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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN 

FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 

(PERIODE 1999-2019) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan 

fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 

1999-2019. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan ekonomi dan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, pajak dan investasi asing 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1999-2019 dengan 

menggunakan regresi linear berganda dengan alat analisis regresi ECM (Error 

Corecction Model). Berdasarkan uji dalam jangka pendek, pajak dan jub 

berpengaruh signifikan, sedangkan suku bunga dan investasi asing tidak signifikan. 

Dalam jangka panjang, suku bunga dan investasi asing berpengaruh signifikan pada 

alfa, sedangkan pajak dan jub tidak berpengaruh signifikan. 

Kata Kunci:  Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, 

ECM, Pajak 

Abstract 

This study aims to analyze and determine the effect of fiscal policy and monetary 

policy on economic growth in Indonesia in 1999-2019. The dependent variable used 

in this study is economic growth and the independent variables in this study are 

monetary policy and fiscal policy. Analysis of the data used to determine the effect 

of money supply, interest rates, taxes and foreign investment on economic growth 

in Indonesia for the period 1999-2019 by using multiple linear regression with 

regression analysis tool ECM (Error Correction Model). Based on the test in the 

short term, tax and jub have a significant effect, while interest rates and foreign 

investment are not significant. In the long term, interest rates and foreign investment 

have a significant effect on alpha, while tax and jub have no significant effect. 

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Economic Growth, ECM, Tax 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah disibukkan dengan tanggung jawab manajemen ekonomi yang 

fundamental untuk pengelolaan variabel makroekonomi seperti output, inflasi, 

jumlah uang beredar, permintaan agregat, dan suku bunga yang merupakan variabel 

penting yang mempengaruhi jalur pertumbuhan dan perkembangan setiap ekonomi 

(Dzorgbo, 2017). Manajemen ekonomi merupakan paduan dari dua alat pelengkap 

yaitu: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Nwaogwugwu & Evans, 2016). 
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Kebijakan moneter adalah proses dimana otoritas moneter suatu negara 

mengontrol pasokan uang, seringkali menargetkan tingkat bunga untuk tujuan 

mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Bisa ekspansif atau kontraktif, 

dimana kebijakan ekspansif meningkatkan total suplai uang dalam perekonomian 

lebih cepat dari biasanya, dan kebijakan kontraktif memperluas suplai uang lebih 

lambat dari biasanya atau bahkan menyusutkannya. 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa untuk membuat penilaian yang 

akurat tentang besaran, waktu dan durasi kebijakan moneter, pembuat kebijakan 

perlu memahami mekanisme dimana kebijakan moneter mempengaruhi 

perekonomian (Nwaogwugwu & Evans, 2016). Disisi lain, kebijakan fiskal 

merupakan instrumen kebijakan yang bertumpu pada pendapatan publik dan 

pengelolaan pengeluaran publik untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam 

suatu perekonomian. Melibatkan manipulasi investasi, atau pajak, atau keduanya 

dengan tujuan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, inflasi dan pertumbuhan. 

Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan secara 

keseluruhan hasil anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi. 

Kebijakan fiskal ekspansif terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi 

penerimaan pajak, dan kebijakan fiskal kontraktif terjadi ketika pengeluaran 

pemerintah lebih rendah daripada penerimaan pajak, dan biasanya dilakukan untuk 

membayar hutang pemerintah. Dua instrumen utama kebijakan fiskal adalah 

perubahan tingkat dan komposisi perpajakan dan belanja pemerintah di berbagai 

sektor. Perubahan tersebut mempengaruhi variabel makroekonomi seperti: 

permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, pola 

alokasi sumber daya dalam sektor pemerintah dan relatif terhadap sektor swasta 

(Ramey & Zubairy, 2018). 

Pemerintah akan menaikkan pajak untuk memperluas program 

kesejahteraan, individu dan bisnis ditinggalkan dengan pendapatan tambahan yang 

lebih sedikit. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan sosial 

dapat mengurangi pemberian sektor swasta, mengimbangi pengeluaran pemerintah 

untuk tujuan yang sama. Padahal, peningkatan belanja pemerintah lewat pajak yang 

lebih tinggi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang lebih tidak efisien seperti 
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yang cenderung dilakukan oleh pemerintah menjadi kurang efektif dalam 

pengeluaran. 

Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi ekonomi 

suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi cukup lazim digunakan. 

Gambaran kondisi perekonomian dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro 

ekonomi suatu negara. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan 

pembangunan perekonomian suatu negara (Nurlina & Zurjani, 2018). Dari latar 

belakang diatas maka penulis akan menyusun sebuah penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 1999-2019)”. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, 

suku bunga, pajak dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

periode 1999-2019 dengan menggunakan regresi linear berganda dengan alat 

analisis regresi ECM (Error Corecction Model). 

2.2. Teknik Analisis Data 

Di mana model ini model replikasi dari jurnal Mahdi, Hasdi Aimon, Efrizal 

Syofyan Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Jambi (2015) menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

Δ Yt = β0 + β1 Δ MSt + β2 Δ SBIt + β3 Δ TAXt + β4 Δ INVt + μ t  

Di mana: 

Y   = Pertumbuhan Ekonomi 

∆   = first difference operator 

b0  = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien regresi variabel independen 

r   = Suku bunga 

LnMS  = Jumlah uang beredar 
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LnSBI = Suku Bunga  

LnTax  = penerimaan pajak 

LnI  = Investasi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, maka diperoleh model estimasi 

regresi Error Correction Model (ECM) seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Jangka Pendek ECM 

   
   Variabel Coefficient Prob.  

   
   C -5,821652 0,2052 

D(SB) 0,052481 0,6712 

DLOG(TAX) 5,073653 0,0014 

DLOG(JUB) 13,24383 0,0719 

DLOG(PMA) 0,009681 0,9064 

SB(-1) -0,994838 0,0002 

LOG(TAX(-1)) -0,817553 0,6007 

LOG(JUB(-1)) -0,097526 0,9586 

LOG(PMA(-1)) -0,943429 0,0024 

ECT 0,809119 0,0013 

   
R2=0,976015; DW-stat=1,756053;  

F-stat=45,21462; Prob.F-stat=0,000001 

 
       Sumber: World Bank diolah. 

Pada table 4.1 syarat ECM terpenuhi karena: koefisien ECT diantara 0 < 

0,809119 <1 dan Prob.t ECT 0,0013 < 0,05 signifikan. Diketahui nilai Prob.F-stat 

sebesar 0,000001 yang besarnya lebih kecil dari 0,05 pada alfa dan nilai ECT yang 

menunjukkan koefisien menunjukkan nilai positif dan signifikan menunjukkan 

bahawa model ECM ini adalah valid dan berpengaruh secara signifikan dalam 

jangka penek maupun jangka Panjang. Koefisien ECT sebesar 0,809119 

mempunyai makna bahwa dalam satu tahun, disequilibrium yang dikoreksi adalah 

sebesar 80%. Dengan kata lain model ECM dalam penelitian ini dapat dipakai untuk 

menganalisis pengaruh jangka Panjang dari variabel bebas yang terdiri dari Jumlah 
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Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan investasi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi.Dari hasil analisi dapat ditulis model persamaan linier jangka pendek 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Perhitungan koefisien regresi ECM Jangka Panjang 

Variabel Perhitungan 

C -5,821652/0,809119 = -7,195050 

SB(-1) (0,05248+0,809119)/ 0,809119) = 1,064862 

TAX(-1) (5,073653+0,809119)/ 0,809119) = 7,270589 

JUB(-1) (13,24383+0,809119)/ 0,809119) = 17, 36821 

PMA(-1) (0,009681+0,809119)/ 0,809119) = 1,011965  

Sumber: diolah dari tabel 4.1 

∆Yt= -7,195050 + 1,064862SBt-1 + 7,270589TAXt-1 + 17, 36821JUBt-1 + 

1,011965 PMAt-1 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinearitas VIF disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3  

Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan     

SB(t-1)  15,81451 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

TAX(t-1)  399,5170 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

JUB(t-1)  564,5378 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

PMA(t-1)  63,70724 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

SB(t)  11,32342 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

TAX(t)  2,707029 <10 Tidak Terdapat masalah multikolinearitas 

JB(t)  18,41770 >10 Terdapat masalah multikolinearitas 

PMA(t)  5,669100 <10 Tidak Terdapat masalah multikolinearitas 

Sumber: Lampiran. 
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3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa signifikansi statistic JB sebesar 0,7257 di mana nilai 

tersebut ( > 0,10) maka 𝐻𝑜 diterima dan dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual normal.  

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa nilai signifikansi 𝜒2 sebesar 0,9777 di mana nilai 

tersebut ( > 0,10) maka 𝐻𝑜diterim sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah otokorelasi dalam model. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa nilai signifikansi 𝜒2 sebesar 0,6713 di mana nilai 

tersebut ( > 0,10) maka 𝐻𝑜 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Pada Tabel 1, diketahui bahwa nilai probabilitas statistik 𝐹 model ECM sebesar 

0,8732 di mana nilai tersebut ( > 0,10) maka 𝐻𝑜 diterima sehingga disimpulkan 

bahwa model linier (spesifikasi model benar). 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Dapat dilihat pada Tabel 1, diketahu bahwa nilai dari probabilitas F pada model 

ECM sebesar 0,0001 nilai ini (<0,01) maka 𝐻𝑜 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

model yang dipakai dalam penelitian eksis. 

3.3.2 Uji Validitas Pengaruh 

Tabel 4  

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Sumber: Lampiran 

Variabel Prob t Alfa Keterangan 

D(SB) 0,6712 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

DLOG(TAX) 0,0014 < 0,01 Berpengaruh signifikan 

DLOG(JUB) 0,0719 < 0,10 Berpengaruh signifikan 

DLOG(PMA) 0,9064 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

SB(-1) 0,0002 < 0,01 Berpengaruh signifikan 

LOG(TAX(-1)) 0,6007 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

LOG(JUB(-1)) 0,9586 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

LOG(PMA(-1)) 0,0024 < 0,01 Berpengaruh signifikan 
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3.3.3 Uji Interpretasi Determinasi Majemuk (R2) 

Dari  tabel 1 nilai dari 𝑅2 sebesar 0,9760 yang berarti bahwa 97,6% variasi dari 

variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 

independen dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel SUKU BUNGA, TAX, 

JUB, dan PMA. Sedangkan sisanya 2,4% dijelaskan variabel-variabel bebas lain 

diluar model yang diestimasi.. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

Variabel JUB dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apabila JUB naik maka pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia akan meningkat. semakin meningkat jumlah uang beredar maka dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terkait karena dengan peningkatan 

jumlah uang beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian dananya untuk 

konsumsi sehingga membuat produsen memproduksi barang lebih banyak 

kemudian permintaan akan faktor produksi meningkat. Hal ini akan berpengaruh 

pada peningkatan konsumsi, produktivitas pengusaha, dan pendapatan perkapita 

kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sejalan denga penelitian yang dilakukan oleh Tiwa et 

al. (2016). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Jumlah Uang Beredar secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi dan secara simultan 

juga mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan peningkatan 

jumlah uang yang beredar dimasyarakat menandakan tingkat konsumsi masyarakat 

yang naik pula. Kondisi ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan 

nasional suatu negara tersebut. 

Variabel Suku Bunga dalam jangka Panjang berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila suku bunga turun maka pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat. Hal ini dikarenakan jika suku bunga turun maka 

masyarakat akan lebih konsumtif dalam melakukan transaksi ekonomi. Contohnya 

apabila suku bunga bank naik maka masyarakat akan enggan mengambil 

peminjaman di bank, sebaliknya apabila suku bunga di bank turun maka masyarakat 

akan lebih tertarik dalam pengajuan perkreditan.  
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Variabel pajak dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. apabila penerimaan pajak naik, maka pertumbuhan 

ekonomi akan meningkatkat. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 

(Saragih, 2018) bahwa Berdasarkan hasil ini, secara umum diperoleh temuan bahwa 

yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penerimaan pajak 

daerah dan rasio gini. Sementara indeks harga konsumen tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis bahwa penerimaan 

pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti. 

Variabel PMA dalam jangka Panjang berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, apabila PMA naik, maka pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati dkk, 

2008), untuk analisis jangka panjang variabel investasi asing mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu pada kondisi 

sekarang dimana Indonesia dalam kategori Negara Sedang Berkembang (NSB) 

yaitu dimana tingkat investasi masih sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan 

perekonomian nasional 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil olah data Error Correction Model (ECM) koefisien  

variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi terletak diantara 0 < 0,8091 < 1 

dan signfikan prob t ect 0,0013 < 0,05 yang artinya signifikan. Dari hasil 

tersebut terbukti bahwa secara statistic besarnya  signifikan dengan tanda 

koefisien yang bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut telah memenuhi syarat model Error Correction Model (ECM). 

2. Berdasarkan hasil pengujian hasil uji asumsi klasik, tidak ditemukan masalah 

multikolinearitas. Model yang digunakan dalam uji normalitas tidak 

ditemukan penyimpangan sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi normal. 
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Tidak terdapat masalah autokorelasi dan heteroskedasitas dalam model., dan 

dalam uji linearitas menunjukkan spesifikasi model benar. 

3. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 97,6 % 

artinya variabel independen jumlah uang beredar, suku bunga, pajak,dan 

PMA (investasi) dapat menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi,. Sisanya sebesar 2,4% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

4. Secara parsial dalam jangka pedek variabel pajak dan jumlah uang beredar 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan suku bunga, dan PMA (investasi) tidak signifikan. . Dalam jangka 

panjang, suku bunga dan investasi asing berpengaruh signifikan pada alfa 

0,01, sedangkan pajak dan jub tidak berpengaruh signifikan. 

4.2. Saran 

1. Berdasarkan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan 

alternatif kebijakan yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang optimal adalah kenaikan belanja yang dibarengi dengan 

pemotongan pajak (tax cut). Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini di antaranya yaitu periode waktu observasi dan pemilihan 

variabel. Semakin panjang periode observasi maka hasil estimasi model akan 

semakin valid, apalagi jika data yang digunakan adalah data bulanan. 

2. Bagi pemerintah jangka pendek maupun jangka Panjang untuk permasalahan 

JUB, Suku Bunga, Pajak, dan PMA yang yang belum maksimal agar dapat 

segera diperbaiki melalui berbagai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 

yang lebih tepat untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang akan tejadi. 

Serta harus memiliki perhitungan kebijakan yang lebih matang dalam 

pengambilan keputusan. 
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