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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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).  

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. 
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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). 

Menariknya, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif yang 

signifikan dengan PDB perkapita sedangkan perpajakan berpengaruh positif 

signifikan. Ini berarti peningkatan pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan 

penurunan PDB per kapita sementara peningkatan perpajakan dikaitkan dengan 

peningkatan PDB per kapita. Efek negatif yang signifikan pengeluaran pemerintah 

mungkin sebagai akibat dari crowding out (Mahmoudzadeh et al., 2013).  

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. Sejalan dengan temuan ini (Bernardini & Peersman, 2018) 

menemukan crowding-in yang signifikan dari pengeluaran pribadi dalam periode 

hutang yang berlebihan, “Menghasilkan pengganda yang jauh lebih besar dari satu. 

Dalam episode hutang swasta yang tinggi, lebih banyak belanja pemerintah bahkan 

mengurangi rasio utang pemerintah terhadap bruto produk dalam negeri”. 

Grafik 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Periode 1999-2019 (%) 

 
Sumber: World bank GDP 2020 (diolah) 

Sebagaimana tampak dalam Grafik diagram 1.1 terlihat bahwa grafik 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di bawah 10% pada kurun 1999-

2019. Walaupun hanya mengalami peningkatan sedikit 1% bisa dikatakan stabil. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1999-2019 terus mengalami fluktuasi. 

Fluktuasi PDB tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,34% dan yang 

paling rendah pada tahun 1999 sebesar 0,79% hal ini dikarenakan pada tahun 

sebelumnya mengalami krisis moneter yang paling terbesar dalam sejarah sampai 

saat ini. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 disebabkan kondisi 
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perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapkan 

perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 

1999. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter dan fiskal dapat dikelola secara 

maksimal agar dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan agar pertumbuhan perekonomian dalam 

negri kedepannya dapat meningkat sesuai target yang akan dicapai. 

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)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia tahun 1999-2019? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019? 

3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019? 
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4. Bagaimana pengaruh investasi PMA terhadap pertumuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia tahun 1999-2019. 

2. Mengetahui pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019. 

3. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019. 

4. Mengetahui pengaruh investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1999-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas terhadap permasalah yang diteliti. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi secara umum 

ataupun secara khusus terkait tetang kebijakan pemerintah dalam 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. 
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E. Metode Penelitian 

E.1 Jenis dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data kuantitatif, yaitu metode pengumpulan dengan melalui data yang 

sudah ada sebelumnya atau data sekunder yang berupa jurnal, buku, atau dari 

laporan-laporan penelitian terdahulu yang ada di lembaga instansi terkait dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series periode 1999-2019. Data 

diperoleh dari perpustakaan jurnal peneliti sebelumnya dan instansi terkait seperti 

BPS (Badan Pusat Statistik), IMF (Indonesia Money Fund), World Bank (Bank 

Dunia), NSWI (National Single Window Investment) dan BI (Bank Indonesia). 

Serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif.  

E.2 Alat dan Model Analisis 

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). 

Dimana 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  

Dimana: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

∆ = first difference operator 
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b0 = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien regresi variabel independen 

r = Suku bunga 

LnMS  = Jumlah uang beredar 

LnSBI = Suku Bunga  

LnTax  = penerimaan pajak 

LnI  = Investasi 

Sumber: Mahdi, Hasdi Aimon, Efrizal Syofyan Pengaruh Kebijakan Fiskal dan 

Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi (2015) 

(diolah) 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang jumlah uang 

beredar, suku bunga, pajak dan investasi asing serta menerangkan 

mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi 

operasional, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian, hasil 

analisis data, dan interpretasi ekonomi. 
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BAB V PENUTUP 

Akhir dari bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran, guna untuk perbaikan dan referensi penelitian selanjutnya 

dalam pembahasan ruang lingkup yang sama. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 


