung. 

Adapun macam-macam inflasi yang terjadi digolongkan menjadi 

empat, (Boediono, 2008:156)  yaitu: 

1. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun) 

2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun) 

3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun) 

4. Hiperinflasi (antara 100% per tahun) 

Selain itu, sebab dari terjadinya inflasi, dibedakan menjadi dua macam  

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan barang yang 

terlalu banyak yang disebut demand pull inflation.  Menurut Sukirno 

(2010, 333) bahwa demand pull inflation/inflasi tarikan permintaan 

terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. 

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang 

tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi 

kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Menurut Lipsey dan 

Steiner (1986: 458), teori ini mengatakan bahwa, 

“”perubahan tingkat harga disebabkan karena perubahan 
permintaan keseluruhan. Suatu kenaikan permintaan secara 
keseluruhan dalam suatu kesempatan kerja yang kurang lebih 
penuh akan menciptakan suatu kelebihan permintaan di banyak 
pasar, dan harga akan naik. Kenaikan permintaan barang dan 
jasa akan menyebabkan suatu kenaikan permintaan faktor 
produksi, dan harga faktor produksi akan naik juga.”  
 

Sejalan dengan Lipsey dan Steiner (1986), Samuelson dan Nordhaus 

(1996 :320) menyebutkan:  
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“hakikat dari inflasi tarikan permintaan adalah terlalu banyaknya 
pengeluaran uang yang berhadapan dengan terbatasnya 
penawaran barang-barang yang bisa dihasilkan oleh 
perekonomian, dalam penggunaan-penggunaan tenaga kerja 
penuh (kesempatan kerja penuh)” 
 
 

2. Inflasi yang timbul akibat kenaikan ongkos-ongkos produksi barang dan 

jasa yang disebut cost pull inflation. Menurut Sukirno (2010: 334), 

Inflasi desakan biaya / cost pull inflation ini terjadi umumnya pada suatu 

perusahaan di saat mereka menghadapi permintaan akan barang dan 

jasa yang bertambah, sehingga dengan adanya kenaikan akan 

permintaan, mereka akan berusaha menaikkan outpunya melalui 

pemberian upah dan gaji yang lebih tinggi kepada para pekerjanya dan 

mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi, yang akhirnya 

menyebabkan biaya produksi meningkat, dan selanjutnya berdampak 

pada kenaikan harga-harga berbagai barang. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Samuelson dan Nordhaus (1996: 321), 

“Apabila biaya-biaya mendesak harga-harga untuk naik dalam periode 
di mana sumber daya tidak digunakan secara penuh, kita namakan 
keadaan ini Inflasi desakan biaya (cost-push inflation)” 
 

Dalam Lipsey dan Steiner (1986: 461), lebih dijabarkan 

bagaimana inflasi desakan biaya/cost push inflation dari sisi penawaran 

dijelaskan melalui upah, harga dalam negeri, harga impor, atau 

kekuatan structural. 

1. Inflasi yang di dorong biaya upah 

Inflasi karena dorongan dari biaya upah terjadi karena adanya 

penuntutan tingkat upah dari para pekerja. Sehingga dengan 

adanya tuntutan akan kenaikan tingkat upah ini, perusahaan 

melimpahkan akibat dari naiknya tingkat upah ini kepada 

konsumen/masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. 
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2. Inflasi Karena Dorongan Harga 

Inflasi karena dorongan harga biasanya terjadi karena adanya 

sifat perusahaan yang memonopoli kenaikan harga. 

3. Inflasi Karena Dorongan Biaya Impor 

Inflasi karena dorongan biaya impor terjadi akibat adanya 

hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh 

beberapa Negara. Diumpamakan terjadi inflasi akibat tarikan 

permintaan (demand pull inflation) pada Negara pengekspor 

yang otomatis akan menaikkan harga dalam negerinya. Negara 

yang mengimpor dari Negara pengeskpor tersebut terkena 

dampak dari inflasi yang ditimbulkan oleh Negara pengeskpor. 

Inflasi tarikan permintaan pada Negara pengekspor menjadi 

inflasi dorongan biaya impor pada Negara yang mengimpor. 

4. Inflasi Karena Kekakuan Struktur 

Dalam teori ini menyatakan bahwa suatu tingkat inflasi yang 

dicapai oleh suatu Negara tidak bisa = 0. Tingkat inflasi 

minimum yang terjadi pada suatu perekonomian yang sedang 

mengalami perubahan antara 1-2 persen dan bukannya nol.  
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Gambar 2.1 menunjukkan inflasi tarikan permintaan dan kenaikan ongkos-

ongkos produksi akan barang dan jasa. 

Gambar A menunjukkan suatu demand pull inflation. Permintaan 

masyarakat akan barang-barang (aggregate demand) bertambah dari Q1 

menuju Q2 yang disebabkan misal karena bertambahnya pengeluaran 

pemerintah, kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, 

bertambahnya pengeluaran investasi karena pemberian kredit yang 

ringan), maka kurva aggregate demand bergeser dari Z1 ke Z2. Akibatnya, 

tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 (Boediono, 2008: 157). 

Gambar B menunjukkan suatu cost push inflation. Ongkos produksi 

naik (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang di datangkan 

dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka 

GAMBAR 2.1 

Posisi Inflasi Dalam Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation 
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kurva penawaran masyarakat (aggregate supply) bergeser dari S1 ke S2 

(Boediono, 2008: 157) 

 Hal yang diakibatkan dari kondisi yang ditimbulkan dari ke dua 

macam inflasi tersebut adalah volume terhadap pertumbuhan GDP yang 

nantinya dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus demand pull inflation, biasanya ada 

kecenderungan untuk output (GDP riil) menaik bersama-sama dengan 

kenaikan harga secara umum. Besar kecilnya kenaikan output ini 

tergantung kepada elastisitas kurva aggregate supply; biasanya makin 

mendekati output maksimum semakin tidak elastis. Sebaliknya dalam 

cost inflation, biasanya kenaikan harga-harga diikuti dengan penurunan 

omzet penjualan barang, sering terjadi pada saat perusahaan mengalami 

pengurangan produksi (dalam Boediono, 2008: 157). Adalah menarik 

untuk mencermati pendapat Samuelson dan Nordhaus berikut ini: 

“Berapapun dan bagaimanapun biaya inflasi yang terjadi, setiap Negara 
sekarang tidak akan berlama-lama membiarkan berlangsungnya laju 
inflasi tinggi. Cepat atau lambat, mereka akan mengambil langkah-
langkah yang memadai untuk mengurangi laju kecepatan inflasi, yaitu 
dengan menahan laju pertumbuhan output riil, dan menambah 
pengangguran, atau terkadang dengan mengadakan pengendalian harga 
dan upah. Maka apapun kesimpulan yang dibuat oleh para pakar 
ekonomi mengenai biaya-biaya makroekonomi sebagai akibat biaya-
biaya inflasi, reaksi atas kebijakan moneter dan fiskal dalam suatu 
Negara demokrasi haruslah ikut dipertimbangkan sebagai biaya inflasi” 
(Samuelson dan Nordhaus, 1996: 312) 
 
  Inflasi yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan biaya atas barang dan jasa mengakibatkan kegiatan produksi 

tidak menguntungkan yang akan mengakibatkan menurunnya GDP riil 

dikarenakan berkurangnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan.  
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2.2.2 Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar  menekankan 

pada dua aspek penting yaitu tabungan dan investasi yang pada 

akhirnya pencapaian kondisi keseimbangan antara tabungan dan 

investasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari 

beberapa uraian sebelumnya menurut teori Harrod Domar, bahwa 

investasi mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi senantiasa diikuti dengan tingkat investasi yang tinggi. Tinggi 

rendahnya penawaran investasi ditentukan oleh pergerakan suku 

bunga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suku bunga secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui kegiatan investasi. Tingkat suku bunga yang tinggi akan 

cenderung menurunkan investasi dikarenakan masyarakat 

cenderung menyimpan cadangan uangnya dalam bentuk tabungan. 

Dengan tingkat suku bunga yang tinggi maka investor enggan 

menanamkan modalnya terutama pada sektor riil sehingga 

pertumbuhan ekonomi akan terhambat, begitu juga sebaliknya. 

Dalam teori makro Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga 

merupakan suatu alat penggerak antara pasar uang dan pasar 

barang, sebab tingkat bunga yang akan menentukan berapa 

pengeluaran investasi yang akan direncanakan oleh investor, dan 

selanjutnya pengeluaran investasi ini menentukan tingkat 

permintaan agregat (Boediono, 2008: 83)  

Hal serupa dijelaskan Federal Reserve (dalam Lipsey dan 

Steiner, 1984: 410) bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

terhadap investasi yang akhirnya akan berdampak pada 
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pertumbuhan output riil. Pada implementasinya memerlukan waktu 

yang sangat lama untuk merealisasikan proses dari pelakasanaan 

dari kegiatan investasi tersebut. Federal Reserve menjelaskan 

bahwa di saat tingkat suku bunga turun pengeluaran investasi akan 

mengalami kenaikan. Di saat investasi mengalami kenaikan maka 

akan merangsang pendapatan nasional yang pada akhirnya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tetap sama, bahwa 

proses meningkatnya investasi terhadap pendapatan nasional 

memerlukan waktu untuk terjadi. 

Dalam prespektif ini, melihat pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka penentuan tingkat suku bunga di sini 

tidak terlepas dari peran bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagai 

salah satu lembaga independensi dalam menentukan kebijakan 

moneternya. Selain itu siklus kebijakan moneter dengan 

menyeimbangkan peredaran uang yang beredar adalah penting 

untuk mengontrol keseimbangan ekonomi. Kebijakan yang diambil 

dalam menentukan suku bunga harus tetap konsekuen dalam 

langkah mengambil kebijakan selaku otoritas moneter. Terlepas 

dari Bank Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunganya, 

yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, yaitu adanya angka 

yang tidak berfluktuasi secara berarti. Dalam aktifitas 

perekonomian, kepastian adalah hal yang sangat membantu dalam 

berekspektasi. Contohnya, apabila tingkat suku bunga stabil maka 

akan mempermudah dalam membuat perencanaan dan gerak 

perekonomian pun cenderung stabil. Di lain hal, untuk mencapai 

kondisi perekonomian yang stabil, peran serta semua pihak yang 

terkait perlu digalakkan. Bank Indonesia sebagai bank sentral di 
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Indonesia telah menjalankan fungsinya dengan menetapkan SBI 

sebagai instrument kebijakan moneter. Efektifitas kebijakan 

moneter Bank Indonesia terhadap variabel-variabel makroekonomi, 

seperti masalah inflasi perlu diperhatikan. Oleh karena itu bank 

sentral diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih 

efektif dalam menstransmisikan sektor moneter ke sektor riil. Selain 

itu, Bank Sentral juga diharapkan tidak hanya terfokus pada 

pentargetan inflasi saja, namun perlu juga memperhatikan variabel 

makroekonomi lainnya, termasuk perubahan kondisi internal dan 

eksternal, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil dapat 

dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan perekonomian 

yang terjadi. 

Dalam Boediono (2008: 96), Kebijakan moneter adalah 

tindakan pemerintah atau dalam hal ini bank sentral untuk 

mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar 

uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah 

bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan 

mempengaruhi jumlah uang yang beredar pemerintah bisa 

mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Menurut 

teori makro Keynes menyimpulkan bahwa melalui tingkat bunga 

pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi (I), dan 

selanjutnya permintaan agregat (Z) dan akhirnya tingkat harga (P) 

dan GDP riil (Q). Digambarkan secara sederhana sebagai berikut : 

Kebijaksanaan moneter         r      I        Z          P,Q 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996: 393), terdapat tiga 

instrument pokok dari kebijakan moneter. 
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 Operasi Pasar-Terbuka (Open Market Operation), yaitu proses kegiatan 

jual beli obligasi pemerintah. 

 Kebijakan Tingkat diskonto, yaitu penentuan suku bunga, yang disebut 

tingkat diskonto, yang dikenakan pada cadangan bank sentral yang bisa 

dipinjam oleh bank-bank umum. 

 Mengubah rasio cadangan yang diwajibkan menurut undang-undang 

perbankan bagi bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan 

lainnya. 

Gambar 2.2 
Instrument – Instrument Pokok Kebijakan Moneter 

 

 

 

 

 

(Samuelson dan Nordhaus, 1996:231) 

Bank Sentral memiliki instrument-instrument pokok yaitu Operasi 

Pasar Terbuka, Tingkat diskonto, dan cadangan wajib. Dengan 
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yang sasaran akhir dari kebijakan tersebut adalah laju inflasi yang rendah, 

tingkat pengangguran yang rendah, serta pertumbuhan output riil yang cepat. 

Dalam Rahardja dan Manurung (2008: 251) Menambahkan satu lagi 

instrument kebijakan moneter, yaitu Moral Suetion (Himbuan Moral). Moral 
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penentuan kebijakan moneter. Harapan/dukungan untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah yang telah diterapkan. Sasaran bank sentral adalah 

stabilitas harga, pertumbuhan riil, serta tingkat pengangguran yang rendah. 

Adapun mekanisme transmisi dalam kebijakan moneter yang 

ditempuh bank sentral untuk mempengaruhi berbagai jenis suku bunga 

jangka pendek dalam sektor keuangan yang kemudian akan berpengaruh 

terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Selanjutnya transmisi-

trnasmisi tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan konsumsi serta 

investasi yang berdampak pada permintaan agregat dan pada akhirnya akan 

menentukan tingkat inflasi dan output riil dalam perekonomian. 

 Gambar 2.3 
Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Suku Bunga 

Sumber: Warjiyo (Seri Kebanksentralan, 2004: 20) 
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2.2.3  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam kegiatan perekonomian, Kesadaran terhadap pengaruh 

pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah menimbulkan 

gagasan untuk mengubah berbagai kebijakan guna mencapai kestabilan 

ekonomi. Selain kebijakan moneter yang menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi, dikenal pula kebijakan yang berfungsi sebagai 

perencana bagi alat penggerak ekonomi nasional. Teknik untuk 

mengubah pengeluaran dan penerimaan tersebut dikenal dengan istilah 

kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke 

kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahardja dan Manurung, 

2008: 259). Pada prinsipnya, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan 

moneter dan fiskalnya untuk menanggapi munculnya berbagai kondisi 

perekonomian yang terjadi yang dengan demikian akan dapat 

menstabilkan perekonomian (Mankiew, 2004: 347). Dalam hal ini 

Mankiew (2004: 337) menyebutkan bahwa, “kebijakan fiskal merujuk 

pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan 

penerimaan (pajak) pemerintah secara keseluruhan.” 

John Maynerd Keynes, dalam bukunya yang berjudul The General 

Theory of Employment, Interest, and money, menyatakan pentingnya 

peran permintaan agregat dalam menjelaskan fluktuasi-fluktuasi ekonomi 

jangka pendek bahwa pemerintah harus aktif merangsang permintaan 

agregat ketika terdapat tanda-tanda permintaan agregat tidak cukup 

untuk mempertahankan produksi pada tingkat penyerapan tenaga kerja 

yang optimal (dalam Mankiew, 2004: 347). Menurut teori Keynes 
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mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan 

ekonomi diuraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka 

pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, 

dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. 

Dalam Soediyono (1997: 90-96), Pemerintah dalam menjalankan 

kebijakan fiskalnya dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. 

Dengan banyaknya transaksi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat 

merangsang tingkat pendapatan nasional menjadi lebih besar. Tingkat 

pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi tingkat investasi. 

Secara singkat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan 

adanya peranan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Dari beberapa pendapat di atas memperlihatkan bahwa 

pengeluaran pemerintah berperan penting untuk menentukan berbagai 

ekspektasi ekonomi yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi 

melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan. Kebijakan fiskal yang dirancang 

dari sisi penerimaan dan pengeluaran sering digambarkan dengan APBN 

dikarenakan pengeluaran pemerintah (G) merupakan salah satu 

komposisi dari APBN. Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah 

tidak bisa terlepas dari besar penerimaan dan pengeluaran yang 

dilaksanakan lewat APBN. Melalui APBN, dapat diketahui apa saja 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan di catat dalam pos-

pos APBN. Selain itu, dengan adanya pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran yang terdapat dalam pos-pos APBN, pemerintah bisa 

mengetahui keadaan defisit ataupun surplus anggaran melalui APBN. 
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Singkatnya, kebijakan fiskal dilaksanakan utnuk mencapai sasaran 

pertumbuhan ekonomi. 

Melalui perekonomian secara tertutup menurut teori makro 

Keynes menyebutkan adanya tiga  komponen yang mempengaruhi GDP 

yaitu C (konsumsi), I (Investasi), G (pengeluaran pemerintah). Dari 

beberapa komponen tersebut, terdapat G (pengeluaran pemerintah) yang 

menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan GDP. 

Perubahan G akan menimbulkan perubahan pada GDP  yang akan 

menentukan P dan Q. Selanjutnya P dan Q akan mempengaruhi (I) 

investasi. Investasi sendiri dipengaruhi oleh permintaan akan uang L 

yang ditentukan oleh tingkat bunga (r), P dan Q).  Selanjutnya, dengan 

adanya perubahan-perubahan tersebut akan membentuk proses 

keseimbangan baru secara bersama-sama yang diakibatkan bergesernya 

pengeluaran pemerintah (G).  

Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah 

memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa 

dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong 

peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi 

perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan 

perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa, kondisi pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa 

pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin 

besar pula (Abustan dan Mahyuddin, 2009).  
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Dari beberapa teori dan uraian yang telah disebutkan sebelumnya telah 

dijelaskan bagaimana gamabaran pengaruh inflasi, suku bunga, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung 

penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa acuan penelitian terdahulu 

yang akan dijabarkan pada subbab selanjutnya. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

“Fahril Ramadhan, 2010. Effect On Foreign Debt, Foreign Investment, and 
Inflation on Economic Growth of Indonesia” 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman 

modal asing, dan Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang 

digunakan berupa data sekunder dari triwulan pertama 1995 sampai triwulan 

terkahir 2009. Alat yang digunakan adalah regresi linier dengan model double log 

dimana GDP (Gross Domestic Product) sebagai variabel dependent dan Utang 

luar negeri, penanaman modal asing, dan laju inflasi sebagai variabel 

independen. Dari hasil estimasi yang telah dilakukan bahwa semua variabel 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel utang luar 

negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak 

signifikan. Variabel penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan inflasi mempunyai 

hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.. 

“Jamzani Sodik, 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 
Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia” 

Penelitian Sodik menjelaskan bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan data dari 26 

provinsi periode 1999-2003. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan GLS (General Least Square) dengan data panel. Faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disini adalah private investment (Ip), 
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gonvernment investment (Ig),  gonvernment consumption (Cg), dan Labor force 

(L). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi swasta tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan pengeluaran 

pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan 

variabel angkatan kerja berpengaruh negatif pada tahun 1993-2003 dan tahun 

1998-2000 dan pada tahun 2001-2003 variabel ini tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 “Adi Raharjo, 2006. Thesis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi 
Swasta, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-
2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)” 

Penelitian dalam thesis yang dilakukan meneliti seberapa pengaruh pengeluaran 

pemerintah, investasi swasta, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Ordinary Least 

Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah (rutin) dan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (dengan tingkat signifikansi 10%). 

Sedangkan pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja 

berpengaruh positif namun tidak signifikan.  

“Umi Julaihah dan Insukindro, 2004. Analisis Dampak Kebijakan Moneter 
terhadap variabel Makroekonomi Indonesia Tahun 1983.1 – 2003.2” 

Penelitian ini menganilisis dampak kebijakan moneter melalui beberapa variabel 

yaitu jumlah uang primer, suku bunga SBI, serta Suku bunga deposito. 

Sedangkan varibel makroekonomi meliputi Inflasi melalui IHK, tingkat ouput 

(PDB), serta nilai tukar. Alat dalam penelitian ini menggunakan VECM (Vektor 

Error Correction Model). Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel kebijakan 

moneter yaitu jumlah uang primer tidak merespon terhadap PDB, namun 
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mempunyai hubungan yang signifikan terhadap inflasi. Kemudian variabel SBI 

menunjukkan hubungan yang lebih baik daripada jumlah uang primer. Variabel 

SBI menunjukkan respon yang negatif terhadap laju pertumbuhan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan suku bunga SBI akan menaikkan suku 

bunga kredit dan kenaikan suku bunga kredit akan menurunkan investasi dan 

laju pertumbuhan ekonomi juga akan turun. 

“Andreas Sukamto dan Sri Adiningsih.1999. Analisis Hubungan Inflasi Dan 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970(I) – 1995(IV).” 

Dalam penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel dependent yang digunakan dalam 

penelitian adalah GDP, sedangkan variabel independent yang digunakan adalah 

fluktuasi harga, tingkat upah, nilai import dari bahan baku, jumlah kredit riil, dan 

produktifitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Ordinary Least Square (OLS). Selain itu, untuk mengetahui hubungan antar 

variabel, penelitian ini juga menggunakan pendekatan “double log linier model” 

untuk menjelaskan pengaruh variabel tak bebas terhadap variabel bebas dalam 

jangka panjang. Hasil dari peneleitian ini yaitu dari uji t dengan tingkat 

signifikansi 5% bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  sebesar 93% menjelaskan bahwa semua 

variabel independent menjelaskan semua varian dari dependent variabel. 

Selanjutnya bahwa semua variabel independent berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan variabel dependent. Dalam jangka pendek. fluktuasi harga secara 

positif meningkatkan PDB riil sebesar 1,41% namun dalam jangka panjang 

berpengaruh negative terhadap PDB riil yaitu sebesar 4%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek inflasi tidak begitu berpengaruh 

namun dalam jangka panjang inflasi dapat sangat merugikan kondisi 

perekonomian. Variabel independent yang lain yaitu tingkat upah, menunjukkan 
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hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kenaikan upah sebesar 10% 

akan meningkatkan PDB riil sebesar 0,746% dan dalam jangka panjang akan 

menaikkan PDB riil sebesar 1,612%. 

“Taufik Kurniawan. 2004. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 
Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Di Indonesia Tahun 1983-2002” 

Penelitian dalam jurnal ini menganilisis tentang determinan antara tingkat bunga 

internasional (International Interest rate), permintaan uang (money supply), 

inflasi, SBI rate (Sertifikat Bank Indonesia), dan GDP (Gross Domestic Product) 

sebagai variabel independent terhadap tingkat suku bunga pinjaman (lending 

rate) sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan metode ECM 

(Error Correction Model) untuk menjelaskan determinan dari tiap variabel dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

dalam jangka pendek tingkat bunga internasional, inflasi, dan SBI mempunyai 

hubungan yang negatif terhadap tingkat suku bunga pinjaman, sedangkan 

jumlah uang beredar dan PDB mempunyai hubungan yang positif terhadap 

tingkat suku bunga pinjaman. Dalam jangka panjang inflasi dan PDB mempunyai 

hubungan yang negative terhadap suku bunga pinjaman, sedangkan tingkat 

bunga internasional, jumlah uang beredar, dan SBI berpengaruh positif terhadap 

tingkat suku bunga pinjaman. 

“Thomas Laubach and John C. Williams. 2003. Measuring The Natural 
Interest Rate.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kalman untuk 

mengestimasi the real interest rate (output gap dan kestabilan inflasi) dalam 

perubahan waktu yang dialami oleh natural rate of interest, output, trend growth 

(pergerakan pertumbuhan). Data dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder U.S (United States) 1960-2000. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
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ada hubungan yang sangat dekat antara natural rate of interest dan trend growth 

(pergerakan pertumbuhan). Natural rate of interest memperlihatkan hubungan 

yang signifikan di U.S selama 40 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa suku bunga dalam jangka panjang berpengaruh terhadap 

tren pertumbuhan ekonomi. 

“Carlo D’Adda and Antonello E. Scorcu. Real Interest Rate And Growth : An 
Empirical Note.” 

Penelitian ini mencoba menganalisis apakah kebijakan moneter yang dilihat dari 

suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu nominal interest rate, inflation, dan real 

GDP. Data dari penelitian ini menggunakan 20 negara seperti USA, Canada, 

Australia, New Zealand, Japan, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Greece, Ireland, Italy, Holland, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, 

dan United Kingdom mulai tahun 1965-1994 yang dibagi dalam 6 periode 1965-

69, 1970-74, 1975-79, 1980-84, 1985-89, 1990-94 yang total terdiri dari 120 

observasi. Penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil dari penelitian 

menunjukkan hubungan yang negative bahwa kenaikan 1% suku bunga 

menyebabkan turunnya laju pertumbuhan sebesar 1/5 terhadap negara-negara 

industri. 

“Ahmad Syari’udin dan Budi Purnomo. 2002. Hubungan Inflasi dan Output 
Riil di Indonesia Tahun 1972.I – 1999.IV”  

Penelitian ini menganalisis hubungan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan ECM untuk mengukur pengaruh antar 

variabel dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Variabel inflasi dalam 

penelitian ini meliputi variabel kredit riil, produktivitas riil, import bahan baku, 

upah riil, serta variabel harga. Hasil dalam penelitian ini bahwa variabel kredit riil 

dan produktivitas riil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 
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jangka pendek. Variabel import bahan baku, upah riil, serta harga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka 

panjang semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Peter Sjoberg. 2003. Government Expenditures Effect on Economic 
Growth (The case of Sweden 1960 – 2001)” 

Dalam thesis ini menjelaskan bagaimana pengeluaran yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat swedia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

kenaikan yang signifikan oleh pengeluaran pemerintah yang dilakukan. 

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sub pengeluaran 

yaitu pengeluaran konsumsi, investasi, dan transfer. Thesis dalam penelitian ini 

menggunakan metode OLS. Hasil dari thesis penelitian ini secara keseluruhan, 

dari ketiga variabel tersebut di atas berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kesimpulan dari 

hasil penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah yang terlalu berlebihan akan 

menghambat pertumbuhan ekonomi. 
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2.4 Kerangka pikir 

  
Variabel 

Makroekonomi 

Pengeluaran 
Pemerintah 

Suku Bunga Inflasi 

GDP 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

 Teori Makro Keynes 

Teori Makro 
Keynes 
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 Kerangka pikir dalam penelitian ini disediakan sebagai pedoman untuk 

melihat bagaimana pengaruh inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari GDPnya. GDP 

merupakan salah satu alat ukur yang pada akhirnya untuk mengetahui laju 

pertumbuhan ekonomi. 

2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang, permasalahan, telaah pustaka, serta 

beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Diduga bahwa inflasi  berpengaruh negatif  terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

2. Diduga bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang akan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh inflasi, suku 

bunga SBI, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan serta menggunakan berbagai model matematis, kemudian 

dihubungkan dengan teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena yang terjadi di sekitar. Dengan fungsi pendekatan kuantitatif tersebut 

diaharapkan dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara inflasi, SBI rate, 

serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3.2 Ruang Lingkup dan Signifikansi Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi 

Negara Indonesia melalui variabel GDP (Gross Domestic Product). Dan untuk 

variabel makroekonominya penelitian ini menggunakan inflasi, suku bunga SBI, 

serta pengeluaran pemerintah dalam mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.  Data dalam 

penelitian ini menggunakan data triwulanan (Time Series)  mulai tahun 2001 

sampai dengan 2010. Penelitian dilakukan pada kisaran tahun tersebut karena 

pada tahun-tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia dipandang dalam 

upaya pemulihan atas dan berada dalam kondisi yang lebih fluktuatif dan dinamis 

dibandingkan pada saat sebelum krisis tahun 1998. Penelitian ini sekaligus 

sebagai kritik terhadap beberapa penelitian terdahulu sebagaimana disebut 

dalam bab sebelumnya yang menggunakan data dengan tahun sebelum dan 
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setelah krisis 1998 secara bersama-sama. Hal ini dipandang bias karena data 

dan kondisi pada masa sebelum krisis 1998 tidak dapat disebandingkan dengan 

data dan kondisi setelah krisis 1998. Demikian pula regim ekonomi yang dianut 

telah banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah sistem nilai tukar 

yang sebelum krisis digunakan sistim mengambang terkendali (managed floating 

exchange rate) telah diganti dengan sistim  mengambang bebas (free floating 

exchange rate). Pergantian regim ini sudah barang tentu memiliki dampak yang 

luas terhadap sistem perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan bidang kajian dalam penelitian ini, peneliti membagi 

variabel penelitian menjadi variabel pengikat terikat (Dependent) dan variabel 

bebas (Independent). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang 

diproksikan melalui GDP atas dasar harga konstan, sedangkan variabel 

bebasnya adalah kinerja variabel makro ekonomi  yang dinilai dari tiga hal, yaitu : 

inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI rate), pengeluaran pemerintah 

. 

Untuk penjelasan mengenai variabel – variabel tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. GDP (Gross Domestic Bruto) 

Gross domestic product (GDP) atau dalam bahasa Indonesia 

disebut Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai dari semua 

produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara di dalam 

periode waktu tertentu. GDP mencakup konsumsi pemerintah, konsumsi 
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masyarakat, investasi dan net ekspor di dalam kawasan tersebut. Rumus 

GDP adalah : 

 

  Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproksikan 

dengan GDP riil didapat melalui rumus hitung : 

 

   

Dalam penelitian ini, data GDP yang digunakan adalah 

pertumbuhan GDP atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun 

dasar 2001 hingga 2010. Data GDP ini diambil dari publikasi statistik BPS 

(Badan Pusat Statistik) 

b. Inflasi 

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan 

harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli; 

sering pula diikuti menurunnya tingkat  tabungan dan atau investasi 

karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk 

tabungan jangka panjang (Kamus Bank Sentral Republik Indonesia).  

Laju inflasi bulanan di Indonesia antara tahun 2001-2010 digunakan 

sebagai variabel independent dalam penelitian ini, data presentase 

tingkat laju inflasi diperoleh dari situs resmi BPS (www.bps.go.id) 

 

 

 

 

c. SBI Rate 

GDP = C + I + G + (X-I) 

Growth = (GDPt-GDPt-1)/ GDPt-1 x 100 
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SBI rate adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek 

yang diperjualbelikan dengan system diskonto. Tingkat SBI Rate bulanan 

di Indonesia antara tahun 2001-2010 digunakan sebagai variabel 

independent dalam penelitian ini, data presentase tingkat SBI Rate 

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id/SEKI). 

d. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pengeluaran pemerintah diproksikan dalam pengeluaran rutin di 

Indonesia antara tahun 2001-2010 digunakan sebagai variabel 

independent dalam penelitian ini, data pengeluaran pemerintah di 

dapatkan dari perpustakan bps Provinsi Jawa Timur. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut 

runtut waktu (time series) triwulanan yang tersedia dan dipublikasikan oleh Bank 

Indonesia, BPS (Biro Pusat Statistik), dan beberapa laporan, jurnal ilmiah, 

literatur serta sumber – sumber lainnya yang mendukung dan memiliki hubungan 

dengan kajian penelitian ini. 

 

3.5 Metode dan Tahapan Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

metode ini melakukan analisis data dengan angka-angka atau rumus-rumus 

perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. 

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi dengan penggunaan model koreksi kesalahan atau Error Correction 
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Model (ECM) untuk mengetahui bentuk perubahan pertumbuhan ekonomi 

terhadap beberapa variabel ekonomi makro. Dalam perekonomian, 

ketergantungan antara variabel dependen terhadap variabel independen jarang 

terjadi secara seketika. Hal itu dikarenakan adanya selang waktu (lag) yang 

dibutuhkan antara kebijakan yang dicanangkan dengan sasaran yang dicapai di 

lapangan. ECM merupakan model yang digunakan untuk mengoreksi persamaan 

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

kembali pada nilai ekuilibriumnya dalam jangka panjang (Nachrowi, 2006). Agar 

hal ini dapat terjadi maka langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan 

kointegrasi antar variabel-variabel penyusunnya. Hubungan kointegrasi dapat 

diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang 

tidak stasioner. Metode analisis ECM menganilisis hubungan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, Ketika dalam jangka pendek terdapat 

keseimbangan dalam satu periode, maka ECM akan melakukan koreksi pada 

periode-periode berikutnya. 

Penggunaan metode ECM dalam penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan data yang digunakan berupa data time series (runtut waktu) dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang  

ECM merupakan sebuah analisis regresi yang menghubungkan antara 

diferensi pertama variabel bebas dengan tingkatan variabel yang dimundurkan 

(lagged variable = Xt-n) untuk semua variabel dalam model. Bentuk akhir dari 

persamaan ECM adalah sebagai berikut :  

DGrowth = β0+ β1DInflasi + β2 DSBI + β3DPP + β4Inflasi(-1) + β5SBI(-1) + β6 PP 

(-1) + β7ECT 

Keterangan : 

DGDP  =  DGDPt  - DGDPt-n 
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β0  =  Konstanta 

β1,β2,β3 =  Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 

β4,β5,β6 =  Koefisien regresi ECM dalam efek tunda 

β7  =  Koefisien regresi Error Correction Model (ECM) 

DInflasi =  inflasit  - inflasit-n 

DSBI  =  SBIt  - SBIt-n 

DPP  =  PPt  - PPt-n 

Inflasi(-1) = Inflasi pada tahunt-1 

SBI(-1)  = SBI rate pada tahunt-1 

PP(-1)  = Pengeluaran Pemerintah pada tahunt-1 

ECT  = Inflasi(-1) + SBI(-1) + PP(-1) – Growth(-1) 

 

 Bentuk persamaan ECM di atas merupakan persamaan baku dan untuk 

mengetahui kevalidan data tersebut dapat terlihat dari hasil uji statistic 

terhadap koefisien ECT. Kriteria yang harus dipenuhi adalah koefisien regresi 

dari variabel ECT bernilai 0 < ψ < 1. Koefisien regresi variabel ECT adalah 

koefisien penyesuaian (coefficient of adjustment) yang menunjukkan 

besarnya ketidaksesuaian antara nilai aktual dengan nilai yang diinginkan 

yang akan dieliminasi dalam satu periode. Jika koefisiennya bernilai positif 

dan signifikan, maka spesifikasi model tersebut telah valid. Namun bila ECT 

tidak signifikan atau sama dengan nol, maka hasil estimasi persamaan 

tersebut hanya diketahui koefisien jangka pendeknya, sedangkan koefisien 

jangka panjangnya tidak diketahui. Karena tujuan ekonometrikanya adalah 

kembali ke teori yang terkait, yaitu hubungan jangka panjang, maka tujuan 

empris dari studi ini dikatakan gagal. 

3.5.1 Uji Stasioneritas 
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 Analisa regresi sebaiknya tidak dilakukan bila data yang ada bersifat tidak 

stasioner. Ketika hal tersebut dipaksakan, biasanya akan cenderung 

menghasilkan regresi lancung (spurious regression). Asumsi ini harus 

dipenuhi dalam penggunaan metode ECM. Untuk itulah uji stasioneritas data 

perlu dilakukan.  

        Uji stasioneritas dapat dilakukan dengan uji akar-akar unit (unit root 

test) dan uji derajat integrasi (integration test). Uji akar-akar unit (unit root 

test) dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji 

Augmented Dickey-Fuler (ADF). Uji Augmented Dickey-Fuler (ADF) 

digunakan ketika ut saling berkorelasi. Uji ADF dilakukan dengan cara 

menambahkan (augmented) nilai lag pada variabel dependennya. Hipotesis 

yang digunakan dalam uji ADF ini adalah : 

       H0 : δ = 0 (terdapat unit root, artinya data tidak stasioner) 

       H1 : δ < 0 (tidak terdapat unit root, artinya data stasioner) 

       Ketika data yang diuji dalam uji akar unit menghasilkan data yang 

ternyata tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

derajat integrasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau orde 

berapakah data akan stasioner. Pada data time series, data berintegrasi 

pada derajat d atau I(d) jika data tersebut perlu dideferensi sebanyak d kali 

agar dapat menjadi data yang stasioner. 

3.5.2 Uji Kointegrasi 

        Uji kointegrasi merupakan lanjutan setelah uji akar-akar unit 

dipenuhi dan uji derajat integrasi telah menghasilkan data dengan derajat 

integrasi yang sama. Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui apakah 

residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak.  Manfaatnya adalah 

mengetahui perilaku data dalam jangka panjang antar variabel yang terkait 
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saling berkointegrasi sesuai dalam teori ekonomi atau tidak. Beberapa 

metode yang sering digunakan untuk uji kointegrasi antara lain uji CRDW 

(Cointegration Regression Durbin Watson), uji DF (Dickey Fuller), dan uji 

ADF (Augmented Dickey Fuller). Dalam penelitian ini uji kointegrasi akan 

menggunakan metode Engel-Granger dengan menggunakan uji ADF. 

Dalam menilai ketepatan fungsi regresi untuk menaksir / memperkirakan nilai 

aktual dapat dilihat dari goodness of fit - nya, Secara statistik pengukuran 

tersebut dapat diperoleh dengan tahapan analisis sebagai berikut : 

1. Uji F-Statistik 

2. Uji t-statistik 

3. Uji koefisien determinan (R2) 

4. Uji asumsi klasik 

 

3.5.3  Uji F-Statistik 

 Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak 

dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama 

terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% 

dengan menggunakan uji F yang dicapai dengan menggunakan rumus seperti 

dibawah ini:  
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Dimana :  

F    =  F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 
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R²  =  koefisien korelasi ganda 

k    =  jumlah variabel independen 

N   =  jumlah sampel 

Apabila diperoleh probabilitas F hitung p < 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya 

apabila probabilitas F hitung p > 0,05 maka Ho diterima. Bila H0 ditolak berarti 

variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

variabel  terikat. 

 

3.5.4 Uji t-Statistik 

Uji t merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah : 

biSe
bit          

Dimana :  

bi            =   penduga bagi β 

biSe  =   standart error bagi β 

Apabila : 

H₀ = variabel X₁, X₂, X₃ secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y 

H₁   = variabel X₁, X₂, X₃ secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y 

 Jika probability thitung P < 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika probability 

thitung P > 0,05 maka H0 ditolak. Pengujian dilakukan dengan sig.t dari t hitung 

pada degree of freedom (derajat kebebasan) tertentu dan membandingkan 

dengan tingkat signifikansi sebesar α =5%.  

 

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi 
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 Uji koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependennya. R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila makin tinggi 

nilai R2 suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa 

keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan 

variabel independennya. 

 

3.5.6 Uji Asumsi Klasik 

Dalam menganalisis sering terjadi beberapa masalah yang muncul pada 

saat analisis regresi.. Masalah yang terdapat dalam pengujian asumsi klasik 

yaitu ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas, autokorelasi, linieritas, 

normalitas. Maka dalam persamaan regresi dengan metode ECM, peneliti 

merasa harus melakukan uji asumsi klasik untuk memperkuat hasil yang 

diperoleh dari analisis dengan beberapa uji asumsi klasik sebagai berikut  

 

3.5.6.1 Uji Normalitas 

       Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui normalitas 

dari suatu variabel pengganggu. Uji normalitas ini dilakukan ketika jumlah 

observasinya kurang dari 30. Jika variabel pengganggu tidak terdistribusi 

normal, maka justifikasi penggunaan uji t dan uji f tidak dapat dilakukan. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jarque-Berra 

Test (J-B Test) dengan cara membandingkan nilai probabilitas Jarque-Berra 

pada output Jarque-Berra Test dengan nilai α (1%, 5%, atau 10%). Cara 

pengujian hipotesisnya adalah : 

a) Jika p value Jarque-Berra < α  H0 ditolak, H1 diterima (error term 

tidak terdistridusi normal). 
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b) Jika p value Jarque-Berra > α  H0 diterima, H1 ditolak (error term 

terdistridusi normal). 

3,5.6.2 Uji Linieritas 

         Uji linieritas atau disebut juga uji stabilitas adalah uji yang 

digunakan untuk menguji apakah fungsi suatu model estimasi telah linier atau 

belum. Selain itu uji linieritas dapat juga digunakan untuk mendeteksi apakah 

suatu variabel independen telah sesuai untuk dimasukkan dalam model 

estimasi sehingga suatu model dapat dikatakan linier atau stabil. Dalam 

penelitian ini uji linieritas dilakukan dengan Ramsey Test dengan cara 

membandingkan nilai probabilitas F-statistik pada output Ramsey Test 

dengan nilai α (1%, 5%, atau 10%). Cara pengujian hipotesisnya adalah : 

 Jika p value F-statistik < α  H0 ditolak, H1 diterima (tidak memenuhi 

asumsi linier atau tidak stabil) 

 Jika p value F-statistik > α  H0 diterima, H1 ditolak (memenuhi 

asumsi linier atau stabil). 

3.5.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

        Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana suatu gangguan 

yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat pola residual 

dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya. Untuk membuktikannya 

dapat dilakukan dengan uji  White Heteroscedasticity. Pengujian hipotesisnya 

adalah : 

 Jika p value obs*R2 < α  H0 ditolak, H1 diterima (terdapat 

heteroskedastisitas) 
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 Jika p value obs*R2 > α  H0 diterima, H1 ditolak (tidak terdapat 

heteroskedastisitas) 

3.5.6.4 Uji Autokorelasi 

        Autokorelasi adalah korelasi diantara anggota serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Atau dengan kata lain, 

autokorelasi adalah suatu gejala dimana nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai variabel masa sekarang dan masa datang. Untuk 

mendeteksi adanya gejala autokorelasi dalam penelitian ini, maka akan 

digunakan uji Lagrange Multiplier (LM test metode Bruesch Godfrey). Metode 

ini didasarkan pada nilai F dan obs*R2. Pengujian hipotesis autokorelasi 

adalah : 

 Jika p value obs*R2 < α  H0 ditolak, H1 diterima (terdapat 

autokorelasi) 

 Jika p value obs*R2 > α  H0 diterima, H1 ditolak (tidak terdapat 

autokorelasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kondisi Perekonomian Indonesia 

 Pasca krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998, kondisi perekonomian 

Indonesia berangsur-angsur pulih yang ditunjukkan oleh peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pasca krisis ekonomi  tahun 1998. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan melalui GDP sebagai alat 

ukur pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari berbagai variabel ekonomi makro 

yang mendukung kondisi laju pertumbuhan GDP. 

Grafik 4.1 
Perkembangan Rasio Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap GDP 

 

 
 

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2001-2010 

 

Dalam ilmu ekonomi makro, konsep pendapatan nasional untuk 

mengukur kesejahteraan suatu negara diproksikan melalui GDP. Pengukuran 

GDP dibutuhkan dalam teori maupun penentuan kebijakan ekonomi makro, 
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karena GDP bisa menggambarkan aktivitas perekonomian suatu bangsa dan 

dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan ekonomi. Ditinjau dari 

grafik 4.1 bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan yang cenderung stabil dan 

berkelanjutan terhadap GDP yang juga diikuti oleh laju pertumbuhan 

ekonomi. Dapat dilihat pada grafik 4.1 terjadi penurunan GDP tahun 2008 

yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global dan berimbas pada penurunan 

laju pertumbuhan ekonomi pada dari tahun 2008 sebesar 6,4% menjadi 5,17 

pada tahun 2009. Namun kondisi tersebut tidak memperparah kondisi 

perekonomian Indonesia yang digambarkan pada grafik 4.1 bahwa kembali 

terjadi peningkatan GDP tahun 2009 dan 2010 yang diikuti pertumbuhan 

ekonomi dari penurunan tahun 2009 sebesar 5,17% meningkat menjadi 

5,82%. Diharapkan dengan terus meningkatnya perubahan yang terjadi 

dalam GDP, stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dan berada pada posisi 

tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. 

        Gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia tersebut merupakan 

sebuah proses panjang yang dilalui dan dicapai dari berbagai kebijakan yang 

telah ditempuh oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi 

merupakan satu variabel fundamental ekonomi makro suatu bangsa yang 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serangkaian langkah kebijakan 

guna merumuskan kebijakan lain di masa datang dengan lebih baik. 

4.2 Analisis Data Penelitian 

 Di dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah GDP dan 

variabel bebasnya terdiri dari laju inflasi, tingkat SBI rate, serta pengeluaran 

pemerintah antara tahun 2001.I-2010.IV, dimana analisis data masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut : 
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4.2.1 GDP (Gross Domestic Bruto) 

 GDP (Gross Domestic Bruto) merupakan keseluruhan barang dan jasa 

dalam suatu negara selama satu tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 

2004:99). GDP digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana 

kinerja perekonomian suatu negara. Dengan mengetahui GDP dari semua hasil 

produk barang dan jasa, kita dapat mengetahui gerak laju pertumbuhan ekonomi. 

Grafik 4.2 
Perkembangan GDP (Gross Domestic Product) di Indonesia Tahun 2001-

2010 
 

 

    Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2001 – 2010 

 

 Dari grafik  4.2 terlihat bahwa perkembangan GDP dalam kondisi yang 

stabil dari tahun 2001-2010. Penurunan GDP terjadi pada tahun 2008 yang 

mungkin disebabkan akibat krisis ekonomi global yang melanda seluruh dunia, 

namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun berikutnya, 

perkembangan GDP Indonesia kembali mengalami peningkatan sebagai akibat 

ketahanan dari krisis Indonesia lebih baik daripada sebagian besar negara di 

dunia. 
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4.2.2 Inflasi 

 Inflasi merupakan kondisi dimana harga-harga mengalami kenaikan 

secara menyeluruh atau kemampuan daya beli masyarakat suatu negara. 

Penting untuk mengetahui bagaimana pergerakan laju inflasi dalam 

perkembangan GDP karena inflasi merupakan ukuran/kemampuan daya beli 

masyarakat suatu negara. 

Grafik 4.3 
Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2001-2010 

 

 
Sumber : BPS, BI 2001-2010 
  

Perkembangan Laju inflasi di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2010 

berada pada kondisi yang beraneka ragam. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, 

inflasi yang terjadi di Indonesia berangsur-angsur mengalami kondisi yang stabil. 

Dengan membaca grafik pola yang terbentuk pada tahun 2005 inflasi mengalami 

kenaikan yang signifikan mencapai 17,11%. Kondisi ini dipicu kenaikan harga 

minyak mentah dunia yang mencapai 147USD per barrel. Pada tahun 2008 

kondisi inflasi kembali mengalami kenaikan sebagai dampak krisis global yang 

berimbas pada kondisi perekonomian pada periode tersebut. Akan tetapi, pada 

tahun 2009 laju inflasi dapat terkendali terlihat dari grafik dimana terjadi 
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penurunan yang signifikan hingga menyentuh angka 2,78% yang didukung 

meredanya dampak dari krisis ekonomi global serta turunnya harga minyak 

mentah dunia. 

4.2.3 SBI Rate 

 SBI rate merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan 

system diskonto (Bank Indonesia, Sistem Ekonomi dan Keuangan Indonesia).  

Grafik 4.4 
Perkembangan SBI Rate Indonesia Tahun 2001-2010 

 

 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) , 2001-2010 

 

 Kondisi pasca krisis ekonomi memunculkan kekhawatiran atas dampak 

negatif yang ditimbulkan. Dengan tingginya tingkat suku bunga SBI 

memunculkan dampak negatif terhadap investor yang menanamkan modalnya. 

Namun kondisi tersebut berangsur-angsur pulih akibat dari pemulihan kondisi 

perekonomian. Penetapan SBI rate tidak terlepas dari kondisi inflasi serta 

penetapan BI rate oleh Bank Indonesia. Diharapkan dengan adanya penurunan 

BI rate akan diikuti penurunan SBI rate. Penurunan SBI rate diharapkan 

membawa dampak positif pada kegiatan investasi dan pada akhirnya mendorong 

pertumbuhan sector riil. 
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4.2.4 Pengeluaran Pemerintah 

 Pengeluaran Pemerintah merupakan semua bentuk pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Grafik 4.5 
Besaran Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001-2010 (dalam Triliun) 

 

 
         sumber : Badan Pusat Statistik, 2001-2010 

 
 

Dalam grafik 4.5 menggambarkan terus meningkatnya pengeluaran 

pemerintah dari tahun 2001 hingga akhir tahun 2010. Peningkatan pengeluaran 

pemerintah ini mencerminkan bahwa semakin besarnya pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah yang pada implikasinya diharapkan akan mendorong 

semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. 

4.3 Analisis Statistik 

        Untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I serta berdasar pada 

model penelitian pada BAB III, maka digunakan alat (software) eviews 5.1 

dengan tahapan uji dan analisis sebagai berikut : 
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4.3.1 Uji Stasioneritas Data 

 Uji stasioneritas data perlu dilakukan pada analisis data time series untuk 

menghindari adanya fenomena regresi lancung. Uji stasioneritas ini dilakukan 

dengan metode ADF untuk mengetahui apakah terdapat unit root pada variabel 

penelitian. Bila terdapat unit root dalam variabel maka variabel tersebut tidak 

stasioner. Perilaku data yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar 

dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. 

 Uji stasioneritas data dalam penelitian ini menggunakan software eviews 

5.1. Jika data belum stasioner pada level, maka dilanjutkan uji stasioner dalam 

bentuk first difference. Berikut ini adalah hasil uji stasioneritas data yang 

merupakan hasil dari penggunaan software eviews 5.1 

Tabel 4.1 

Uji Stasioneritas Data 

VARIABEL   LEVEL     
FIRST 

DIFFERENCE   

  INTERCEPT TREND AND 
INTERCEPT NONE INTERCEPT TREND AND 

INTERCEPT NONE 

GROWTH -4.823469*** -5.562289*** -0.879133 -27.05487*** -26.87480*** -27.44954*** 
Inflasi -2.535729 -2.556436 -1.179360 -5.902887*** -4.671584*** -5.989891*** 
SBI Rate -2.708369* -3.052818 -1.673442* -3.408239** -3.414520* -3.299262*** 
PP -0.978670 -3.328391* 2.232061 -3.367714** -3.361361* -2.346083** 

Sumber  : Data Sekunder (Diolah dengan Eviews 5.1) 
*** : signifikan pada derajat 1% 
**  : signifikan pada derajat 5% 
*  : signifikan pada derajat 10% 

 

 Pada table 4.1 dapat dilihat bahwa pada tingkat level, hanya variabel 

Growth, SBI rate, dan pengeluaran pemerintah yang stasioner, sedangkan 

variabel inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Maka agar semua variabel 

berada dalam kondisi yang stasioner, maka uji stasioner dilanjutkan pada tingkat 

first difference. Pada tingkat first difference semua variabel Growth, inflasi, SBI 

rate, dan PP (Pengeluaran Pemerintah) telah stasioner dengan intercept pada 
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tingkat signifikansi 1% dan 5%. Karena semua variabel lolos uji stasioneritas 

maka dapat dilanjutkan dengan uji kointegrasi. 

4.3.2 Uji Kointegrasi 

 Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah semua variabel lolos uji 

stasioneritas adalah melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan apakah 

nilai residual dari hasil regresi stasioner atau tidak. Fungsinya adalah untuk 

mengetahui perilaku data dalam jangka panjang antar variabel saling 

berkointegrasi sesuai dalam teori ekonomi atau tidak. Uji kointegrasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan tes ADF sama seperti yang dilakukan dalam 

menguji stasioneritas data pada poin sebelumnya yaitu apakah nilai residual 

mengandung akar unit root atau tidak. Sebaliknya jika residual telah stasioner 

atau tidak mengandung akar unit root maka terdapat kointegrasi antar variabel 

dalam penelitian. 

 Berdasarkan tes ADF yang menggunakan software eviews 5.1 

didapatkan hasil uji kointegrasi residual sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Uji Residual 

 

 

 

 Dari table 4.3 dapat dilihat bahwa nilai hutang mutlak ADF residual lebih 

besar dari nilai kritis ADF pada tingkat signifikansi 1%.  Dengan kata lain, 

variabel-variabel dalam penelitian ini terkointegrasi yaitu memiliki hubungan 

jangka panjang dengan tingkat kepercayaam 99%. Adanya hubungan yang 

terkointegrasi maka estimasi dengan model Error Correction Model dapat 

RESIDUAL ADF 

∆et -18.87190*** 
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dilanjutkan untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang 

antar variabel. 

4.3.3 Estimasi Error Correction Model (ECM) 

Pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa antar variabel dalam 

penelitian ini mempunyai hubungan yang terkointegrasi yang berarti bahwa antar 

variabel dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang jangka panjang. 

Hubungan kointegrasi antar variabel dalam jangka panjang tidak selalu terjadi 

dalam jangka pendek karena adanya kemungkinan bahwa dalam jangka pendek 

tidak ada ekuilibrium. Hal tersebut terjadi disebabkan karena dalam 

perekonomian ketergantungan antara variabel dependen terhadap variabel 

independen jarang terjadi secara seketika karena adanya selang waktu (lag) 

yang dibutuhkan antara kebijakan yang dicanangkan dengan sasaran yang 

dicapai di lapangan.  

ECM merupakan merupakan model yang digunakan untuk mengoreksi 

persamaan regresi antara variabel-variabel yang secara individu tidak stasioner 

agar dapat kembali pada nilai ekuilibriumnya dalam jangka panjang dan model 

tersebut dapat menjadi penyelaras perilaku antara jangka pendek dengan jangka 

panjang. ECM menggunakan sebuah regresi tunggal yang menghubungkan 

antara diferensi pertama variabel bebas dengan tingkatan variabel yang 

dimundurkan (lagged level variable = Xt-1) untuk semua variabel di dalam model. 

Hasil estimasi dengan menggunakan ECM dalam penetian ini terlihat pada table 

4.3 
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Tabel 4.3 

Hasil Regresi ECM 

VARIABEL KOEFISIEN PROB (t-STATISTIK) 
C 52.05303 0.0631 

D(inflasi) 0.057680 0.7617 

D(SBI rate) -0.414836 0.4078 

D(PP) -11.24567  0.1207 

Inflasi(-1) -1.147110     0.0020*** 

SBI rate(-1) -1.471448     0.0000*** 

PP(-1) -11.69610   0.0504** 

ECT 1.141359     0.0002*** 

R-squared 0.533 

Prob(F-statistik)   0.053* 

   Sumber  : Data Sekunder (Diolah dengan Eviews 5.1) 
   ***  : signifikan pada derajat 1% 
   **  : signifikan pada derajat 5% 
   *  : signifikan pada derajat 10% 
 
 Dari hasil estimasi ECM dengan menggunakan eviews 5.1 di dapatkan 

model persamaan sebagai berikut : 

DGROWTH = 52,05303 + 0.057680D(inflasi) + -0.414836D(SBI rate) + -

11.24567D(PP) + -1.147110inflasi(-1) + -1.471448SBI rate(-1) + -11.69610PP(-

1) + 1.141359ECT 

 Persamaan model ECM di atas memiliki nilai koefisien ECT sebesar 1, 

141359 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0002 yang telah signifikan pada 

level 1% (nilai probabilitas t statistic < α=1%). Variabel ECT adalah variabel yang 

menunjukkan tingkat kecepatan penyesuaian menuju ke keseimbangan jangka 

panjang. Karena nilai ECT telah signifikan dan memiliki nilai koefisien yang 

positif, maka hal ini berarti bahwa spesifikasi model yang dipakai telah tepat dan 

mampu menjelaskan variasi dinamis atau jangka panjang.  
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Variabel jangka pendek dalam persamaan di atas ditunjukkan oleh 

variabel D(inflasi), D(SBI rate), dan D(PP). Sedangkan koefisien dari efek tunda 

ditunjukkan dengan variabel inflasi(-1), SBI rate(-1), serta PP(-1). Untuk 

memperoleh koefisien regresi jangka panjang dilakukan dengan menggunakan 

rumus hitung sebagai berikut : 

Konstanta = β0 / β7  = 52,05303 / 1,141359 = 45,606185 

Inflasi(-1) = (β4 + β7)  / β7= (-1,147110 + 1,141359) / 1,141359 = -0,0050387 

SBI rate(-1) = (β5 + β7)  / β7 = (-1,471448 + 1,141359) / 1,141359 = -0,289207 

PP(-1)  = (β6 + β7)  / β7 = (-11,69610 + 1,141359) / 1,141359 = -9.247521 

 Dari hasil perhitungan di atas, maka koefisien regresi dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang serta efek tunda terangkum dalam table 4.4 

Tabel 4.4 

Nilai Koefisien Variabel 

  KOEFISIEN 

VARIABEL 
JANGKA 
PENDEK 

JANGKA 
PANJANG 

EFEK 
TUNDA 

KONSTANTA 52,05303 45,606185 
 Inflasi 0,057680 -0,0050387 -1,147110 

SBI rate -0,414836 -0,289207 -1,471448 
PP -11,24567 -9,247521 -11,69610 

 Sumber : Data sekunder (Diolah dengan eviews 5.1) 

4.3.4 Uji F-statistik 

 Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak 

dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Apabila diperoleh probabilitas F hitung p < α maka 
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H0 ditolak. Sebaliknya apabila probabilitas F hitung p > α maka Ho diterima. Bila H0 

ditolak berarti variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan variabel  terikat. 

Dari hasil estimasi ECM didapat nilai f-statistik sebesar 0,0000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai α = 1%, maka hasil uji f statistic dapat diartikan H0 

ditolak berarti variabel-variabel bebas yang di uji mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan variabel terikat. 

 

4.3.5 Uji t-statistik 

 Uji t merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji t-statistik dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai antara p-value (yang sudah ada 

dalam regresi eviews 5.1) dengan α, yang apabila p-value < α maka H0 menolak 

H1, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Sebaliknya jika p-value > α maka H0 menerima H1, artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari model hasil estimasi ECM, 

uji t-statistik dijelaskan pada table 4.5 

Tabel 4.5 

Hasil Uji-t 

VARIABEL  
JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG 

HASIL UJI t-STAT KORELASI HASIL UJI t-STAT KORELASI 
Inflasi tidak signifikan + Signifikan*** - 
SBI rate tidak signifikan - Signifikan*** - 
PP tidak signifikan - Signifikan** - 

 Sumber  : Data Sekunder (Diolah dengan Eviews 5.1) 
 ***  : signifikan pada derajat 1% 
 **  : signifikan pada derajat 5% 
 *  : signifikan pada derajat 10% 
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Tabel 4.5 memberikan penjelasan variabel apa saja yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi beserta pengaruhnya bahwa : 

1. Inflasi dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang inflasi 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

taraf signifikansi 1%. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan 

nilai inflasi sebesar 1 maka akan berdampak pada penurunan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,005. 

2. SBI rate dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang SBI rate 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

taraf signifikansi 1%. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan 

SBI rate sebesar 1 maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,29. 

3. PP (Pengeluaran Pemerintah) dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangkap panjang PP 

(Pengeluaran Pemerintah) terdapat hubungan signifikan dan negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf signifikansi 5%. Hal tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 

1 akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,25. 

4.3.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Uji koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependennya. R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila makin tinggi 

nilai R2 suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa 



68 
 

keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan 

variabel independennya.  

 Dalam hasil estimasi ECM nilai R2 sebesar 0,755091 yang dapat diartikan 

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dijelaskan oleh 

variabel-variabel di dalam model sebesar  75%. 

 

4.3.7 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam uji asumsi klasik terdapat permasalahan-permasalahan yang harus 

diselesaikan dalam suatu persamaan, Dari hasil estimasi ECM dalam penelitian 

ini harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokolinearitas, 

heterokedastisitas, linieritas, dan normalitas. Hasil dari beberapa uji tersbut 

terangkum dalam table 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

UJI ASUMSI KLASIK METODE p-Value HASIL 
AUTOKORELASI Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 2,176757*** 

 

√ 
HETEROSKEDASTISITAS Heteroskedasticity Test White 12,95300*** 

 

√ 
LINIERITAS Ramsey RESET Test 0,348275*** 

 

√ 
NORMALITAS Jarque Berra Test 2,234507*** 

 

√ 
 Sumber  : Data Sekunder (Diolah dengan Eviews 5.1) 
 ***  : signifikan pada derajat 1% 
 **  : signifikan pada derajat 5% 
 *  : signifikan pada derajat 10% 
 

 

√  : lolos uji 
 X   : tidak lolos uji 

 

1. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antar anggota serangkaian observasi yang telah diurutkan. Pengujian 

autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Lagrange Multiplier (LM 

test metode Bruesch Godfrey). Output dari LM test menunjukkan bahwa nilai 
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Jika p value obs*R2 > α, yang berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada korelasi parsial dapat diterima. 

2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah error term 

memiliki varian yang sama ataukah tidak (hmoskedastisitas). Jika varian  

error term berubah seiring dengan perubahan variabel independen, maka 

dapat diartikan terdapat gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Heteroskedasticity Test White. 

Output yang didapat dari Heteroskedasticity Test White adalah nilai p value 

obs*R2 > α, yang berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak ada 

heteroskedastisitas dapat diterima. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normalitas dari suatu 

variabel pengganggu. Jika variabel pengganggu tidak terdistribusi normal, 

maka justifikasi penggunaan uji t dan uji f tidak dapat dilakukan. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Jarque-Berra Test 

(J-B Test).  
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Output yang dihasilkan dari Jarque-Berra Test adalah nilai p value Jarque-

Berra > α, yang berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa error 

term terdistribusi normal dapat diterima sehingga justifikasi uji t dan uji f dapat 

dilakukan. 

4. Uji Linearitas 

Uji linieritas atau disebut juga uji stabilitas digunakan untuk menguji 

apakah fungsi suatu model estimasi telah linier atau belum. Dalam penelitian 

ini uji linieritas dilakukan dengan metode Ramsey Test. Output yang didapat 

dari Ramsey Test adalah nilai p value F-statistik > α, yang berarti bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa model memenuhi asumsi linier atau 

stabil dapat diterima. 
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4.4 Temuan dan Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis dengan metode ECM yang telah dijelaskan pada 

subbab sebelumnya, berikut akan dipaparkan temuan dan implikasi hasil 

penelitian dari pengaruh variabel inflasi, SBI rate, dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

4.4.1 Hubungan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

a. Analisis Jangka Pendek 

Dari hasil hipotesis pada bab sebelumnya bahwa diduga inflasi 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat 

dibuktikan pengaruhnya dalam jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil estimasi ECM yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang 

tidak signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari 

estimasi ECM tersebut mengindikasikan bahwa kondisi inflasi dalam 

jangka pendek atas pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh sama 

sekali. Kenaikan harga-harga atas inflasi dalam periode jangka pendek 

yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya 

tingkat suku bunga riil yang menyebabkan menurunnya iklim investasi 

tidak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Temuan empiris ini 

diperkuat dengan adanya nilai korelasi yang positif yang relative kecil 

antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,06% yang 

mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Kenaikan harga-harga atas inflasi 

yang relatif kecil tidak akan mengahambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Apabila kita hubungkan pada tingkat perluasan kerja, kenaikan 

pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting karena diharapkan dapat 

menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. 
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Paling tidak dalam jangka pendek kenaikan ketidakpastian harga-harga 

(inflasi) sampai pada batas tertentu akan memacu perekonomian atau 

pertumbuhan ekonomi. Studi empiris ini sejalan teori kurva Phillips bahwa 

terjadi “tradeoff” antara inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka 

pendek. 

b. Analsis Jangka Panjang 

Hipotesis pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dibuktikan 

pengaruhnya dalam jangka panjang yang berarti kondisi inflasi dalam 

jangka panjang akan memperburuk kondisi perekonomian serta 

menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari hasil estimasi ECM dalam 

jangka panjang terdapat hubungan signifikan antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi  < α 

(tingkat signifikansi 1%) yang berarti bahwa terdapat hubungan antara 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh hubungan antara inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi mempunyai arah korelasi yang negatif 

sebesar 0,005% yang berarti jika inflasi naik sebesar 1% maka akan 

terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,005%. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,005% akibat inflasi 

jelas sangat merugikan kondisi perekonomian walaupun penurunan yang 

dialami akibat inflasi tidak terlalu besar. Akibat kenaikan inflasi 

menyebabkan perusahaan-perusahaan menurunkan tingkat produksi 

yang diakibatkan adanya ketidakstabilan harga serta tingginya biaya 

modal yang dikeluarkan. Dalam jangka panjang hal ini akan berlanjut 

pada meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan melihat hubungan 

yang negatif antara inflasi dan output riil maka di Indonesia tidak terjadi 
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hubungan yang terbalik “trade off” antara pengangguran dan inflasi dalam 

jangka panjang. 

Di sisi lain kenaikan inflasi dalam jangka panjang menyebabkan 

terganggunya stabilitas ekonomi suatu negara. Timbulnya inflasi akan 

menimbulkan pemikiran bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus 

naik. Kenaikan atas harga-harga dalam jangka panjang akan 

berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang semakin menurun. 

Inflasi juga mengakibatkan tingkat suku bunga riil mengikuti arah laju 

inflasi. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi 

pelaku ekonomi terutama investor dalam mengambil keputusan. Temuan 

dalam penelitian ini tentang hubungan negatif antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Andreas Sukamto dan Sri Adiningsih (2002) tentang Analisis antara 

hubungan inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

4.4.2 Hubungan Antara SBI Rate Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dari hasil hipotesis pada bab sebelumnya bahwa suku bunga SBI 

rate berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata tidak 

dapat dibuktikan dalam jangka pendek. Hasil estimasi ECM menunjukkan 

bahwa SBI rate dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa SBI rate 

yang ditetapkan oleh bank Indonesia untuk memacu iklim investasi di 

Indonesia terjadi dalam jangka panjang. Seiring pergerakan SBI rate 

dalam jangka panjang, suku bunga SBI rate berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan 

koefisien SBI rate sebesar 0,29% yang berarti bahwa kenaikan SBI rate 
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sebesar 1% akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,29%. Adanya hubungan antara SBI rate terhadap pertumbuhan 

ekonomi sekaligus menjawab pertanyaan hipotesis bahwa SBI rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang 

Dalam kasusnya SBI rate menjadi salah satu indikator suku bunga 

sebagai alat pendorong investasi. Dengan iklim investasi yang tinggi 

dalam jangka panjang diharapkan berimbas pada tumbuhnya 

pertumbuhan ekonomi. Penurunan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,29% 

dari kenaikan SBI rate justru akan sangat merugikan iklim investasi dalam 

jangka panjang dan menyebabkan keragu-raguan investor menanamkan 

modalnya. Faktor yang lain seperti inflasi juga harus menjadi bahan 

pertimbangan. Kebijakan tingkat bunga menjadi sangat sensitive disini 

karena kebijakan suku bunga selain menopang pertumbuhan 

perekonomian juga ikut menentukan besaran inflasi yang terjadi. Temuan 

dalam penelitian ini tentang hubungan negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carlo D’Adda and 

Antonello E. Scorcu (2005) tentang Real Interest Rate and Growth : An 

Empirical Note. 

Hal yang penting disini adalah bahwasanya bank sentral selaku 

penentu kebijakan moneter memerankan fungsinya sehingga iklim 

investasi melalui perbankan dalam penetapan tingkat suku bunga dapat 

berada pada tingkat yang semestinya sehingga antara dunia usaha, 

perbankan, dan investor, serta pemerintah bisa bekerja sama sebaik 

mungkin yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan. 
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4.4.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dari hasil estimasi ECM, bahwa dalam jangka pendek 

pengeluaran pemerintah mempunyai korelasi negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Hal tersebut terlihat dari 

tingkat p-value > α serta nilai koefisien sebesar -11,24567. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hubungan antara pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjawab 

hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi ECM di atas 

menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah salah satunya yaitu 

pengeluaran konsumsi yang dilakukan di Indonesia tidak terjadi dalam 

jangka pendek namun terjadi dalam jangka panjang. Pengeluaran 

pemerintah yang dilakukan dalam jangka pendek tidak mempengaruhi 

laju pertumbuhan ekonomi. Temuan empiris dari hasil estimasi ECM 

dalam jangka panjang bahwa pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran 

konsumsi berkorelasi negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh koefisien sebesar -9,25% 

yang mengindikasikan bahwa kenaikan pengeluaran konsumsi 

pemerintah sebesar 1 akan menyebabkan penurunan pertumbuhan 

ekonomi sebesar -9,25%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan menjawab hipotesis 

penelitian yaitu adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi namun hubungan yang negatif bertentangan 

dengan hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan yang 

positif antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini menggambarkan hubungan yang berbanding terbalik dalam teori 
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makro Keynes bahwa perlunya peran pemerintah dalam merangsang 

GDP. Melalui perubahan pengeluaran pemerintah (G) akan menimbulkan 

perubahan GDP. Pengeluaran pemerintah yang semakin besar akan 

menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang begitu signifikan sebesar 

9,25% akibat kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah benar-benar 

sangat merugikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penerimaan 

hutang pemerintah yang bersifat jangka panjang dan berjumlah besar 

juga menjadi salah satu indikator pengeluaran pemerintah tidak dapat 

mencapai titik keseimbangannya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang justru semakin memperburuk. Fakta menunjukkan bahwa hubungan 

antara pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran konsumsi 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa 

positif bisa negatif. Di sisi lain pajak pemerintah mungkin menyebabkan 

misallocation of resources, penyediaan barang public yang tidak efisien, 

sehingga sector public menggunakan kelebihan dari pengeluaran yang 

tidak produktif yang menyebabkan ketidakefisienan pemerintah dalam 

mengalokasikan pengeluaran pemerintahnya. Hasil dalam penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gerald Scully (dalam Chao, 

1997) yang menerangkan antara pegeluaran pemerintah dengan 

pertumbuhan ekonomi. Dia menyimpulkan bahwa peningkatan porsi 

pengeluaran pemerintah terhadap PDB sampai pada tingkat tertentu 

memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada pertumbuhan, namun pada 

porsi yang lebih tinggi lagi (melebihi tingkat optimal) maka pengeluaran 

pemerintah semakin besar dan akan berdampak lebih rendah bahkan 

dapat mencapai nol. Di lain hal, penelitian yang sama juga diutarakan 

oleh Peter Sjoberg (2003) bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah 
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dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

disebabkan oleh iklim investasi yang padat yang menyebabkan kenaikan 

pada suku bunga sehingga memperbesar pengeluaran pemerintah yang 

lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah 

yang digunakan di luar fungsi pengeluaran pemerintah itu sendiri justru 

akan menghambat pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil estimasi dengan menggunakan Error Correction Model (ECM), 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara simultan variabel ekonomi 

makro dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Bila dilihat secara parsial, dalam jangka 

pendek semua variabel ekonomi makro tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang semua variabel ekonomi 

makro yang meliputi inflasi, SBI rate, serta pengeluaran pemerintah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Dari hasil penelitian di atas yang memiliki keterkaitan cukup besar terjadi 

pada variabel pengeluaran pemerintah yang diproksikan dengan pengeluaran 

konsumsi yaitu penurunan yang begitu signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan karena variabel pengeluaran konsumsi pemerintah 

ikut mempengaruhi secara langsung GDP yang nantinya berimbas pada laju 

pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini, apabila kenaikan pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar justru memperpuruk kondisi perekonomian 

maka setidaknya pengeluaran pemerintah yang begitu besar harus benar-benar 

dialokasikan dengan baik yang hasil akhirnya dapat menunjang pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan. Selain itu, dalam jangka panjang inflasi dan suku bunga 

harus menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan untuk merangsang 

pertumbuhan ekonomi meskipun dalam penelitian ini pengaruh keterkaitan kedua 

variabel tersebut tidak terlalu besar.  

5.2 Saran 
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 Variabel ekonomi makro menjadi factor penting dalam menjalankan laju 

pertumbuhan ekonomi. Sebagai pemacu berbagai kegiatan perekonomian 

seperti investasi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kegiatan 

perekonomian yang lain melalui kebijakan baik fiscal dan moneter untuk 

mencapai laju pertumbuhan ekonomi. Saran dari penulis yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Perkembangan indikator ekonomi makro layaknya senantiasa terjaga 

dengan baik yang nantinya merupakan insentif bagi berbagai sector 

dalam menjalankan kegiatan perekonomian, karena dari hasil penelitian 

ini memperlihatkan bahwa 75% pertumbuhan ekonomi (growth) 

ditentukan oleh inflasi, SBI rate, dan pengeluaran pemerintah. 

2. Akibat dari adanya pengeluaran pemerintah yang berkorelasi negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya menjadi koreksi bagi 

pemerintah. Hendaknya perencanaan pengeluaran pemerintah lebih 

difokuskan pada sector-sektor produktif sehingga dapat menjadi 

instrument yang efektif dalam peningkatan dan perluasan kapasitas 

produksi yang nantinya berimbas pada perluasan kesempatan kerja dan 

menunjang pertumbuhan ekonomi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain 

variabel yang dilakukan di dalam penelitian ini yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 
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LAMPIRAN A 

DATA MENTAH 

Tahun Triwulan GDP Inflasi (%) SBI (%) Pengeluaran Pemerintah 
2001 1 356637.50 9.65 14.94 23243.20 

  2 360198.70 2.48 16.28 23860.60 
  3 368688.30 5.56 17.57 23881.40 
  4 357460.10 8.89 17.62 26660.80 

2002 1 368650.40 14.54 16.76 24777.00 
  2 375720.90 12.57 15.11 26045.80 
  3 387919.60 10.38 13.22 28001.90 
  4 372925.50 10.28 12.93 31508.90 

2003 1 386743.90 7.73 11.40 26378.80 
  2 394620.50 7.02 9.53 28901.00 
  3 405607.60 6.12 8.66 30758.40 
  4 390199.30 5.54 8.31 35365.90 

2004 1 402597.30 4.84 7.42 29670.80 
  2 411935.50 6.40 7.34 30871.20 
  3 423852.30 6.71 7.39 30202.70 
  4 418131.70 6.27 7.43 35503.90 

2005 1 426612.10 7.76 7.44 26823.30 
  2 436121.30 7.65 8.25 28813.60 
  3 448597.70 8.41 10.00 34641.00 
  4 439484.10 17.78 12.75 44647.70 

2006 1 448485.30 16.90 12.73 29909.80 
  2 457636.80 15.51 12.50 37102.50 
  3 474903.50 14.87 11.25 35237.20 
  4 466101.10 6.05 9.75 45314.20 

2007 1 475641.70 6.36 9.00 31021.70 
  2 488421.10 6.02 8.50 38522.10 
  3 506933.00 6.50 8.25 37537.80 
  4 493331.50 6.73 8.00 46228.00 

2008 1 505218.80 7.64 7.96 32145.80 
  2 519204.60 10.12 8.73 40547.50 
  3 538641.00 11.96 9.71 42816.60 
  4 519391.70 11.50 11.08 53787.30 

2009 1 528454.40 8.56 8.61 38191.90 
  2 540784.10 5.66 7.05 47163.50 
  3 561138.00 2.76 6.55 47009.50 
  4 547365.20 2.59 6.59 63469.40 

2010 1 557971.20 3.65 6.56 35282.50 
  2 573911.70 4.37 6.60 43710.60 
  3 593704.40 6.15 6.64 49283.60 
  4 585102.50 6.32   68120.80 
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LAMPIRAN B 

DATA ESTIMASI 

Tahun Triwulan Growth  Inflasi (%) SBI (%) LPP 
2001 1 8.41 9.65 14.94 4.37 

  2 1.00 2.48 16.28 4.38 
  3 2.36 5.56 17.57 4.38 
  4 -3.05 8.89 17.62 4.42 

2002 1 3.13 14.54 16.76 4.4 
  2 1.92 12.57 15.11 4.41 
  3 3.25 10.38 13.22 4.45 
  4 -3.87 10.28 12.93 4.5 

2003 1 3.71 7.73 11.40 4.42 
  2 2.04 7.02 9.53 4.47 
  3 2.78 6.12 8.66 4.49 
  4 -3.80 5.54 8.31 4.55 

2004 1 3.18 4.84 7.42 4.47 
  2 2.32 6.40 7.34 4.49 
  3 2.89 6.71 7.39 4.48 
  4 -1.35 6.27 7.43 4.55 

2005 1 2.03 7.76 7.44 4.43 
  2 2.23 7.65 8.25 4.46 
  3 2.86 8.41 10.00 4.54 
  4 -2.03 17.78 12.75 4.65 

2006 1 2.05 16.90 12.73 4.47 
  2 2.04 15.51 12.50 4.57 
  3 3.77 14.87 11.25 4.55 
  4 -1.85 6.05 9.75 4.66 

2007 1 2.05 6.36 9.00 4.49 
  2 2.69 6.02 8.50 4.58 
  3 3.79 6.50 8.25 4.57 
  4 -2.68 6.73 8.00 4.66 

2008 1 2.41 7.64 7.96 4.51 
  2 2.77 10.12 8.73 4.61 
  3 3.74 11.96 9.71 4.63 
  4 -3.57 11.50 11.08 4.73 

2009 1 1.74 8.56 8.61 4.58 
  2 2.33 5.66 7.05 4.67 
  3 3.76 2.76 6.55 4.67 
  4 -2.45 2.59 6.59 4.8 

2010 1 1.94 3.65 6.56 4.55 
  2 2.86 4.37 6.60 4.64 
  3 3.45 6.15 6.64 4.69 
  4 -1.45 6.32   4.83 
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HASIL ESTIMASI MENGGUNAKAN EVIEWS 5.1   

I. UJI STASIONERITAS 
1. GROWTH GDP 

 ADF Growth Level Intercept 

 

 ADF Growth Level  Trend and Intercept 
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 ADF Growth Level None 

 

 

 

 ADF Growth 1st Difference Intercept 
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 ADF Growth 1st difference Trend and Intercept 

 

 

 

 ADF Growth 1st difference None 
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2. Inflasi 
 ADF inflasi level Intercept 

 

 

 

 

 ADF Inflasi Level Trend and Intercept 
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 ADF Inflasi Level None 

 

 

 

 

 

 ADF Inflasi 1st Difference Intercept 
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 ADF Inflasi 1st Difference Trend and Intercept 

 

 

 

 

 

 ADF Inflasi 1st Difference None 
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 ADF SBI Rate Level Intercept 

 

 

 

 

 ADF SBI Rate Level Trend and Intercept 
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 ADF SBI rate Level None 

 

 

 

 

 

 ADF SBI Rate 1st Difference Intercept 
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 ADF SBI Rate 1st Difference Trend and Intercept 

 

 

 

 

 ADF SBI Rate 1st Difference None 
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 ADF PP Level Intercept 

 

 

 

 

 

 ADF PP Level Trend and Intercept 
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 ADF PP Level None 

 

 

 

 

 

 

 ADF PP 1st Difference Intercept 
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 ADF PP 1st Difference Trend and Intercept 

 

 

 

 

 

 

 

 ADF PP 1st Difference None 
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1. Uji Stasioneritas 

VARIABEL   LEVEL     
FIRST 

DIFFERENCE   

  INTERCEPT 
TREND AND 
INTERCEPT NONE INTERCEPT 

TREND AND 
INTERCEPT NONE 

GROWTH -4.823469*** -5.562289*** -0.879133 -27.05487*** -26.87480*** -27.44954*** 
Inflasi -2.535729 -2.556436 -1.179360 -5.902887*** -4.671584*** -5.989891*** 
SBI Rate -2.708369* -3.052818 -1.673442* -3.408239** -3.414520* -3.299262*** 
PP -0.978670 -3.328391* 2.232061 -3.367714** -3.361361* -2.346083** 
Sumber  : Data Sekunder (Diolah dengan Eviews 5.1) 
*** : signifikan pada derajat 1% 
**  : signifikan pada derajat 5% 
*  : signifikan pada derajat 10% 
 

2. Uji Kointegrasi 
 

 

 

 

3. Hasil Estimasi ECM 

Dependent Variable: D(GROWTHGDP)  
Method: Least Squares   
Date: 09/20/11   Time: 21:57   
Sample (adjusted): 2001Q2 2010Q3  
Included observations: 38 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INFLASI) 0.057680 0.188515 0.305970 0.7617 

INFLASI(-1) -1.147110 0.308912 -3.389671 0.0020 
D(SBI) -0.414836 0.494098 -0.839584 0.4078 
SBI(-1) -1.471488 0.309363 -4.756504 0.0000 
D(PP) -11.24567 7.041224 -1.597118 0.1207 
PP(-1) -11.69610 5.738000 -2.038359 0.0504 
ECT 1.141359 0.263947 4.324205 0.0002 

C 52.05303 26.96853 1.930139 0.0631 
     
     R-squared 0.755091     Mean dependent var -0.130526 

Adjusted R-squared 0.697946     S.D. dependent var 4.239684 
S.E. of regression 2.330107     Akaike info criterion 4.714369 
Sum squared resid 162.8819     Schwarz criterion 5.059124 
Log likelihood -81.57301     F-statistic 13.21352 
Durbin-Watson stat 2.109716     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

RESIDUAL ADF 

∆et -18.87190*** 
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4. Asumsi Klasik 
4.1 Heterokedastisitas 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 0.849600     Prob. F(14,23) 0.615538 

Obs*R-squared 12.95300     Prob. Chi-Square(14) 0.530228 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/11   Time: 02:25   
Sample: 2001Q2 2010Q3   
Included observations: 38   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1704.278 4047.156 0.421105 0.6776 

D(INFLASI) 0.407202 0.559061 0.728367 0.4737 
(D(INFLASI))^2 -0.002673 0.075793 -0.035268 0.9722 

INFLASI(-1) 1.545693 1.831138 0.844116 0.4073 
INFLASI(-1)^2 -0.074189 0.084227 -0.880823 0.3875 

D(SBI) -0.049791 1.433620 -0.034731 0.9726 
(D(SBI))^2 -1.880512 1.022410 -1.839294 0.0788 

SBI(-1) 5.899869 4.426819 1.332756 0.1957 
SBI(-1)^2 -0.209344 0.196287 -1.066515 0.2973 

D(PP) 22.40504 22.39588 1.000409 0.3275 
(D(PP))^2 -131.5045 193.7256 -0.678819 0.5040 

PP(-1) -792.6234 1783.045 -0.444534 0.6608 
PP(-1)^2 90.36012 195.8532 0.461367 0.6489 

ECT -0.066849 1.629393 -0.041027 0.9676 
ECT^2 -0.005581 0.031189 -0.178954 0.8595 

     
     R-squared 0.340868     Mean dependent var 4.286366 

Adjusted R-squared -0.060342     S.D. dependent var 5.810087 
S.E. of regression 5.982816     Akaike info criterion 6.703041 
Sum squared resid 823.2639     Schwarz criterion 7.349457 
Log likelihood -112.3578     F-statistic 0.849600 
Durbin-Watson stat 2.233555     Prob(F-statistic) 0.615538 
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4.2 Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.762151     Prob. F(1,29) 0.194712 

Obs*R-squared 2.176757     Prob. Chi-Square(1) 0.140109 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/11   Time: 02:27   
Sample: 2001Q2 2010Q3   
Included observations: 38   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INFLASI) 0.126007 0.208969 0.602994 0.5512 

INFLASI(-1) 0.458865 0.461033 0.995299 0.3278 
D(SBI) -0.153490 0.501451 -0.306092 0.7617 
SBI(-1) 0.677477 0.594809 1.138983 0.2640 
D(PP) 3.183063 7.355285 0.432759 0.6684 
PP(-1) 9.233600 8.971767 1.029184 0.3119 
ECT -0.487107 0.450102 -1.082216 0.2881 

C -42.20186 41.47261 -1.017584 0.3173 
RESID(-1) -0.646957 0.487365 -1.327460 0.1947 

     
     R-squared 0.057283     Mean dependent var 5.76E-15 

Adjusted R-squared -0.202777     S.D. dependent var 2.098145 
S.E. of regression 2.301061     Akaike info criterion 4.708011 
Sum squared resid 153.5515     Schwarz criterion 5.095861 
Log likelihood -80.45222     F-statistic 0.220269 
Durbin-Watson stat 2.278030     Prob(F-statistic) 0.984414 
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4.3 Uji Normalitas 
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4.4 Uji Linearitas 

 

 

 


