
 
 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia (1990-2016) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Nama  : M Eko Yansyah Putra 

Nomor Mahasiswa : 14313353 

Program Studi : Ilmu Ekonomi 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

FAKULTAS EKONOMI 

 YOGYAKARTA 

2018 

 

 



 
 

ii 
 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 

1990-2016 

 
 
 

SKRIPSI 

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir 

guna memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata 1 

Program Studi Ilmu Ekonomi, 

Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia 

 

Oleh : 

 

 

Nama          : M Eko Yansyah Putra 

 Nomor Mahasiswa      : 14313353 

Jurusan                         : Ilmu Ekonomi 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  

FAKULTAS EKONOMI 

YOGYAKARTA 

2018 

 

 
 
  



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 



 
 

v 
 

 
 

MOTTO 

“Hanya Kepada-Mu [Allah] kami menyembah dan hanya kepadaMu 

[Allah] kami memohon pertolongan” 

 (Q.S. Al-Fatihah : 5) 

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong...”  

(Q.S. Al-Isra : 37) 

‘’Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya ?’’ 

(Q.S. At-Tin : 8) 

Iklhas seperti surat al-iklhas. Yang tidak ada kata iklhas didalamnya. 

Selama ikhlas masih terucap, itu berarti belum ikhlas. Karena hanya dia 

yang ikhlas, yang senatiasa berbuat tanpa pernah menyebut 

keiklhasannya. 

(Al’izz bin abdis). 

 

“ semakin kita bergantung kepada orang maka kita akan semakin lemah, 

bergantunglah hanya kepada Allah yang maha memberi kekuatan”. 

M.Eko Yansyah Putra 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal 

Asing, Inflasi, Belanja Negara, dan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Periode tahun 1990 sampai 2016. Data yang digunakan berupa data 

kuantitatif yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Inflasi, Belanja 

Negara, dan Pajak yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World 

Bank tahun 1990 sampai 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah Error 

Correction Model (ECM) yang dapat menjelaskan pengaruh perubahan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang dan 

jangka pendek. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek 

variabel Inflasi dan Belanja Negara tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, variabel Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

variabel PMA berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan dalam 

jangka panjang variabel Belanja Negara dan Pajak tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, variabel infasi berpengaruh negatif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, dan variabel PMA berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PMA, Inflasi, Belanja Negara, Pajak, Error 

Correction Model (ECM) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan rill per kapita penduduk suatu negara dalam 

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan 

ekonomi harus dipandang sebagai satu faktor proses agar pola keterkaitan dan 

saling mempengaruhi faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati 

dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi 

dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan 

masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembanguunan berikutnya. 

Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai satu proses 

kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan 

tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditujukan oleh 

tingkat Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto (Arsyard, 2010). Dapat 

disimpulkan bahwa salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah 

pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu 

negara untuk memperbesar outputnya dalam suatu laju yang cepat dari pada tingkat 

pertumbuhan penduduknya.  
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 Pertumbuhan ekonomi suatu perkembangan kegiatan dalam perkonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat 

dipandang sebagai masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke 

periode lain, kemampuan suatu negara untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  akan  

meningkat.  Peningkatan  tersebut disebabkan karena faktor–faktor produksi akan 

selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 

menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. 

(Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia mengalami 

fluktuasi yang dapat ditunjukan melalui grafik dibawah ini : 

 

Sumber : World Bank  

Gambar 1.1 GDP Indonesia 

 Dari gambar diatas dapat dilihat Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

banyak mengalami peningkatan dari tahun 1990 hingga tahun 2016 dengan 

kenaikan hampir 10 kali lipat yang awalnya 106,140,727 US$ hingga menembus 

angka 932,259,177 US$. Namun pada tahun 1996 karena dunia mengalami krisis 
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moneter Indonesia terkena dampak dari krisis moneter yang menyebabkan 

pendapatan Indonesia mengalami penurunan yang awalnya 215,748,998.61 US$ 

pada tahun 1997 merosot drastis menjadi 95,445,547.87 US$ pada tahun 1998, 

namun dengan pemerintahan Indonesia yang kuat serta banyaknya modal yang 

masuk Indonesia sehingga untuk mengembalikan stabilitas ekonomi tidak 

membutuhkan waktu yang lama, pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur membaik 

bahkan lebih banyak meningkat dari pada penurunan yang hanya terjadi pada tahun 

2014 kemudian membaik lagi hingga sekarang. 

Untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia, dari tahun ke tahun, 

pemerintah berusaha mengeluarkan paket investasi yang mampu menarik minat 

investor melalui pengurangan biaya perpajakan atau kemudahan lainnya. Investasi 

di suatu negara dapat bersumber dari investasi dalam negeri maupun investasi 

asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal 

Asing (PMA) yang tepat sasaran akan sama-sama meningkatkan perekonomian 

bangsa. Investasi tersebut dapat berbentuk investasi langsung yakni berupa 

pembelian aset atau pembentukan usaha baru maupun investasi tidak langsung 

yakni berupa investasi di pasar uang dan pasar modal. Peran PMA pada suatu 

perekonomian negara akan menentukan perekonomian tersebut. Apabila PMA 

hanya sebagai tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat 

ditutupi oleh PMDN, maka PMA hanya akan berdampak pada jangka pendek. Hal 

tersebut dikarenakan peran penting PMA dalam mentransfer aset akan semakin 

efisien. Sebaliknya, PMA dapat membawa inovasi kepada negara tuan rumah 

sehingga dapat mendorong perekonomian melalui kegiatan usaha yang lebih 
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efisien dan efektif. Peningkatan ekonomi melalui pembelajaran teknologi asing 

dan cara lainnya tidak terlalu efektif pada negara berkembang karena memiliki 

tingkat pendidikan yang kurang (Li dan Liu 2005). Dalam peningkatan jumlah 

penanaman modal investasi yang ada di dalam negeri maupun modal asing yang 

masuk ke Indonesia dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :  

Sumber : Statistik Indonesia, BPS 

Gambar 1.2 Investasi Indonesia 

Dari gambar diatas dapat dlihat Perkembangan PMA (Penanaman Modal 

Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Indonesia 1990-2016 

(Juta USD dan Juta Rp) Dalam gambar terlihat bahwa dalam 26 tahun terakhir  

PMA dan PMDN mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini ditunjukan dengan 

gambar PMA dan PMDN pada tahun 1990 hingga 2016. Seperti kita tahu bahwa 

peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Jika melihat di gambar 

sebelum tahun 1997, yaitu sebelum krisis di Indonesia, jumlah investasi di 
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Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sementara di masa-masa krisis, yaitu tahun 1997-1999, investasi di Indonesia 

mengalami penurunan yang drastis. 

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk 

melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah infalsi. Perubahan 

dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. 

Dalam prespektif ekonomi, inflasi merupakan fenomana moneter dalam suatu 

negara dimana naik turunya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak 

ekonomi. Perkembangan infalsi dapat dilihat dengan gambar dibwah ini :  

Sumber : Statistik Indonesia, BPS 

Gambar 1.3 Inflasi 

Dari gambari diatas dapat dilihat bahwa Indonesia pernah menggalami 

kenaikan inflasi yang drastis pada tahun 1998 yang mencapai angka 77% ,karena 

adanya krisis global yang terjadi di dunia. kemudian berangsur-angsur infalsi 

Indonesia membaik namun pada tahun 2005 inflasi naik lagi sebesar 17% yang di 

tahun sebelumnya hanya 6,4%.pada tahu 2005 terjadi kenaikan harga BBM hampir 

126% dari harga normal sehingga menyebabkan kenaikan harga barang lain 

meningkat drastis hal ini yang menyebabkan kenaikan inflasi pada tahun 2005 naik 
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hampir sebesar 10%.  Inflasi yang terjadi di Indonesia berkisar 1% hingga 10% 

pada tahun 2016 inflasi yang terjadi di Indonesia hanya 3,2 % yang menjadi 

terendah dalam 10 tahun terakhir. 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Total pengeluaran pemerintah 

merukapan penjumlahan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan 

pemerintahan mulai dari pemerintahan mulai dari pemerintah daerah, pemerintah 

propinsi hingga pemerintah pusat. Setiap tahunya pemerintah mengalokasikan dana 

pengeluaran ke berbagai sektor dengan tujuan untuk mensejahterkan masyarakat 

melalui bermacam-macam perogam. Secara garis besar anggaran pendapatan dan 

belanja negara(APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia dikelompokan dalam 

dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja 

negara dapat dilihat melalui gambar dibawah ini: 

 

Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Gambar 1.4 Belanja Negara 

 Grafik diatas menunjukan Belanja negara Indonesia selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunya ,belanja negara pada tahun 1998 mengalami kenaikan 
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yang sangat pesat dikarnakan adanya krisis global yang di haruskan menambah 

biaya untuk melakukan belanja negara yang total outputnya lebih besar dari tahun 

1997 dimana belanja tahun 1997 sebesar 89.391 miliar rupiah sedangkan 

mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 230.627 miliar rupiah. Sedangkan 

tahun selanjutnya hanya nmengalami penurunan yang drastis menjadi 43.091 

miliar rupiah. Kemudian berangsur-angsur membaik hingga tahun 2016 belanja 

negara sebesar 2.095.725 miliar rupiah. 

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagaian kekayaan 

negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu.Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut 

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.Untuk itu, 

tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara 

kesejahteraan umum (Negara dkk, 2006). 

 

Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Gambar 1.5 Penerimaan Pajak  

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa penerimaan pajak mengalami 

kenaikan secara drastis  pada tahun 1990 hingga 2016, peningkatan pajak setiap 
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tahun selalu meningkat pada tahun 2000 sebesar 129.5 miliar rupiah lalu pada tahun 

2016 meningkat sebesar 1.546.665 miliar rupiah. 

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi, Investasi, infalsi, belanja negara, dan pajak bagi suatu 

negara sehingga menginspirasi penulis untuk turut melakukan penelitian tentang 

topik ini.  

1.2. Rumusan Masalah  

Dari kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain: 

1. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Indonesia ? 

2. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Indonesia ?  

3. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Indonesia ?  

4. Seberapa besar pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

ada di Indonesia ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

beberapa hal : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh investasi terhadap  

pertumbuhan ekonomi  yang ada di Indonesia ? 
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2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap  

pertumbuhan ekonomi  yang ada di Indonesia ?  

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak terhadap  

pertumbuhan ekonomi  yang ada di Indonesia ?  

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja negara terhadap  

pertumbuhan ekonomi  yang ada di Indonesia.? 

b. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dalam penelitian ini yang dicapai antara  lain adalah: 

1. Bagi mahasiswa, sebagai acuan dan dapat memahami permasalahan 

pertumbuhan ekonomi secara benar, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan perkonomian yang ada di Indonesia. 

2. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, belanja negara, 

investasi asing dan pajak. 

3. Bagi pengambilan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia seingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

4. Bagi penulis, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan selama duduk 

dibangku perkuliahan, agar dapat mengatasi permasalahan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dan syarat untuk kelulusan kuliah di fakultas 

ekonomi universitas islam Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara 

investasi hutang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi, di wilayah dan negara. 

Beberapa studi memberikan landasan empiris untuk analisa penelitian ini antara 

lain. 

Setyowati, dan Kuswati (2008) menganalisis tentang kausalitas investasi 

asing terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode analisis Engel-

Granger Error Correction Model (EG-ECM). Data yang digunakan periode tahun 

1990-2002 dengan sumberdata dari Badan pusat statistika (BPS). Tujuan penelitian 

ini mengkaji pengaruh investasi asing terhdap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

begitupun sebaliknya. Analisis jangka pendek pertumbuhan ekonomi terhadap 

investasi asing berpengaruh signifikan dengan koefisien positif dimana 

pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah investasi asing yang masuk juga akan 

naik, berlaku sebaliknya apabila investasi asing naik maka akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Sedangkan pada jangka panjang investasi 

asing berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi, yang berarti 

apabila investasi naik maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan 

ekonomi yang ada di Indonesia. 

Amalia (2013) meneliti tentang kausalitas investasi dengan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan 
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model Vector Auto Regression (VAR). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kausalitas antara investasi dengan pertumbuhan di Indonesia yang investasi dibagi 

menjadi tiga yaitu investasi swasta asing ,investasi swasta domestik dan investasi 

pemerintah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara investasi swasta domestic (PMDN) dengan pertumbuhan 

ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan investasi 

sawsta domestik (PMDN). Investasi  asing yang masuk di Indonesia masih sangat 

di pengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia serta kegiatan investasi 

setempat, baik yang dilakukan pemerintah sendiri maupun investor di dalam negeri. 

Investasi domestik dan investasi asing bersifat se arah. Investasi asing tahun ini di 

pengaruhi investasi domestik tahun lalu, atau investasi asing yang masuk tahun ini 

akan mempengaruhi investasi domestik tahun depan. Sehingga investor asing yang 

akan masuk melihat posisi GDP pada tahun sebelumnya dengan melihat juga 

bagaimana kegiatan investasi yang di lakukan pemerintah serta investasi domestik 

pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan banyaknya investasi pemerintah akan 

mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia. 

 Dianta (2015) meneliti tentang pengaruh investasi dan tingkat inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode 

analisis regesi berganda dengan data yang di gunakan periode 2005 sampai 2013. 

Penelitian ini menunjukan bahwa investasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan inflasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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 Silvia, Wardi, dan Aimon (2013) meneliti tentang analisis pertumbuhan 

ekonomi, investasi, inflasi di Indonesia. Dengan metode analisis Granger Causality 

test dengan periode Tahun 2000-2011. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

pola dan arah hubungan kausalitas antara pengaruh konsumsi, invetasi, pengeluaran 

pemerintah, net ekspor, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dengan hasil yang menunjukan bahwa variabel konsumsi, investasi, dan net ekspor 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan 

pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhdap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena peningkatan produksi barang dan jasa 

ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu 

sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah tidak ditingkatkan atau terjadi 

penurunan sehingga masalah infrastruktur tidak dapat diatasi maka akan 

mengakibatkan proses produksi barang dan jasa menjadi terhalang. Hal ini akan 

berdampak terhadap penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi 

barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Islamiah (2015) meneliti tentang analisis pengaruh belanja 

pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhdap pertumbuhan ekonomi dan 

penerimaan pajak di Indonesia. Dengan metode analisis uji kointegrasi dan uji 

Granger Causality dengan data di gunakan peridoe 1984-2013. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan tingkat inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia. Yang hasilnya dalam 

hal belanja pembangunan/modal perlu melakukan belanja yang memiliki multiplier 

effect pada pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi harus menjadi perhatian 
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penting dari pemerintah agar  kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa menjadikan 

keuangan negara dalam keadaan yang stabil. 

Ada sejumlah studi yang telah melakukan penelitian tentang kausalitas 

investasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini 

dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya Menggunakan 

metode Kausalitas Engel-Granger  sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

ECM. Data penelitian sebelumnya sampai tahun 2013, sedangkan penelitian ini 

menggunakan data sampai tahun 2016 yang membuat penelitian ini lebih menarik 

karena menggunakan data terbaru. 

2.2 Landasan Teori 

Dalam penulisan ini ada empat landasan teori pertumbuhan ekonomi yang 

menjadi acuan, yaitu Teori Harrod Domar, Solow Model, Schumpeter dan Model 

Teori Pertumbuhan Endogen. Sebelum penjabaran teori akan dijelaskan mengenai 

pertumbuhan ekonomi dan Investasi yang menjadi pokok dalam penelitian ini. 

2.2.1. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  dalam 

perekonomian, dimana produksi barang dan jasa yang dihasilakan masyarakat 

bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Nilai barang dan jasa di 

hitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan  

oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang di dalam maupun 

warga negara yang ada di luar negeri (Sukirno, 2012). 
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Sedangkan Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat 

diartikan sebagai nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan 

dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahan nilai 

PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang 

dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB dalam suatu negara juga dikenal 

PNB (Produk Nasional Bruto) dan PDB per kapita. PDB per kapita dapat diartikan 

sebagai pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu 

(umumnya satu tahun) (Sukirno ,2012). 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi 

dalam jangka panjang. Dari satu period ke periode lain, kemampuan suatu negara 

untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  akan  meningkat.  Peningkatan  tersebut 

disebabkan karena faktor–faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan 

dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. 

Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah 

sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan 

menambah pengalaman kerja (Sukirno, 2012). 

2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Dalam  kaitannya  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  maka teori 

yang menurut penulis paling tepat adalah teori Harrod-Domar, teori Solow, teori 

Schumpeter dan teori Pertumbuhan Endogen. 
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2.2.2.1 Teori Harrod-Domar 

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini 

menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar 

perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar 

merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan 

bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam 

hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh 

investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori 

Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan 

kesempatan kerja penuh. 

Harrod-Domar mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP(∆Y/Y) 

ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto, s , dan rasio modal output nasional,e 

secara bersama. Secara lebih spesifik ,teori ini menyatakan bahwa dengan adanya 

campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara 

langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan, semakin besar bagian 

GDP perkonomian yang dapat di tabung akan diinvestasikan, semakin besar pula 

pertumbuhan GDP dan berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio 

modal-output perekonomian ,semakin tinggi c ,semakin rendah pula pertumbuhan 

GDP. Sehingga tingkat pertumbuhan dinyatakan dengan persammaan berikut : 

∆Y/Y=s^G/c-δ 

di mana δ adalah tingkat penyusutan modal (capital depreciation rate)  
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Logika yang terkandung dalam persamaan agar tetap bisa tumbuh ,setiap 

perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. 

Semakin banyak yang di tabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan 

ekonomi juga akan semakin cepat. Akan tetapi aktualnya untuk setiap tingkat 

tabungan dan investasi seberapa banyak tambahan output untuk yang dapat di 

peroleh dari pertambahan jumlah investasi. 

Selain investasi, dua komponen lain pertumbuhan ekonomi adalah tenaga 

kerja dan kemajuan tekonologi. Dalam keterkaitanya dengan model Harrod-Domar  

,secara umum dapat dikemukakan bahwa kemajuan teknologi dapat diungkapkan 

sebagai penurunan rasio modal-output yang diperlukan sehingga memungkinkan 

pertumbuhan lebih besar untuk investasi tertentu, rasio dalam jangka panjang 

tidaklah tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu, sebagai reaksi terhadap 

keberfungsian pasar keuangan dan lingkungan kebijakan, akan tetapi fokusnya 

lebih ke peran investasi modal ( Todaro dan Smith, 2013). 

2.2.2.2 Teori Solow 

Pertumbuhan Solow menjelaskan modal, tenaga kerja, tabungan, kemajuan 

teknologi untuk berinteraksi dalam perekonomian serta pengaruhnya terhadap 

output  suatu  barang  dan  jasa  suatu  negara  secara  keseluruhan.  Jika  jumlah 

angkatan kerja tumbuh melebihi suplai kapital, harga tenaga kerja (tingkat upah) 

akan turun, relative terhadap harga kapital (tingkat bunga) atau sebaliknya jika 

jumlah kapital turun tumbuh melebihi penawaran tenaga kerja maka tingkat bunga 

turun, relative terhadap tingkat upah. Dalam model ini dapat menghindari masalah 
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ketidakstabilan, apabila sedang dalam keadaan tidak pada posisi keseimbangan 

maka akan ada kekuatan–kekuatan yang cenderung membawa kembali 

perekonomian tersebut  pada posisi keseimbangan jangka panjangnya. Berbeda 

dengan model Harrod-Domar yang rentan terhadap bahaya inflasi dan depresiasi 

berkepanjangan. Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai 

variabel yang eksogen. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal 

dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain output per pekeja Y merupakan 

konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja. 

Y= c + I 

Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

tingkat  tabungan  perekonomian  menunjukkan  ukuran  persediaan  modal  dan 

tingkat produksinya. Semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula persediaan 

modal dan semakin tinggi tingkat output. Pandangan Solow mengenai hubungan di 

antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang lebih tinggi mengarah 

ke pertumbuhan yang lebih cepat, dalam model Solow, tetapi hanya sementara. 

Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai 

perekonomian mencapai kondisi mapan. Selanjutnya model Solow menunjukkan 

bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah jangka panjang, 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi maka tingkat output dan modal per 

pekerja semakin rendah. Perubahan teknologi dalam teori ini dianggap sebagai 

eksogen (dijelaskan diluar model) dan tingkat teknologi yang dianggap sama 

diseluruh dunia (Mankiw, 2006). 
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2.2.2.3 Teori Schumpeter 

Teori ini termasuk teori ekonomi klasik dimana menjelaskan bahwa 

kemajuan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara berdasarkan daya 

kreatifitas manusia bukan sekedar modal serta pertambahan penduduk. Seorang 

inovator atau entrepreneur menurut Schumpeter bukanlah sekedar pengusaha atau 

wiraswasta biasa, tetapi hanya mereka yang berani mencoba dan melaksanakan ide–

ide baru. Inovasi dalam kegiatan schumpeter dapat diartikan sebagai 

memperkenalkan produk baru yang sebelumnya belum pernah ada, 

memperkenalkan cara berproduksi baru, pembukaan daerah pasar-pasar baru, 

penemuan sumber bahan mentah baru, perubahan organisasi industri sehingga 

meningkatkan efisiensi industri. Inovasi dari waktu ke waktu akan menciptakan 

letusan dimana akan meningkatkan output secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Schumpeter berpendapat bahwa inovasi dapat terdiri dari pengenalan 

barang baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan 

sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur dan 

pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoi. 

sumber kemajuan ekonomi yang lebih penting  adalah  perkembangan  ekonomi  

adalah pengenalan produk baru dan perbaikan terus-menerus pada produk inilah 

yang membawa kepada pembangunan. Dalam jangka panjang, kemajuan 

tekonologi yang berkesinambungan akan menghasilkan output keseluruhan dan 

output per kapita, karena apabila hasil semakin menurun tidak berlaku pada 

kemajuan teknologi. Selama teknologi berlansung, tingkat laba positif. Karenanya 
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sumber dana yang dapat diinvestasikan tidak akan pernah kering, dan begitu pula 

kesempatan untuk berinvestas (Jhingan, 2016). 

2.2.2.4 Teori Model AK ( Teori Pertumbuhan Endogen) 

Teori ini muncul karena menolak teori neoklasik yaitu teori Solow yang 

menyatakan   bahwa   dalam   teori   ini   tidak   menjelaskan   sumber–sumber 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya dalam teori Solow hanya 

membahas proses dinamis yang membuat rasio modal–tenaga kerja mendekati 

tingkat keseimbangan jangka panjang. Sedangkan teknologi termasuk  variabel 

eksogen dimana tidak dijelaskan dari mana proses datangnya teknologi tersebut. 

Sedangkan teori pertumbuhan endogen sangat berbeda dalam asumsi yang 

mendasarinya. Perbedaan teoritis yang sangat signifikan timbul dari peniadaan 

asumsi tentang hasil marginal yang semakin menurun pada investasi modal, 

memungkinkan terjadinya skala hasil yang semakin meningkat (increasing return 

to scale) dalam produksi agregat dan seringkali berfokus pada peran eksternalitas 

dalam menentukan tingkat pengembalian atas investasi modal. Dengan 

mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam modal manusia 

menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas kecenderungan 

terjadinya hasil yang semakin menurun. Model pertumbuhan endogen dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

     Y = AK ……………… (1) 

Dalam rumusan ini A dianggap mewakili semua faktor yang mempengaruhi 

teknologi, dan K mencerminkan modal fisik dan sumber daya manusia. Akan tetapi 
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perlu diperhatikan dalam rumus ini bahwa tidak ada hasil yang semakin menurun  

(diminishing  returns) pada modal.  Tidak  seperti  model  Solow,  teori 

pertumbuhan endogen menganggap perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari 

investasi publik dan swasta dalam sumber daya manusia dan industri padat 

pengetahuan. Dalam teori ini dijelaskan kenapa teknologi termasuk hasil endogen, 

dimana pemerintah dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumber dayanya. 

Pemerintah dapat melakukan dengan menyediakan barang–barang publik 

(infrastruktur) atau mendorong investasi swasta dalam industri pengetahuan. 

Pertumbuhan endogen mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang 

pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam 

pembentukan  sumber  daya  manusia  yang  mendorong    investasi  swasta  asing  

dalam berbagai industri padat–pengetahuan seperti perangkat lunak computer dan 

telekomunikasi (Todaro dan Smith., 2013). 

2.2.3. Teori Investasi 

 Investasi yang sering juga disebut dengan istilah penanaman modal atau 

pembentuan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman 

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini 

memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa 

di masa yang akan dating. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk 

menggantikan barang-barang modal yang perlu untuk didpresiasikan (Sukirno, 

2012).   
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2.2.3.1 Penanaman Modal Dalam Negeri 

Pengertian PMDN menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968 adalah 

bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-

benda baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasionalmaupun swasta asing yang 

berdomisili di Indonesia yang disisihkan dan disediakan guna menjalankan suatu 

usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 

Undang-undang No. 1 Tahun 1967.  

Menurut undang-undang ini, perusahaan yang dapat menggunakan modal 

dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, di 

mana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta 

nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional 

dengan swasta asing di mana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh negara 

atau swasta nasional. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta 

atau PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 

strategis. PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 

tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal 

dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, 

negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di 

wilayah negara Republik Indonesia. Definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Undang-undang ini dengan modal dalam negeri adalah: bagian dari 

kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang 

dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang 

disisihkan atau disediakan gunamenjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut 

tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang 

penanaman modal asing. 

  2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 

pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan badanhukum yang didirikan berdasarkan 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

2.2.3.2 Penanaman Modal Asing 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967, Pengertian penanaman modal 

asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing 

secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa 

pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. 

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah: 

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 

kekayaann devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah 

digunakan untuk pembiayaan perusahaan diIndonesia 

b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan - penemuan baru milik 

orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah 



 
 

 

24 
 

Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa 

Indonesia. 

c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang – undang ini 

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan 

di Indonesia.  

Penanaman modal asing bisa secara penguasaan penuh atas bidang usaha yang 

bersangkutan (100% asing) ataupun kerjasama atau patungan dengan modal 

Indonesia. Kerjasama dengan modal Indonesia tersebut dapat terdiri dari, hanya 

dengan pemerintah (misalnya pertambangan) atau pemerintah maupun swasta 

nasional. Jangka waktu PMA di Indonesia tidak boleh melebihi 30 tahun dan bidang 

usaha yang terbuka atau tertutup bagi PMA adalah pelabuhan, listrik umum, 

telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit 

tenaga atom, madia-media, dan bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan 

industri militer. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.   

Ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam Undang - Undang No. 

25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Investasi asing di Indonesia dapat 

dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi 

langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen 

surat berharga seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal dengan 
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PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau 

mengakuisisi perusahaan. Dibanding dengan investasi portofolio, PMA lebih 

banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen atau jangka panjang, 

PMA memberi andildalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan 

membuka lapangan kerja baru.tujuh manfaat investasi, khususnya PMA. Ketujuh 

keuntungan PMA itu adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara asal, sehingga 

mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka dan standar hidup mereka. 

b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara asal, 

sehingga mereka dapat berbagai dari pendapatan perusahaan - perusahaan 

baru. 

c. Meningkatkan ekspor dari negara asal, mendatangkan penghasilan 

tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan 

untuk kepentingan kependudukannya 

d. Menghasilkan pengaihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana 

dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan 

industri lain. 

e. Memperluas potensi swasembada negara asal dengan memproduksi 

barang setempat untuk menggantikan barang impor. 

f. Menghasilkan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara asal. 
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g. Membuat sumber daya negara asal baik sumber daya alam dan sumber 

daya manusia menjadi lebih baik pemanfaatannya daripada semula. 

Argumen yang mendukung PMA sebagian besar berasal dari analisis 

neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan 

ekonomi. PMA merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi 

kekurangan tabungan yang didapatdari dalam negeri, menambah cadangan devisa, 

memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial 

bagi negara penerimanya. Semua ini merupakan faktor-faktor kunci yang 

dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan (Todaro, 2013). 

2.2.4. Inflasi  

Feriyanto (2014) menyebutkan Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga 

barang secara terus menuerus. Kenaikan harga-harga barang umum dapat di ukur 

melalui beberapa indeks di antaranya Consumer Price Index (CPI), Wholesale Price 

(WPI) atau GNP Deflator. 

1. CPI adalah indeks yang menunjukkan biaya untuk membeli 

(mengkonsumsi) oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. 

2. WPI adalah indeks yang menunjukan harga sejumlah barang pada tingkat 

perdagangan besar 

3. GNP deflator adalah indeks yang berasal dari pembagian GNP nominal 

atau harga berlaku dengan GNP riil. 

2.2.4.1.Jenis Inflasi 

1. Menurut Sifatnya (Angka Inflasi)  
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a. Creeping inflation (inflasi merayap) adalah inflasi dengan angka inflasi 

kurang dari 10%. 

b. Galloping Inflation (inflasi menengah) adalah inflasi dengan ciri infalsi 

di atas 10% sampai 300%. 

c. Hyper inflation (infalsi tinggi) adalah inflasi dengan ciri angka infalsi di 

atas 300%. 

2. Menurut Asal Inflasi 

a. Imported Inflation adalah inflasi yang berasal dari luar yang terikat 

pada harga barang-barang impor. Misalnya harga ban mobil yang 

berasal dari impot naik terus menerus akibat biaya produksi di negara 

tempat perusahaan pembuat ban berasal. 

b. Domestic inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam suatu 

negara(domestic) yang terikat pada   harga barang-barang domestic. 

Misal harga barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun yang di 

produksi di negra tersebut naik harganya karena harga bahan bakunya 

mengalami kenaikan, sehingga biaya produksi dan harga jual ikut naik. 

3. Menurut Sebabnya 

a. Demand-pull inflation 

 Demand pull inflation atau infasi karena tarikan permintaan terjadi 

bilamana perusahaan atau industri tidak mampu dengan cepat 

memenuhi kenaikan perimintaan produk dari masyarakat (konsumen). 

Terjadinya kekurangan produk akan menyebabkan kenaikan harga-

harga produk di pasar. 
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b. Cost Push Inflation 

 Cost push inflation atau inflasi karena dorongan kenaikan biaya produksi 

terjadi bilamana perusahaan atau industri mengalami kenaikan harga 

faktor input produksi. Misalnya kenaikan harga bahan baku, kenaikan 

upah tenaga kerja, dan kenaikan BBM yang digunakan untuk proses 

produksi. Akibatnya dengan jumlah modal kerja yang sama akan 

dihasilkan unit produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi 

(Feriyanto,2014). 

 

2.2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang 

memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi 

pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mencapai sasaran 

pembangunan dalam kurun waktu satu tahun (Sukirno,2012). 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan 

pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah 

menjadi Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945 yang berbunyi “(1) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

(2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan 

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
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memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. APBN ditetapkan dengan 

Undang-Undang, berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR, sesuai 

dengan UUD 1945 Pasal 23. Dari pengertian tersebut dikandung maksud bahwa 

setiap tahun pemerintah bersama dengan DPR menyusun APBN, yang dimulai 

tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. 

Siklus dan mekanisme APBN meliputi beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah; 

b. Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Tahap pelaksanaan APBN; 

d. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang 

antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan 

e. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

 Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan 

transfer ke daerah dan dana desa (UU No 27 Tahun 2014) 

2.2.5.1 Fungsi APBN 

APBN memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. 
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A. Fungsi Alokasi 

Fungsi Alokasi artinya APBN berfungsi untuk mengalokasikan faltor-faktor 

produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan 

public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Tanpa prakarsa pemerintah, 

kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan 

terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, 

tempat ibadah, dan sarana yang lainnya. 

B. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi artinya APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan 

nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor. Misalnya pemerintah 

sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, 

dan sebagainya. 

C. Fungsi Stabilisasi 

APBN mempunyai fungsi stabilisasi, artinya untuk terpeliharanya tingkat 

kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Di samping itu untuk mengendalikan 

jalannya perekonomian negara setiap tahun, sebab keadaan perekonomian negara 

sering terjadi pasang surut, kadangkala terjadi inflasi atau mungkin deflasi. 
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a. Bila terjadi inflasi, untuk menekannya adalah dengan mengurangi 

anggaran pembelanjaan negara, sehingga tingkat harga dapat menurun dan 

dapat menciptakan anggaran yang surplus (kelebihan). 

b. Bila terjadi deflasi, maka pemerintah dapat menambah pengeluaran, jika 

perlu dengan menyusun defisit anggaran di mana pengeluaran lebih besar 

daripada penerimaan. 

c. Apabila keadaan perekonomian dalam keadaan normal, maka anggaran 

disusun dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni 

dengan menggunakan anggaran yang seimbang. Penyusunan APBN 

bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dan penyusunannya didasarkan 

atas asas berimbang dan dinamis, artinya sektor penerimaan diusahakan 

selalu meningkat dan sektor pengeluaran diusahakan untuk diadakan 

penghematan, dan lebih diarahkan pada dana pembangunan untuk kegiatan 

yang menunjang peningkatan produksi nasional, sehingga besarnya 

pengeluaran (belanja) seimbang dengan penerimaannya (Ismawanto, 2006). 

2.2.6. Pajak 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat di paksakan) dengan tidak medapat jasa timbal (kontra presraso) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo,2011). Pajak mempunyai unsur-unsur yang tidak bisa 

dipisahkan dari pajak yaitu :  

a. Pajak dipungut berdsarkan undang-undang. 
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b. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara lansung. 

c. Dapat dipaksakan 

d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan. 

Sedangkan pajak menurut undang- undang nomor 28 tahun 2007. Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negra yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negra sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

2.2.6.1 Fungsi Pajak 

 Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa Pajak merupakan sumber 

penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi yaitu : 

1. Fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam 

bidang sosial ekonomi. 

2.2.6.2 Sistem Pemungutan Pajak 

 Mardiasmo (2011) meyebutkan bahwa Sistem pemungutan pajak dapat di 

bagi menjadi tiga sistem untuk pemungutan yang lebih efisien dianataranya : 

1. Official Assesment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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2. Self Assessment System 

Adalah sutu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepda 

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terhutang. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.2.6.3 Definisi Wajib Pajak 

 Undang- undang normor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Orang 

pribadi merupakan subjek pajak yang bertepat tinggal atau berdada di Indonesia 

maupun di luar Indonesia.  

2.2.7 Hubungan Antar Varibel  

a. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan perekonomian suatu 

negara, dikatakan tumbuh apabila terjadi peningkatan GDP rill negara tersebut. 

Salah satu indikator penting untuk menganalisis suatu negara adalah inflasi. 

Terutama berkaitan dengan dampak yang luas terhadap variabel makro ekonomi 

agregat seperti pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang stabil merupakan prasyarat bagi 
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pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan akan memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi penting dilakukan karena inflasi 

yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat (Acyuninda,2013). 

b.  Hubungan Belanja Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan untuk 

membuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan 

barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah 

adalah bagian dari  kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk 

mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan 

dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN 

untuk nasional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan 

harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi 

(Islamiah, 2015). 

c. Hubungan Penerimaan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena  dalam membiayai 

pengeluaran belanja pembangunan modal untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya yang bersumber dari penerimaan pajak. Perkembangan ekonomi 

menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak 

tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak 

sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 

karena itu dalam dalam keadaan normal, meningkatnya pajak akan membuat 

pertumbuhan ekonomi naik (Ardani,Setiawan dan Sari, 2012). 
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d. Hubungan Investasi asing dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Peningkatan investasi akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonmi 

di suatu negara. Investasi akan meningkatkan stok barang modal yang 

memungkinkan mendorong output, semakin besar investasi asing yang masuk ke 

dalam suatu negara makan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dicapai oleh suatu negara. Karena investasi asing yang masuk akan menyebabkan 

banyaknya modal yang ada di Indonesia sehingga dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan yang akan meningkatkan hasil output dengan menyerap tenaga kerja 

yang ada di Indonesia (Amalia, 2013). 

2.3  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan sebagaimana dasar 

untuk melakukan analisis, maka berikut ini adalah hipotesis sebagai jawaban 

sementara yang selanjutnya akan diuji kebenarannya sebagai berikut :  

1. Diduga Inflasi berpengaruh  negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Diduga Belanja negara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Diduga Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Diduga Investasi asing berpengaruh positif  terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode  penelitian  adalah  langkah  dan  prosedur  yang  akan  dilakukan 

dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan 

dan menguji hipotesis penelitian 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian  ini  menggunakan  data  time series,  yaitu  data penelitian  

yang merupakan  runtut  waktu  pada  beberapa  periode.  Data  ini  merupakan  

data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi per 

tahun, serta empat variabel independen yaitu  investasi asing  (PMA), inflasi, 

belanja negara dan pajak. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat 

Statistik, dan World Bank tahun 1990–2016. Selama 26 tahun dan data lain 

yang bersumber dari referensi kepustakaan melalui makalah, artikel, jurnal, dan 

sumber-sumber lain. 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Adapun   variabel   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   beserta   

definisi operasionalnya adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Variabel Dependen 

Pertumbuhan ekonomi secara singkat dapat dijelaskan sebagai suatu 

proses kenaikan output suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Dalam 
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penelitian ini penulis menggunakan GDP per tahun . GDP per tahun dapat diartikan 

sebagai jumlah output yang dihasilkan di dalam negeri. Data menggunakan harga 

berlaku dengan nominal (US$). 

3.2.2 Variabel Independen 

A. Investasi Asing 

Investasi Asing (PMA) adalah pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman modal ke negara penerima investasi yang biasanya dilakukan oleh 

pengusaha swasta luar negeri (pengusaha swasta asing). Dalam penelitian ini PMA 

diperoleh  dari  modal asing yang masuk ke Indonesia dengan nominal (juta US$). 

B. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang umum secara umum dan 

terjadi terus menerus. Inflasi adalah salah satu peristiwa yang sering terjadi di 

semua negara. Dalam penelitian ini  di tunjukan dengan satuan (%). 

C. Belanja Negara 

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan 

transfer ke daerah dan dana desa. Dalam penelitian ini ditunjukan dengan nominal 

(miliar rupiah). 

D. Penerimaan Pajak  

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 

negeri dan pajak perdagangan internasional yang terdapat di dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam penelitian ini ditunjukan dengan 

nominal (miliar rupiah). 
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3.3 Metode Analisis  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang 

diuji dapat digunakan untuk memprediksi dampak Investasi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. Apabila data Time series tidak stasioner maka model yang 

tepat digunakan  adalah  model  koreksi  kesalahan  (Error  Correction  Model)  

lebih spesifik lagi menggunakan metode paling baru yang dikembangkan oleh 

Granger yaitu   Two   Step   Engle   Granger.   Pengolahan   data   dalam   penelitian   

ini menggunakan software Microsoft Excel dan Eviews 8.0. Model ini 

digunakan untuk  melihat  apakah  model  terdapat  hubungan  jangka  panjang  

dan  jangka pendek, sehingga diperlukannya uji kointergrasi untuk melihat 

hubungan tersebut. Serta uji akar unit root untuk melihat apakah ada stasioneritas 

atau tidak. (Widarjono, 2013). 

3.3.1 Uji Stasioner : Uji Akar Unit 

Sebelum melakukan uji ECM untuk menguji tepat atau tidaknya metode 

ECM ini digunakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji stasioneritas dan uji 

kointegrasi. Dalam uji ini untuk menentukan ada tidaknya stasioner dalam 

penelitian ini. Uji akar unit yang digunakan adalah metode yang dikembangkan 

oleh Dickey Fuller. Dickey-Fuller mengembangkan uji akar unit dengan 

memasukkan unsur AR yang lebih tinggi dalam modelnya dan menambahkan 

kelambanan variabel diferensi di sisi kanan persamaan yang dikenal dengan uji 

Augmented Dickey Fuller (ADF). Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut: 
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 Δ𝑌𝑡 =  𝛾𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖Δ𝑡−𝑖+1
𝑝
𝑖=2 + 𝑒𝑡 

   Δ𝑌𝑡 =  𝛼0 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖Δ𝑡−𝑖+1
𝑝
𝑖=2 + 𝑒𝑡 

   Δ𝑌𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑇 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖Δ𝑡−𝑖+1
𝑝
𝑖=2 + 𝑒𝑡 

 

Apabila data yang diamati pada akar unit ternyata belum stasioner pada 

level,  maka langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  uji  derajat  integrasi  untuk 

melihat data stasioner pada first difference atau differen tingkat dua 

(Widarjono,2013). Untuk uji akar – akar unit dan derajat integrasi, nilai absolut 

statistik apabila: 

1. Nilai absolut ADF > α = 1%, 5%, 10%, maka stasioner 

2. Nilai absolut statistik ADF < α = 1%, 5%, 10% maka tidak 

stationer.Transformasi Data Nonstasioner Menjadi Stasioner 

3.3.2 Uji Kointegrasi (Cointegration Test) 

Analisis dengan menggunakan regresi ECM ( Error Correction Model ) 

juga harus mensyaratkan agar variabel terdapat hubungan kointegrasi. Uji 

kointegrasi merupakan lanjutan dari uji root test, uji ini dilakukan karena dapat 

mengetahui ada atau tidak hubungan jangka panjang pada tiap variabelnya. Uji 

Kointegrasi yang sering digunakan adalah Uji Johansen (Widarjono, 2013). Data 

yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan ketidak- seimbangan  dalam  

jangka  pendek,  akan  tetapi  ada  kecenderungan   terjadi hubungan  keseimbangan  

jangka panjang.  Uji  kointegrasi  dimaksudkan    untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel dependen dan variabel 
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independen. Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Johansen 

mengharuskan variabel dalam persamaan memiliki derajat integrasi yang sama. 

3.3.3 Error Correction Model (ECM) 

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil 

regresi meragukan atau dikenal dengan regresi lancung. Regresi lancung adalah 

situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara 

model tidak saling berhubungan. Error Correction Model (ECM) merupakan model 

yang tepat bagi data time series yang tidak stasioner tersebut. Data yang tidak  

stasioner  seringkali  menunjukkan  hubungan  ketidakseimbangan  dalam jangka 

pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya hubungan keseimbangan dalam jangka 

panjang (Widarjono, 2013). Berikut ini model estimasi GDP perkapita dalam 

jangka panjang yan digunakan dalam penelitian ini. 

𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑀𝐴𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝐹𝑡 +  𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑡 + 𝛽4𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝑒𝑡 

Model estimasi GDP pertahun dalam Jangka pendek yang digunakan dalam 

penelitian, 

logΔ𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑙𝑜𝑔Δ𝑃𝑀𝐴𝑡 + 𝛽2logΔ𝐼𝑁𝐹𝑡 +  𝛽3Δ 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑡 + 𝛽4Δ 𝑇𝐴𝑋𝑡 

+𝛽5𝐸𝐶𝑇𝑡 + 𝑒𝑡 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

41 
 

Keterangan : 

𝛽0   = intercept atau konstanta 

𝛽1𝛽2𝛽3 = perubahan rata-rata Y terhadap pertumbuhan variabel 

independen 

GDP = Pertumbuhan Ekonomi (US$) 

PMA  = investasi asing  (juta US$) 

INF   = Inflasi  (%) 

BN   = Belanja Negara ( milyar Rp) 

TAX  = Pajak ( milyar Rp) 

ECT   = variabel koreksi kesalahan 

T   = period 

e   = residual 

Untuk mengetahui apakah model ECM ini tepat atau tidak digunakan dalam 

estimasi model regresi, bisa dilakukan dengan  melihat t-statistik dari variabel 

koreksi kesalahan (ECT atau Resid-1) hasil regresi ECM. Apabila nilai t-statistik 

ECT atau Resid-1 lebih besar dari 2 maka model ECM tepat digunakan dalam 

estimasi model regresi, sebaliknya apabila tidak melebihi 2 maka model ECM tidak 

tepat digunakan dalam estimasi model regresi (Widarjono, 2013).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Pengujian Data Error Correction Model 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari web resmi 

Badan Pusat Statistik , Bank Indonesia dan World Bank. Menggunakan data time 

series secara tahunan yaitu dari tahun 1990 – 2016. Data pada penelitian ini diolah 

dengan menggunakan program eviews 9.0, penggunaan program ini bertujuan untuk 

mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model empiris yang telah 

ditetapkan. Setelah estimasi model tersebut diperoleh, maka data akan dianalisa 

dengan menggunakan analisis sebagai berikut : 

4.1.1 Hasil Uji Stasioneritas ( uji Root test ) 

 Uji stasioneritas pada penelitian ini menggunakan metode Augmented 

Dickey-Fuller.  Data dianggap stasioner jika probabilitas lebih kecil dari alfa 5%, 

dan sebaliknya data dianggap tidak stasioner jika probabilitas lebih besar dari alfa 

5%. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Root Test 

Variabel Probabilitas 

Pada Level 

Probabilitas pada 1st 

Difference 

PE 0.8584 0.0004 

PMA 0.7851 0.0002 

INF 0.4289 0.0001 

BN 0.8346 0.0000 

TAX 0.4595 0.0067 

Sumber : Hasil Data Olahan Eviews 9.0 

 Berdasarkan hasil uji stasioneritas dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.1 , 

didapatkan hasil dan dapat disimpulkan bahwa semua data stasioner pada first 

difference atau diferensiasi awal. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai probabilitas 

semua variabel dalam penelitian lebih kecil dari alfa yaitu 5%. 

4.1.2 Uji Kointegrasi 

 Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi engle Granger. Metode Engle 

Granger ini menggunakan pendekatan Aungmented Dickey Fuller, data dikatakan 

terkointegrasi apabila hasil probabilitas variabel ECT lebih kecil dari alfa 5% atau 

variabel ECT stasioner pada tingkat level. Berikut adalah hasil uji kointegrasi 

menggunakan metode Engle Granger. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Kointegrasi Engle Granger 

Null hypothesis: ECT has a unit root  

Ecxogenous: Constant   

  t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.155467 0.0327 

Test caritical values: 1% level -2.669359  

 5% level -1.956406  

 10% level -1.608495  

*Mackinnon (1996) one-sided p-values 

Sumber : Hasil Data Olahan Eviews 9.0 

 Dari hasil uji kointegrasi Engle Granger dengan pendekatan Augmented 

Dickey Fuller, dapat dilihat pada dilihat pada tabel 4.2 bahwa variabel ECT 

stasioner di tingkat level karena nilai probabilitas variabel ECT lebih kecil dari alfa 

5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut terjadi kointegrasi yang berarti 

data tersebut terdapat pengaruh jangka panjang. 

4.1.3 Hasil Error Correction Model (ECM) 

 Uji stastioneritas data dan uji kointegrasi yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa data stasioner pada tingkat frist difference dan data 

terkointegrasi yang artinya terdapat keseimbangan jangka panjang. Maka langkah 

selanjutnya melakukan regresi dengan metode ECM, metode ECM yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode ECM yang diperkenalka oleh ENGLE 

Granger. Pertama adalah melakukan regresi jangka pendek, dan berikut hasilnya 
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Tabel 4.3 

Hasil uji ECM jangka pendek 

Date: 01/26/18 Time: 20:40 

Sample: 1990 2016 

Included obeservations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Errorr  t-Statistic Prob. 

C 0.070562 0.068884 1.024358 0.3179 

D(LOG(INF)) -0.009744 0.058339 -0.167016 0.8690 

D(LOG(BN)) -0.198811 0.139978 -1.420303 0.1709 

D(LOG(TAX)) 0.189368 0.424407 0.446194 0.6603 

D(LOG(PMA)) 0.241330 0.084492 2.856252 0.0098 

ECT(-1) -0.373957 0.157928 -2.380555 0.0273 

R-squared 0.539564 Mean dependent var 0.083571 

Adjusted R-

squared 

0.424455 S.D. dependent var 0.212400 

S.E. of 

regression 

0.161136 Akaike info criterion -0.613956 

Sum squared 

resid 

0.519299 Schwarz criterion -0.323626 

Log likelihood 13.98143 Hannan-Quinn criter -0.530352 

F-statistic 4.687412 Durbin-Watson stat 1.626214 

Prob(F-

statistic) 

0.005394   

  

4.1.4 Uji Statistic Jangka Pendek 

4.1.4.1 Koefisien Determinasi (R-squared) 

 Koefisien determinasi (𝑅2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependenya. 

Apabila nilai 𝑅2 semakin mendekati 1, maka semakin baik garis regresi mampu 

menjelaskan data aktualnya, semakin mendekati 0 maka semakin kurang baik. 
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 Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi hasil 

regeresi jangka pendek adalah sebesar 0.539564 atau 53%. Artinya dalam jangka 

pendek variasi pertumbuhan ekonomi (PE) dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen yaitu inflasi (INF), belanja negara (BN), pajak (TAX), dan investasi 

asing (PMA) sebesar 53%, sedangkan sisanya 47% dijelaskan oleh faktor atau 

variabel lain di luar model. 

4.1.4.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara bersama sama berpengaruh terhdap variabel dependen. Pada tabel 4.3 dapat 

dilihat nilai prob F statistic regresi sebesar 0.005394, yang berarti signifikan karena 

nilai prob F lebih kecil dari alfa 5%. Maka semua variabel independen secara 

bersama sama dalam jangka pendek berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4.1.4.3 Uji Koefisien Regresi Individu (Uji t) 

 Uji koefisien regresi individu (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah 

masing masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. 

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 1%, 5% maupun 10% maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai 

probabilitas lebih besar maka independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 Pada tabel 4.3 dapat di ketahui bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi 

(INF) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, probabilitas variabel 

inflasi adalah 0.8690, itu artinya lebih besar dari alfa 5%. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka pendek. 

 Variabel belanja negara (BN) dalam jangka pendek berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai probabilitas dari variabel belanja 

negara 0.1789 yang lebih besar dari alfa 5%. Maka dapat di simpulkan bahwa 

variabel belanja negara tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka pendek. 

 Variabel pajak (TAX) dalam jangka pendek memiliki nilai 0.6603 yang 

lebih besar dari alfa 5%. Maka dapat dimpulkan bahwa variabel pajak tidak 

berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. 

 Variabel investasi asing (PMA) dalam jangka pendek memiliki nilai 

0.0098 yang lebih kecil dari alfa 5%. Maka dapat disimpulkan variabel investasi 

asing secara individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel  

pertumbuhan ekonomi jangka pendek.  

4.1.5 Hasil Error Correction Term (ECT)  

 Error Correction Term atau variabel ECT digunakan untuk mengetahui 

apakah model Error correction model yang di gunakan dalam penelitian tepat atau 

tidak.  Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa probabilitas Error Correction Term (ECT) 

sebesar 0.0273 yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 5%. Artinya model 

Error Correction Model yang digunakan dalam penelitian ini tepat. Dapat 

disimpulkan juga bahwa keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini 

mempengaruhi variabel dependen, selain itu memberikan efek jangka panjang dan 
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jangka pendek terhadap variabel dependen. Nilai ECT senesar -0.373957, artinya 

berdasarkan angka tersebut nilai spend of adjustmen adalah 37,3% 

ketidakseimbangan pada pengaruh jangka pendek variabel independen terhadap 

variabel dependen yang terkoreksi pada tiap periodenya. 

Tabel 4.4 

Hasil uji ECM Jangka Panjang 

Dependent Variabel: LOG(PE) 

Method: Least Squares 

Date: 01/26/18 

Sample: 1990 2016 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std.error t-statistic Prob 

C 11.72338 1.071028 10.94592 0.0000 

LOG(INF) -0.236064 0.119200 -1.980397 0.0603 

LOG(BN) 0.249463 0.291244 0.856543 0.4009 

LOG(TAX) 0.164368 0.291137 0.564572 0.5781 

LOG(PMA) 0.318126 0.113080 2.813277 0.0101 

R-squared 0.899513 Mean dependent var 19.52618 

Adjusted R-

squared 

0.881243 s.d dependent var 0.773312 

s.e. of regression 0.266492 Akaike info criterion 0.358631 

Sum squared resid 1.562396 Schwarz criterion 0.598601 

Log likelihood 0.158478 Hannan-quinn criter 0.429987 

F-statistic 49.23364 Durbin-watson stat 1.043147 

Prob(f-statistic) 0.00000   

 

4.1.6 Uji Statistik Jangka Panjang  

4.1.6.1 Koefisien Determinasi (R-Square) 

 Pada tabel 4.4 menujukan bahwa nilai koefisien determinasi hasil regesi 

jangka panjang adalah sebesar 0.899513 atau 89%. Artinya dalam jangka panjang 

variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dapat di jeaskan oleh variabel independen 
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yaitu inflasi (INF), belanja negara(BN), Pajak (TAX), dan investasi (PMA) sebesar 

89% sedangkan sisanya 11% di jelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

4.1.6.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)  

 Pada tabel 4.4 dapat di lihat nilai prob F statistic 0.00000 yang berarti 

signifikan karena nilai prob F statistic lebih kecil dari alfa 5%. Maka semua variabel 

independen secara bersama sama dalam jangka panjang berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

4.1.6.3 Uji Koefisien Regresi Individu (uji t) 

Pada tabel 4.4 dapat di ketahui bahwa dalam jangka panjang inflasi (INF) 

berpengaruh negatif , nilai probabilitas inflasi sebesar 0.0603, itu artinya lebih besar 

dari alfa 5%. Maka dapat di simpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. 

Variabel belanja negara (BN) dalam jangka panjang memiliki nilai 

probabilitas 0.4009 yang lebih besar dari alfa 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam jangka panjang variabel belanja negara tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Variabel pajak (TAX) dalam jangka panjang memiliki nilai proabilitas 

0.5781 yang lebih besar dari alfa 5%. Maka secara individu variabel pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Variabel investasi asing (PMA) dalam jangka panjang memiliki nilai 

probabilitas 0.0101 yang lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
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jangka panjang variabel investasi asing berpengaruh terhadap variabel 

pertumbuhan jangka panjang. 

4.2 Analisis Ekonomi  

1. Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek namun berpengaruh 

signifikan negatif dalam jangka panjang. Karena dalam jangka pendek tidak 

berpengaruh dan negatif. Peningkatan harga secara agregat dalam jangka pendek 

dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Dalam jangka pendek tingkat infalsi 

memiliki pengruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara teori apabila 

terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan krisis 

ekonomi. Krisis tersebut apabila kemudian dihadapkan dengan pendapatan 

masyarakat dalam rupiah yang tetap, berimbas dalam kesulitan masyarakat 

memenuhi kebutuhan hidup. Tingginya inflasi yang menyebabkan tingginya harga 

barang dan jasa. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berakibat pada 

berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Turunnya kesejahteraan 

masyarakat akan berimbas pada turunnya permintaan agregat dan pada akhirnya 

akan berdampak pada lesunya sektor produksi. Jika hal ini terus terjadi, maka akan 

menyebabkan roda perekonomian mengalami penuruan atau dengan kata lain 

perekonomian akan mengalami perlambatan, yang ditandai dengan menurunnya 

laju pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Dianta dkk, 2015). 
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2. Analisis Belanja Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa belanja negara tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. Belanja negara tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya untuk 

penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan 

semakin lancar. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi barang 

dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu sebaliknya, apabila pengeluaran 

pemerintah tidak ditingkatkan atau terjadi penurunan sehingga masalah 

infrastruktur tidak dapat diatasi maka akan mengakibatkan proses produksi barang 

dan jasa menjadi terhalang. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan produksi 

barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Silvia dkk, 2013) 

3. Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa penerimaan pajak dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhdap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kenaikan pajak digunakan untuk 

meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah yang digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur (barang publik) contoh nya rumah sakit 

jembatan,sekolah dan lain lain. Yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pengenaan pajak akan 

menyebabkan perekonomian lesu. Karena perusahaan/pelaku bisnis barang dan 

atau jasa akan merasa terbebani pajak dan meningkatkan biaya produksi. 

Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan kenaikan harga output. Dan 

peningkatan output akan menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun. 

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus akan menyebabkan perusahaan 

mengalami gulung tikar dan pendapatan pemerintah melalui pajak akan berkurang 

(Islamiah, 2015). 

4. Investasi (Penanaman Modal Asing) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMA dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena PMA menjadi penting bagi 

Indonesia dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

mendorong timbulnya industri pasokan dan bahan baku lokal, proses alih 

tekonologi dan menejemen. Perkembangan kolaborasi yang saling menguntukan 

antara investor asing dan lokal, meningkatkan kegiatan usaha yang berorientasi 

ekspor, peningkatan sumber-sumber pajak untuk pembangunan pusat dan lokal 

dalam meningkatan penyelenggaran fasilitas umum dan sosial, serta konsumsi lokal 

terhadap kebutuhan pokok. Penanaman modal asing dapat dimanfaatkan oleh 

negara berkembang dalam memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi, untuk 

menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan 

perubahan dan perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan dalam 
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mobilisasi sumber dana transformal struktural. Penanaman modal asing dapat 

mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan 

pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan 

tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target 

pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Maka, penanaman modal asing yang 

masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar modal asing yang 

masuk, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Chandra, 2006). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas yang menggunakan aplikasi e-

views 9 terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Dapat disimpulkan dan didapat 

dari penelitian ini adalah : 

1) Hasil pengujian inflasi menunjukan bahwa : 

a. Pada jangka pendek inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena ketika terjadi 

kenaikan harga barang umum secara terus menerus pada jangka 

pendek akan berpengaruh mengurangi konsumsi masyarakat, salah 

satunya faktor produksi yang mahal akan meyebabkan output yang 

dihasilkan akan turun. 

b. Pada jangka panjang inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan inflasi akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. 

2) Hasil pengujian belanja negara menunjukan bahwa: 

a. Pada jangka pendek belanja negara tidak berpengaruh  terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan 

belanja negara tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Indonesia. Karena belanja negara dalam jangka pendek 
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penggunaan dana hanya digunakan secara langsung apabila tidak tepat 

sasaran untuk meningkatkan pendapatan maka tidak akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b. Pada jangka panjang belanja negara tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan 

belanja negara tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

karena ketika belanja negara tidak digunakan untuk peningkatan 

infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa menjadi terhalang. 

Hal ini akan berdampak terhadap penurunan produksi barang dan jasa, 

penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3) Hasil pengujian Penerimaan pajak menujukan bahwa: 

a.  Pada jangka pendek penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan 

penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Indonesia, karena pengenaan pajak akan menyebabkan 

perekonomian lesu, perusahaan/pelaku bisnis barang dan jasa akan 

merasa terbebani dengan pajak sehingga akan meningkatkan biaya 

produksi. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan kenaikan 

harga output akan menurunkan permintaan barang dan jasa.  

b. Pada jangka panjang penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan atau penurunan 

penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  
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yang ada di Indonesia, karena  apabila terjadi peningkatan pajak 

secara terus menerus pada jangka panjang perusahaan akan 

mengalami gulung tikar dengan tingginya pajak dan pendapatan 

pemerintah melalui pajak akan berkurang sehingga pertumbuhan 

ekonomi akan turun. 

4) Hasil pengujian penanaman modal asing menujukan bahwa: 

a.  Pada jangka pendek penanaman modal asing berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika terjadi peningkatan investasi 

asing akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Indonesia. 

b. Pada jangka panjang penanaman modal asing berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika terjadi peningkatan investasi 

asing akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Indonesia. 

5.2 Impikasi 

 Dari hasil analisis pengaruh inflasi, belanja negara, Penerimaan pajak, dan 

investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode tahun 

1990-2016 didapatkan implikasi, yaitu :  

1) Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan inflasi yang sesuai dengan 

kondisi masyarakat Indonesia, sehingga terjadinya inflasi masyarkat 

tidak terlalu terbebani dengan kenaikan harga yang terjadi karena 

inflasi, akan berdampak pada konsumsi yang dilakukan oleh 

masyarakat. 
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2) Belanja negara yang dikeluarkan pemerintah belum optimal 

penggunaanya, ketika belanja pemerintah digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur akan meningkatkan faktor pertumbuhan 

yang ada di Indonesia. Pemerintah harus mengawasi penggunaan 

transfer ke daerah dan dana desa sehingga penggunaan dana yang 

digunakan mampu optimal untuk pembangunan dan pemerataan daerah 

sehingga akan meyebabkan majunya perkeonomian.  

3) Pendapatan negara dari penerimaan pajak saat ini sekitar 80% dengan 

banyaknya jumlah pendapatan negara, harusnya pemerintah lebih 

mengoptimalkan pendapatan dari pajak untuk pembangunan 

infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang. 

4) Pemerintah harus lebih meningkatkan infrastruktur yang ada di 

Indonesia karena majunya infrastruktur akan lebih mendorong investor 

asing masuk ke Indonesia dan meningkatkan kualitas SDM yang 

tersedia. dengan meningkatkan kualitas SDM perekonomian akan lebih 

stabil sehingga akan lebih banyak investor masuk ke Indonesia.yang 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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LAMPIRAN I 

Data Penelitian 

Tahun GDP 

(US$) 

PMA 

(Juta US$) 

Belanja Negara 

(Miliar Rupiah) 

Inflasi 

(%) 

Penerimaan Pajak 

(Miliar Rupiah) 

1990 106.140.727,36 8.751,00 36.143 9,53 16.084 

1991 116.621.996,22 8.778,00 43.091 9,52 22.010 

1992 128.026.966,58 10.323,20 50.288 4,94 24.919 

1993 158.006.700,30 8.144,20 52.018 9,77 30.091 

1994 176.892.143,93 23.724,30 59.228 9,24 36.665 

1995 202.132.028,72 39.914,70 67.303 8,64 44.442 

1996 227.369.679,37 29.928,50 78.500 6,47 48.686 

1997 215.748.998,61 33.832,50 89.391 11,05 55.833 

1998 95.445.547,87 13.563,10 230.627 77,63 64.714. 

1999 140.001.351,22 10.890,60 43.091 2,01 72.930 
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Tahun GDP 

(US$) 

PMA 

(Juta US$) 

Belanja Negara 

(Miliar Rupiah) 

Inflasi 

(%) 

Penerimaan Pajak 

(Miliar Rupiah) 

2000 165.021.012,08 15413,1 223.907 9,35 125.900 

2001 160.446.947,78 15.056,30 354.578 12,55 179.892 

2002 195.660.611,17 9.795,40 345.605 10,03 219.627 

2003 234.772.463,82 13.596,40 377.248 5,06 254.140 

2004 256.836.875,30 10.279,80 427.226 6,4 272.175 

2005 285.868.618,22 13.544,00 565.070 17,11 297.844 

2006 364.570.514,30 40.145,82 647.668 6,6 416.313 

2007 432.216.737,77 14.871,40 763.571 6,59 509.462 

2008 510.228.635,28 10.815,30 854.660 11,06 591.878 

2009 539.580.088,91 16.214,80 1.037.067 2,78 725.843 

2010 755.094.160,36 19.474,50 1.047.666 6,96 742.738 

2011 892.969.107,92 24.564,70 1.320.751 3,79 850.255 
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Tahun GDP 

(US$) 

PMA 

(Juta US$) 

Belanja Negara 

(Miliar Rupiah) 

Inflasi 

(%) 

Penerimaan Pajak 

(Miliar Rupiah) 

2012 917.869.910,11 28.617,50 1.548.310 4,3 1.032.570 

2013 912.524.136,72 28.617,50 1.726.191 8,38 1.192.994 

2014 890.814.755,23 28.529,70 1.876.872 8,36 1.280.389 

2015 861.256.351,28 29.275,90 2.039.483 3,35 1.379.992 

2016 932.259.177,77 28.964,10 2.095.725 3,02 1.546.665 
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LAMPIRAN II 

Pengujian Akar Unit Pada Level 

1. Pengujian Akar Unit pada Pertumbuhan Ekonomi 

Null Hypothesis: LPE has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.581867  0.8584 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPE)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:28   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPE(-1) -0.033205 0.057067 -0.581867 0.5661 

C 0.730502 1.112622 0.656559 0.5177 
     
     R-squared 0.013911     Mean dependent var 0.083571 

Adjusted R-squared -0.027176     S.D. dependent var 0.212400 

S.E. of regression 0.215267     Akaike info criterion -0.160076 

Sum squared resid 1.112152     Schwarz criterion -0.063299 

Log likelihood 4.080988     Hannan-Quinn criter. -0.132208 

F-statistic 0.338569     Durbin-Watson stat 2.082275 

Prob(F-statistic) 0.566083    
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2. Pengujian Akar Unit pada Belanja Negara 

Null Hypothesis: LBELANJA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.676180  0.8346 

Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LBELANJA)  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:22   

Sample (adjusted): 1993 2016   

Included observations: 24 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LBELANJA(-1) -0.044761 0.066196 -0.676180 0.5067 

D(LBELANJA(-1)) -0.830228 0.202481 -4.100285 0.0006 

D(LBELANJA(-2)) -0.436379 0.199451 -2.187898 0.0407 

C 0.932036 0.842560 1.106195 0.2818 
     
     R-squared 0.489080     Mean dependent var 0.155412 

Adjusted R-squared 0.412442     S.D. dependent var 0.529059 

S.E. of regression 0.405536     Akaike info criterion 1.183798 

Sum squared resid 3.289189     Schwarz criterion 1.380140 

Log likelihood -10.20557     Hannan-Quinn criter. 1.235887 

F-statistic 6.381688     Durbin-Watson stat 2.249141 

Prob(F-statistic) 0.003280    
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3. Pengujian Akar Unit pada Inflasi 

Null Hypothesis: LINFLASI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on Modified SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.640162  0.4289 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LINFLASI)  

Method: Least Squares   

Date: 01/26/18   Time: 20:52   

Sample (adjusted): 1994 2016   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LINFLASI(-1) -0.048675 0.076035 -0.640162 0.5297 

D(LINFLASI(-1)) -1.055126 0.215895 -4.887214 0.0001 

D(LINFLASI(-2)) -0.929506 0.254829 -3.647573 0.0017 

D(LINFLASI(-3)) -0.458384 0.211485 -2.167452 0.0431 
     
     R-squared 0.601091     Mean dependent var -0.051046 

Adjusted R-squared 0.538105     S.D. dependent var 1.109083 

S.E. of regression 0.753765     Akaike info criterion 2.429298 

Sum squared resid 10.79506     Schwarz criterion 2.626775 

Log likelihood -23.93692     Hannan-Quinn criter. 2.478963 

Durbin-Watson stat 2.215232    
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4. Pengujian Akar Unit pada Pajak 

Null Hypothesis: LTAX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.618029  0.4595 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:29   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LTAX(-1) -0.024059 0.014869 -1.618029 0.1187 

C 0.467201 0.181425 2.575175 0.0166 
     
     R-squared 0.098355     Mean dependent var 0.175616 

Adjusted R-squared 0.060787     S.D. dependent var 0.110300 

S.E. of regression 0.106895     Akaike info criterion -1.560138 

Sum squared resid 0.274236     Schwarz criterion -1.463362 

Log likelihood 22.28180     Hannan-Quinn criter. -1.532270 

F-statistic 2.618019     Durbin-Watson stat 1.584346 

Prob(F-statistic) 0.118725    
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5. Pengujian Akar Unit pada PMA 

Null Hypothesis: LPMA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.374166  0.7851 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPMA)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/18   Time: 20:54   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPMA(-1) 0.003543 0.009469 0.374166 0.7114 
     
     R-squared -0.004331     Mean dependent var 0.046034 

Adjusted R-squared -0.004331     S.D. dependent var 0.470508 

S.E. of regression 0.471526     Akaike info criterion 1.372017 

Sum squared resid 5.558418     Schwarz criterion 1.420406 

Log likelihood -16.83622     Hannan-Quinn criter. 1.385951 

Durbin-Watson stat 2.255228    
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LAMPIRAN III 

Pengujian Akar Unit pada First Difference 

1. Pengujian Akar Unit pada Pertumbuhan Ekonomi 

Null Hypothesis: D(LPE) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.099902  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPE,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:48   

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPE(-1)) -1.061354 0.208113 -5.099902 0.0000 

C 0.088285 0.047514 1.858065 0.0760 
     
     R-squared 0.530698     Mean dependent var -0.000598 

Adjusted R-squared 0.510294     S.D. dependent var 0.315828 

S.E. of regression 0.221013     Akaike info criterion -0.104568 

Sum squared resid 1.123479     Schwarz criterion -0.007058 

Log likelihood 3.307105     Hannan-Quinn criter. -0.077523 

F-statistic 26.00900     Durbin-Watson stat 2.016459 

Prob(F-statistic) 0.000036    
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2. Pengujian Akar Unit pada Belanja Negara 

Null Hypothesis: D(LBELANJA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.569761  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LBELANJA,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:49   

Sample (adjusted): 1993 2016   

Included observations: 24 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LBELANJA(-1)) -2.302192 0.350422 -6.569761 0.0000 

D(LBELANJA(-1),2) 0.446104 0.196344 2.272055 0.0337 

C 0.366416 0.099619 3.678182 0.0014 
     
     R-squared 0.835515     Mean dependent var -0.005302 

Adjusted R-squared 0.819849     S.D. dependent var 0.943029 

S.E. of regression 0.400261     Akaike info criterion 1.123068 

Sum squared resid 3.364383     Schwarz criterion 1.270325 

Log likelihood -10.47681     Hannan-Quinn criter. 1.162135 

F-statistic 53.33546     Durbin-Watson stat 2.241514 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. Pengujian Akar Unit pada Inflasi 

Null Hypothesis: D(LINFLASI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.856511  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  

 10% level  -2.638752  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LINFLASI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:48   

Sample (adjusted): 1994 2016   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LINFLASI(-1)) -3.513948 0.600007 -5.856511 0.0000 

D(LINFLASI(-1),2) 1.420683 0.433730 3.275502 0.0040 

D(LINFLASI(-2),2) 0.467673 0.212244 2.203471 0.0401 

C -0.077507 0.157957 -0.490685 0.6293 
     
     R-squared 0.870248     Mean dependent var -0.034159 

Adjusted R-squared 0.849761     S.D. dependent var 1.953189 

S.E. of regression 0.757068     Akaike info criterion 2.438044 

Sum squared resid 10.88990     Schwarz criterion 2.635522 

Log likelihood -24.03751     Hannan-Quinn criter. 2.487709 

F-statistic 42.47789     Durbin-Watson stat 2.221066 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. Pengujian Akar Unit pada Pajak 

Null Hypothesis: D(LTAX) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.895896  0.0067 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:47   

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LTAX(-1)) -0.767714 0.197057 -3.895896 0.0007 

C 0.128727 0.041204 3.124170 0.0048 
     
     R-squared 0.397559     Mean dependent var -0.007987 

Adjusted R-squared 0.371366     S.D. dependent var 0.136177 

S.E. of regression 0.107970     Akaike info criterion -1.537314 

Sum squared resid 0.268121     Schwarz criterion -1.439804 

Log likelihood 21.21643     Hannan-Quinn criter. -1.510269 

F-statistic 15.17801     Durbin-Watson stat 1.818238 

Prob(F-statistic) 0.000728    
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5. Pengujian Akar Unit pada PMA 

Null Hypothesis: D(LPMA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.459657  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPMA,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/18   Time: 15:46   

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LPMA(-1)) -1.129047 0.206798 -5.459657 0.0000 

C 0.053986 0.097782 0.552102 0.5862 
     
     R-squared 0.564459     Mean dependent var -0.000552 

Adjusted R-squared 0.545522     S.D. dependent var 0.721433 

S.E. of regression 0.486354     Akaike info criterion 1.472857 

Sum squared resid 5.440419     Schwarz criterion 1.570367 

Log likelihood -16.41072     Hannan-Quinn criter. 1.499902 

F-statistic 29.80786     Durbin-Watson stat 2.072356 

Prob(F-statistic) 0.000015    
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LAMPIRAN IV 

Uji Kointegrasi 

Null Hypothesis: ECT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.155467  0.0327 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ECT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/18   Time: 20:35   

Sample (adjusted): 1994 2016   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ECT(-1) -0.406185 0.188444 -2.155467 0.0442 

D(ECT(-1)) -0.143426 0.234162 -0.612508 0.5475 

D(ECT(-2)) 0.062880 0.234939 0.267644 0.7919 

D(ECT(-3)) 0.500657 0.194658 2.571981 0.0187 
     
     R-squared 0.573269     Mean dependent var -0.020669 

Adjusted R-squared 0.505891     S.D. dependent var 0.254453 

S.E. of regression 0.178862     Akaike info criterion -0.447628 

Sum squared resid 0.607844     Schwarz criterion -0.250151 

Log likelihood 9.147725     Hannan-Quinn criter. -0.397963 

Durbin-Watson stat 2.290186    
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LAMPIRAN V 

Regresi Jangka Pendek 

Dependent Variable: D(LOG(PE))  

Method: Least Squares   

Date: 01/26/18   Time: 20:40   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.070562 0.068884 1.024358 0.3179 

D(LOG(INFLASI)) -0.009744 0.058339 -0.167016 0.8690 

D(LOG(BN)) -0.198811 0.139978 -1.420303 0.1709 

D(LOG(TAX)) 0.189368 0.424407 0.446194 0.6603 

D(LOG(PMA)) 0.241330 0.084492 2.856252 0.0098 

ECT(-1) -0.375957 0.157928 -2.380555 0.0273 
     
     R-squared 0.539564     Mean dependent var 0.083571 

Adjusted R-squared 0.424455     S.D. dependent var 0.212400 

S.E. of regression 0.161136     Akaike info criterion -0.613956 

Sum squared resid 0.519299     Schwarz criterion -0.323626 

Log likelihood 13.98143     Hannan-Quinn criter. -0.530352 

F-statistic 4.687412     Durbin-Watson stat 1.626214 

Prob(F-statistic) 0.005394    
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LAMPIRAN VI 

Regresi Jangka Panjang 

Dependent Variable: LOG(PE)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/18   Time: 20:42   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.72338 1.071028 10.94592 0.0000 

LOG(INFLASI) -0.236064 0.119200 -1.980397 0.0603 

LOG(BN) 0.249463 0.291244 0.856543 0.4009 

LOG(TAX) 0.164368 0.291137 0.564572 0.5781 

LOG(PMA) 0.318126 0.113080 2.813277 0.0101 
     
     R-squared 0.899513     Mean dependent var 19.52618 

Adjusted R-squared 0.881243     S.D. dependent var 0.773312 

S.E. of regression 0.266492     Akaike info criterion 0.358631 

Sum squared resid 1.562396     Schwarz criterion 0.598601 

Log likelihood 0.158478     Hannan-Quinn criter. 0.429987 

F-statistic 49.23364     Durbin-Watson stat 1.043147 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 


