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PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR 

PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN INFLASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 

Abstrak 

Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di 

beberapa sektor (pertanian, infrastruktur) dan tingkat inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di indonesia dalam jangka waktu 30 tahun terakhir. 

Variabel dependen dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

variabel independen antara lain : pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, 

pengeluaran infrastruktur dan inflasi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder indonesia tahun 

1987 sampai dengan tahun 2017. Teknik analisis dalam penulisan ini 

menggunakan analisis data time seris dengan model analisis OLS (Ordinary Least 

Square). Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) variabel pengeluaran 

pemerintah pada sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebesar - 1,008481 dan tidak signifikan. (2) variabel pengeluaran 

pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,400485 namun tidak signifikan. Dan (3) 

variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 

-0,275017 dan signifikan.  

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pertanian, 

infrastruktur, inflasi, OLS (Ordinary Least Square). 

Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of government spending in 

several sectors (agriculture, infrastructure) and the inflation rate on Indonesia's 

economic growth in the last 30 years. The dependent variable in the study is 

economic growth. However, the independent variables include: government 

spending on the agricultural sector, infrastructure expenditure and inflation. This 

study uses a quantitative approach. The data in this study uses Indonesian 

secondary data from 1987 to 2017. The analysis technique in this study uses serial 

data analysis with OLS (Ordinary Least Square) analysis model. The results of the 

study show that: (1) the variable government expenditure on the agricultural sector 

has a negative effect on economic growth of -1.008481 and is not significant. (2) 

government expenditure variables in the infrastructure sector have a positive 

effect on economic growth of 0.400485 but are not significant. And (3) the 

inflation variable has a negative effect on economic growth of - 0.275017 and 

is significant.  

Keywords : Economic Growth, Government Spending, Agriculture, 

Infrastructure, The Inflation, OLS (Ordinary Least Square).
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1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi 

negaranya. Ukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya pendapatan 

nasional yang diperoleh oleh negara. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran 

yang paling sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Salah satu 

indikator yang juga penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara 

dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat 

Statistik, Pruduct Domestic Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perekonomian 

suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil 

terhadap penggunakan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari 

pada tahun-tahun sebelumnya (Haryanto T. P., 2013). 

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi kebijakan 

fiskal dan kebijakan moneter, seperti halnya juga ekonomi dapat dibagi menjadi 

sektor riil dan sektor moneter. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil di pengaruhi 

oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di indonesia kebijakan ini merupakan 

tanggung jawab dari Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas 

sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang 

sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Bank Indonesia. Keserasian antara kedua 

kebijakan tersebut sangatklah penting karena akan menciptakan suatu stabilitas di 

dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan (Tambunan T. , 2015). 

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaaan negara 

dalam bentuk pajak maupun bukan pajak ke dalam belanja negara. Keynes 

berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh peemerintah 

dalam melakukan kebijakaln fiskal, yaitu melalui Income Approach (melalui 

pajak) dan Expenditure Approach (melalui pengeluaran). Menurutnya, 

perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan biaya pajak 

atau menaikkan pengeluaran pemerintah (Mankiw N. G., 2007). 
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Besarnya pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya di pengaruhi oleh 

berbagai faktor salah satunya karena adanya inflasi dan peningkatan pendapatan 

nasional. Peningkatan pendapatan nasional juga dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan 

akumulasi modal, peningkatan kualitas teknologi yang digunakan serta faktor lain. 

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa 

berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik 

menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong 

produk nasional. Investasi lebih cenderung pada pembelian tanah, rumah dan 

bangunan. Jika produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi (Ardiyansyah H. , 2017).  

Pengeluaran sektor ekonomi, memiliki cakupan yang luas sehingga 

memfokuskan hanya pada salah satu sub sektornya. Pembangunan sektor 

pertanian di Indonesia tetap dianggap sektor terpenting dari keseluruhan hasil 

pembangunan ekonomi. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya 

pembangunan pertanian di Indonesia yakni; 1. Potensi sumber dayanya yang besar 

dan beragam; 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar; 3. Besarnya 

pangsa terhadap ekspor nasional; 4. Besarnya penduduk yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor ini; 5. Peranan dalam penyediaan pangan masyarakat; dan 6. 

Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Yustika A. E., 2006).  

Selain pengeluaran ekonomi pada sektor Pertanian, Pengeluaran pemerintah 

pada sektor Infrastruktur juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Sektor Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan 

prasarana umum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 

tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Menjelaskan beberapa jenis 

infrasturktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur 

transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum 

dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan 

infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur 

tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya 

yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. 
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Sektor ini memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki 

peran penting di suatu negara dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan 

kemakmuran masyarakat (Prasetyo & Firdaus, 2009). 

Sejak pertengahan tahun 2015, telah terjadi perubahan paradigma dari sisi 

moneter, yakni perubahan dari stabilitas jumlah uang yang beredar menjadi 

Inflatin Targeting Framework (ITF) dengan menggunakan instrumen suku bunga. 

Dengan perubahan ini bank indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran 

inflasi kepada publik dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai 

inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Tujuan dari perubahan ini yaitu 

untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya 

tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Kuncoro M. , 2013). 

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa 

berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik 

menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong 

produk nasional, investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. 

Jika produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi (Ardiyansyah H. , 2017). Menurut bank indonesia, Secara sederhana 

inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang sja tidak dapat 

disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan 

harga) pada barang lainnya. Inflasi muncul karena adanya tekanan dari sisi supply 

(cost push inflation), dari sisi permintaan (demand push inflation), dan dari 

ekspektasi inflasi. 

Berdasarkan uraian yang di sajikan diatas kemungkinan ada keterkaitan 

antara pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, infrastruktur dan inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan yang terjadi bersifat saling 

mempengaruhi, artinya pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal 

karena meneliti hubungan antar varibel terhadap variabel lainnya. 

Penelitian ini terbatas pada pengujian sampai sejauh mana variabel 

pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian (AGR) , Variabel pengeluaran 

pemerintah pada sektor infrastruktur (IFR) dan Variabel Inflasi (INF) 

mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia (GROWTH) periode 

1987-2017. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan data tahunan selama 30 tahun dari 

tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Worldbank,  Bank 

Indonesia, Kementrian Keuangan, dan instansi lainnya. Selain itu penulis juga 

memperoleh data dari searching internet buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah dan 

kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, 

infrastruktur dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia digunakan 

Analisis Regresi Data time series dengan model data ekonometri sebagai berikut : 

GROWTH =   +       +         +             ........... (1) 

Dimana : 

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

lnAGR  = Variabel pengeluaran atas pertanian (Rp) 

lnIFR  = Variabel pengeluaran atas infrastruktur (Rp) 

INF = Variabel Inflasi (%) 

i = Cross Section 

t = Time Series 

 =  Konstanta 

     = Koefisien 

  =Kesalahan Pengganggu 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi (GROWTH) terhadap variabel independen pertumbuhan 

ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pertania, infrastruktur dan inflasi dengan 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Dimana dalam model 

analisis OLS terdapat beberapa uji diantaranya terdapat uji regresi model lengkap, 

uji kebaikan model, dan uji validasi pengaruh (uji t). 

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh hasil seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 
Hasil Estimasi Model Ekonometri 

GROWTH = 20,85775–1,008481lnAGRt + 0,400485 lnIFRt – 0,275017INFt 

(0,0917)*        (0,5305)*  (0,0000) 

R
2
=0,884171; DW-Stat=1,362498; F-Stat = 66,15639; Prob. F-Stat = 0,0000

 

Uji Diagnosis : 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

lnAGR = 6,866628; lnIFR = 6,603447; INF = 1,123281 

(2) Normalitas 

JB(2) = 1,281851; Prob.(JB) = 0,526805 

(3) Otokerelasi 

X
2
(3) = 0,3338 ; Prob. (X

2
) = 0,808886 

(4) Heteroskedastisitas 

X
2
(9) = 0,1503 ; Prob(X

2
) = 0,138869 

(5) Linieritas 

F(1,25) = 0,2891 ; Prob (F) = 0,000000 

Keterangan : 
*
Signifiakansi pada   = 0,01: 

**
Signifikansi pada   = 0,05; 

***
Signifikansi pada   = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-

statistik. 

Sumber : Worldbank, Kemenkeu. Diolah. 
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3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan uji Variance 

Inflation Factor (VIF). Apakah nilai VIF > 10 maka terdapat masalah 

multikolinieritas, apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 

a. Variabel lnAGR memiliki koefisien VIF sebesar 6,866628 (<10),

maka variabel lnAGR tidak terdapat masalah multikolinieritas.

b. Variabel lnIFR memiliki koefisien VIF sebesar 6,603447 (<10), maka

variabel lnIFR tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Variabel INF memiliki koefisien VIF sebesar 1,123281 (<10), maka

variabel INF tidak memiliki masalah multikolinieritas.

3.1.2 Uji Normalitas Residual (ut) 

Uji normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Jarque Bera dengan formulasi hipotesis H0 : Distribusi ut normal dan 

HA : Distribusi ut tidak normal, dengan kriteria pengujian H0 ditolak 

apabila statistik probabilitas JB ≤   dan H0 diterima apabila statistik 

probabilitas >  . 

Dari tabel 1 diketahui probabilitas Jarque Bera adalah 0,526805 

(>0,10), maka H0 diterima sehingga Ut normal. 

3.1.3 Uji Otokorelasi 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai untuk menguji keberadaan 

otokorelasi adalah Breusch Godfrey. H0 dari Breusch Bera adalah tidak 

terdapat otokeralasi dalam model; HA nya terdapat otokorelasi dalam 

model. H0 diterima apabila nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik X
2
 uji Breusch Bera ≤   (level of significance).  

Dari tabel 4.1 terlihat nilai Breusch Bera, terlihat nilai p, probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik X
2
 uji Breusch Bera adalah sebesar 

0,3338 yang berarti > 0,10, jadi H0 diterima, kesimpulannya tidak 

terdapat masalah otokorelasi dalam model. 
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3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam menggunakan uji white dengan 

formulasi hipotesis H0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model dan HA : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model, 

dengan kriteria pengujian H0 diterima dengan signifikansi X2 >    dan 

H0 ditolak bila signifikansi X2 ≤  . 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui nilai probabilitas dari uji white adalah 

0,1503 (>0,10), maka H0 diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

3.1.5 Uji Linieritas (Spesifikasi Model) 

Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Ramsey 

Reset dengan formulasi hipotesis H0 : model linier (spesifikasi model 

benar) dan HA : Model tidak linier (spesifikasi model salah), dengan 

kriteria pengujian H0 diterima apabila probabilitas statistik F >   dan H0 

ditolak apabila probabilitas statistik F ≤  . 

Dari tabel 4.1 diketahui nilai probabilitas dari hasil Ramsey Reset 

sebesar 0,2891. (>0,10). Maka H0 diterima, sehingga spesifikasi model 

benar (model linier). 

3.2 Uji Kebaikan Model 

3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji eksistensi model dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan 

formulasi hepotesis H0 : β1 = β2 = β3 = 0; model yang dipakai tidak 

eksis dan HA : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0; model yang dipakai eksis, dengan 

kriteria pengujian H0 diterima apabila probabilitas statistik F >  , H0 

ditolak apabila probabilitas F ≤    

Dari Tabel 4.1 diketahui nilai probabilitas F statistik adalah sebesar 

0,0000 (≤0,01), jadi H0 ditolak. Kesimpulannya model yang dipakai 

eksis. 

3.2.2 Koefisien Determinasi R
2

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat R-square (R2) sebesar 0,884171 yang 

berarti 88%. Variasi variabel dependen tingkat pertumbuhan ekonomi 
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dapat dijelaskan dengan variabel independen yaitu, pengeluaran 

pertanian, pengeluaran infrastruktur, dan tingkat inflasi dalam model 

sebesar 88%. Sedangkan sisanya variasi tingkat pertumbuhan ekonomi 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak di masukan dalam model 

statistik sebesar 12%. 

3.3 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 

uji t adalah β1 = 0, variabel independen  ke- t tidak memiliki pengaruh 

signifikan, dan HA nya β1 ≠ 0, variabel independen ke-t memiliki 

pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value) probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik t >  ; H0 akan ditolak jika nilai p (p 

value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik t ≤  , hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Varibael Sig.t Kriteria Keterangan 

LogAGR 0,0917 ≥ 0,01 LogAGR  tidak berpengaruh signifikan 

LogIFR 0,5305 ≥ 0,01 LogIFR  tidak  berpengaruh signifikan 

INF 0,0000 ≤ 0,01 INF bepengaruh signifikan 

Sumber : Hasil Analisis Data. 

Keterangan : 

*
Signifikan pada   = 0,01; 

**
Signifikan pada   = 0,05; 

***
Signifikan pas   = 

0,10. 

4. PENUTUP

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut : 

Uji validasi pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah pada sektor 

pertanian dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel independen inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. 
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Koefisien determinasi R2 sebesar 0,884171 , artinya sebesar 88% variasi 

pertumbuhan ekonomi di indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independen 

pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, infrastruktur, dan inflasi. 

Sedangkan sisanya sebesar 12% dijelaskan oleh variasi diluar model. 
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