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ANALISIS RICARDIAN EQUIVALENCE HYPOTHESIS TERHADAP 

TINGKAT KONSUMSI DI ASEAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis Ricardian Equivalence Hypothesis yang 

diukur melaui variabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), pajak, inflasi, 

dan utang luar negeri terhadap konsumsi masyarakat di ASEAN selama kurun 

waktu 2009-2020 di mana tahun tersebut adalah masa-masa setelah melewati krisis 

ekonomi global di tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

data panel selama periode 2009-2020 dengan mengambil sampel data dari negara 

anggota ASEAN. Hasil dengan pendekatan Fixed Effects menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak dan utang luar negeri berpengaruh positif terhadap konsumsi 

masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan PDB dan inflasi tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi masyarakat di ASEAN tahun 2009-2020. Pemerintah 

diharapkan dapat memajukan sektor-sektor ekonomi yang kurang maju, 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja, 

karena hal tersebut akan memperbaiki sisi keuangan mayarakat meningkat, 

sehingga tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat dan kondisi tersebut 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata Kunci: produk domestik bruto, pajak, inflasi, utang luar negeri, konsumsi 

masyarakat, data panel 

 

Abstract 

This study aims to analyze the Ricardian Equivalence Hypothesis as measured 

through variables in gross domestic product (GDP), taxes, inflation, and foreign 

debt to public consumption in ASEAN during the period 2009-2020 where the year 

was the period after passing the global economic crisis in 2008. The study used the 

panel's data regression analysis method during the 2009-2020 period by sampling 

data from ASEAN member states. Results with the Fixed Effects approach show 

that tax revenues and foreign debt have a positive effect on people's consumption. 

Meanwhile, GDP growth and inflation have no effect on public consumption in 

ASEAN in 2009-2020. The government is expected to advance less developed 

sectors of the economy, increase labor productivity and expand labor absorption, 

because it will improve the financial side of the community increases, so that the 

level of public consumption tends to increase and these conditions can encourage 

economic growth. 

 

Keywords: gross domestic product, taxes, inflation, foreign debt, public 

consumption, panel data 

 

1. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 mengakibatkan negara-negara 

anggota ASEAN mengalami keterpurukan perekonomian. Prestasi ekonomi yang 
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telah dicapai negara anggota ASEAN yang sebagian besar termasuk dalam negara 

berkembang selama dua dekade tenggelam begitu saja. Dari kejadian krisis tahun 

2008 tersebut berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat, kemunduran 

pembangunan nasioanal dan berubahnya pola konsumsi masyarakat karena naiknya 

harga-harga barang, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan faktor-faktor 

lainnya (Kurnia & Purnomo, 2009). 

Konsumsi adalah instrumen penting dalam perkembangan perekonomian 

suatu negara selain pendapatan. Komsumsi masyarakat merupakan pengeluaran 

atau pembelanjaan yang di lakukan oleh masyarakat atas barang dan jasa dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rizka et al., 2018). Menurut Keynes 

dalam Mishkin (2012), bahwa faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi 

suatu negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan pembelanjaan 

masyarakat terhadap barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga 

mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek perubahan konsumsi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perubahan ekonomi dan dalam jangka panjang 

keputusan konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel-variabel 

makroekonomi lainnya. 

Ricardian Equivalence Hypothesis merupakan salah satu studi yang 

mempelajari tentang bagaimana dampak utang pemerintah terhadap perekonomian 

(Meissner & Rostam-Afschar, 2017). Hipotesis ini dikemukakan oleh Barro pada 

tahun 1974, dengan mengolaborasikan pemikiran ekonomi klasik David Ricardo di 

mana utang pemerintah pada masa ini akan menyebabkan peningkatan beban 

masyarakat dimasa yang akan datang. Pandangan Ricardian menerapkan logika 

konsumen dalam menilai pengaruh utang pemerintah terhadap perekonomian 

melalui variabel konsumsi masyarakat.  

Konsumsi masyarakat di negara-negara ASEAN berfluktuasi. Indonesia 

dengan jumlah penduduk tertinggi di ASEAN memiliki tingkat konsumsi di atas 

rata-rata negara lainnya. Tingkat konsumsi Indonesia berada pada titik tertingginya 

di tahun 2019 dengan total konsumsi mencapai 746.887 juta US$. Perekonomian 

yang semakin berkembang dan naiknya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan 
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pola konsumsi masyarakatnya terus meningkat. Hal yang sama juga terjadi di 

negara anggota ASEAN lain di mana naiknya pola konsumsi masyarakatnya 

diakibatkan kedua hal tersebut. Selain itu, semakin berkembangnya kerja sama 

antar negara ASEAN juga mendorong naiknya kesejahteraan dan tingkat konsumsi 

masyarakat ASEAN. 

Rata-rata konsumsi masyarakat di ASEAN juga meningkat di setiap 

tahunnya setelah krisis berlalu. Hal ini merupakan salah satu indikator dari naiknya 

perekonomian di kawasan ASEAN. Menurut Ofori-Abebrese & Pickson (2018), 

pola konsumsi masyarakat tercermin dari kondisi perekonomian di negara yang 

bersangkutan. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic 

Product (GDP) mencerminkan pertumbuhan ekonomi serta naiknya kesejahteraan 

masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat di negara 

tersebut. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat adalah 

penerimaan pajak. Keynes dalam Mishkin (2012) menjelaskan bahwa perubahan 

dalam pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak dapat mempengaruhi tingkat 

output nasional. Selain itu, peningkatan defisit anggaran menyebabkan peningkatan 

produk domestik riil dan konsumsi swasta (Soebagyo, 2012). Pemerintah sering 

kali menghabiskan lebih dari pendapatannya dalam upaya untuk membangkitkan 

ekonomi yang merosot. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan 

permintaan akan pekerja konstruksi, jasa, dan pasokan. Hal ini diimplementasikan 

ke dalam pendapatan yang lebih tinggi dan pembelian barang dan jasa lain yang 

cenderung memacu daya beli dalam perekonomian. Argumen yang sama berlaku 

untuk kebijakan pemotongan pajak atau potongan pajak. Pajak yang lebih rendah 

berarti pendapatan disposabel yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi 

yang mungkin mendorong pengeluaran yang tinggi. 

Selain PDB dan penerimaan pajak, tingkat inflasi juga merupakan faktor 

penting dalam pola konsumsi masyarakat. Inflasi merupakan salah satu fenomena 

ekonomi yang terjadi pada negara-negara berkembang seperti di kawasan ASEAN 

termasuk Indonesia. Pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa akan 

terpengaruh tingkat inflasi yang sedang terjadi. Inflasi memiliki hubungan yang 
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kuat di mana, apabila harga-harga barang dan jasa naik dan terjadi inflasi maka akan 

menyebabkan turunnya nilai riil dari pendapatan sehingga melemahkan daya beli 

masyarakat (Soebagyo, 2015). 

Faktor selanjutnya yang berdampak pada pola konsumsi adalah utang luar 

negeri. Utang luar negeri berdampak pada perekonomian suatu negara, bisa berupa 

dampak positif maupun dampak negatif tergantung dari sudut pandang terhadap 

utang itu sendiri. Utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

produktif akan mendorong perekonomian, sehingga berdampak pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat (Selawati & Purwanti, 2019). 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai pengaruh pertumbuhan 

PDB, penerimaan pajak, inflasi, dan utang luar negeri terhadap pola konsumsi 

masyarakat di kawasan ASEAN tahun 2009-2020 dengan menerapkan Ricardian 

Equivalence Hypothesis. Untuk menganalisis sebabnya besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen maka penelitian ini menggunakan analisis 

regresi data panel. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

modifikasi dari artikel Selawati & Purwanti (2019) yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

𝑙𝑜𝑔𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0̂ + 𝛽1̂𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2̂𝑙𝑜𝑔𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3̂𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4̂𝑙𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑖𝑡 + �̂�𝑖𝑡       (1)

  

di mana: 

𝐶𝑂𝑁𝑆 : Total Konsumsi Masyarakat (juta dollar) 

𝐺𝐷𝑃 : Pertumbuhan PDF (%) 

𝑇𝐴𝑋 : Penerimaan Pajak (juta dollar) 

𝐼𝑁𝐹 : Inflasi (%) 

𝑈𝐿𝑁 
𝑙𝑜𝑔 

: 

: 

Utang Luar Negeri (juta dollar) 

Operator Logaritma 

𝛽0̂ : Konstanta 

𝛽1̂, 𝛽2̂, 𝛽3̂, 𝛽4̂ : Koefisien variabel independen 

𝑖 : Cross section 

𝑡 : Tahun ke-𝑡 
�̂� : Residual 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara 

lain Produk Domestik Bruto (PDB), Penerimaan Pajak, Inflasi, Utang Luar Negeri, 

dan Tingkat Konsumsi Masyarakat selama periode 2009-2020. Data diperoleh 

melalui situs World Bank. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan regresi data 

panel. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 

2016 dan program Eviews 10. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 4,0288 3,6437 3,8661 

GDP -0,0117 0,0014 0,0009 

log(TAX) 0,9379 0,3205 0,3544 

INF -0,0078 -0,0078 -0,0093 

log(ULN) -0,1401 0,4325 0,3826 

𝑅2     0,9391     0,9955     0,8009 

Adj. 𝑅2    0,9369    0,9949    0,7940 

F-statitistik    443,3371    1811,5821    115,6950 

Prob F-Statistik    0,0000    0,0000    0,0000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(9,106) = 148,2977; Prob. F = 0,0000 

(2) Hausman 

Cross section random χ2(4) = 21,5752; Prob. χ2 = 0,0002 

 

3.2 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

3.2.1 Uji Chow 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat probabilitas statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), 

sehingga H0 ditolak. Maka, model terestimasi adalah FEM. 

3.2.2 Uji Hausman 

Tabel 1 menunjukkan probabilitas statistik χ2 sebesar 0,0002 (< 0,01), sehingga 𝐻0 

tidak ditolak. Maka, model terestimasi adalah FEM. 
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Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effects Model 

logCONSit = 3,6437 + 0,0014 GDPit + 0,3206 logTAXit - 0,0079 INFit   

                                    (0,6694)           (0,0000)*               (0,1060) 

                  + 0,4325 logULNit  
                    (0,0000)* 

R2 = 0,9955 ; DW = 0,6891 ; F-stat = 1811,582 ; Prob(F-stat) = 0,0000  

Tabel 3. Effects dan Konstanta Cross Section 

Negara Effects Konstanta 

Malaysia -0,0231 3,6207 

Singapura -1,1176 2,5262 

Brunei  0,6059 4,2496 

Thailand  0,2519 3,8950 

Vietnam -0,0183 3,6255 

Kamboja -0,4905 3,1532 

Filipina  0,5138 4,1576 

Myanmar  0,4509 0,0947 

Laos -0,7972 2,8465 

Indonesia  0,6240 4,2677 

 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa nilai konstanta dari masing-masing 

negara ASEAN. Nilai konstanta antar negara masing-masing berbeda satu sama lain 

karena memiliki nilai effects cross section yang juga berbeda-beda antarnegara, 

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pertumbuhan PDB, penerimaan pajak, 

tingkat inflasi, dan utang luar negeri memiliki pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap konsumsi kasyarakat di setiap negara anggota ASEAN. 

Nilai konstanta tertinggi adalah Indonesia dengan nilai konstanta sebesar 

4,2677. Sementara itu, negara di ASEAN yang memiliki nilai konstanta paling 

rendah adalah Myanmar yang mencatatkan nilai konstanta sebesar 0,0947. Dalam 

kaitannya dengan pengaruh pertumbuhan PDB, penerimaan pajak, tingkat inflasi, 

dan utang luar negeri terhadap konsumsi masyarakat. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Indonesia cenderung memiliki Konsumsi Masyarakat yang paling tinggi, 

sedangkan Myanmar cenderung memiliki konsumsi kasyarakat yang paling rendah 

dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN. 
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3.3 Uji Kebaikan Model Terpilih 

3.3.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 2 yang telah disajikan di atas, didapatkan hasil bahwa 

probabilitas F memiliki nilai sebesar 0,0000 < 0,01, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian, model yang digunakan dalam 

penelitian eksis, yang berarti bahwa secara bersama-sama pertumbuhan PDB, 

penerimaan pajak, tingkat inflasi, dan utang luar negeri berpengaruh terhadap 

konsumsi masyarakat. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan Tabel 2 nilai R-squared sebesar 0,9955, artinya 99,55% variasi 

variabel konsumsi masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan 

PDB, penerimaan pajak, inflasi, dan utang luar negeri, sedangkan sisanya sebesar 

0,45% dipengaruhi oleh variasi dari variabel lain di luar model. 

3.4 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih 

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Variabel Koefisien  Prob.t Kriteria Kesimpulan 

GDP 𝛽1̂ 0,6694 > 0,10 𝛽1̂ tidak terbukti nyata 

log(TAX) 𝛽2̂ 0,0000 < 0,01 𝛽2̂ terbukti nyata pada α = 0,01 

INF 𝛽3̂ 0,1060 > 0,10 𝛽3̂ tidak terbukti nyata 

log(ULN) 𝛽4̂ 0,0000 < 0,01 𝛽4̂ terbukti nyata pada α = 0,01 

 

3.5 Interpretasi Ekonomi 

3.5.1 Pertumbuhan PDB terhadap Konsumsi Masyarakat 

Hasil uji t menyatakan bahwa pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi masyarakat. Hal ini terjadi karena tingginya pertumbuhan PDB di setiap 

negara disumbang oleh industri-industri besar yang tidak dapat mencakup sebagian 

besar kalangan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Grafik 2, terlihat bahwa 

pertumbuhan PDB di hampir seluruh negara ASEAN berada pada kisaran 7-8% per 

tahunnya. Hal ini masih di bawah target pemerintah di tiap negara, sebagai 

contohnya negara Indonesia yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10% 

(Bank Indonesia, 2021). Akan tetapi, karena berbagai permasalahan ditambah pada 

tahun 2019-2020 perekonomian di seluruh dunia terhambat oleh adanya pandemi 
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Covid-19 target tersebut tidak dapat tercapai dan pada akhirnya masyarakat lebih 

membatasi konsumsi mereka.  

Tingkat konsumsi masyarakat tergantung dari pendapatan yang mereka 

peroleh, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka keinginan mengkonsumsi 

barang dan jasa akan ikut meningkat. Hasil pengujian dari penelitian ini berlawanan 

dengan hipotesis dan teori konsumsi yang menyatakan bahwa pendapatan nasional 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Akan tetapi, 

hasil ini sejalan dengan temuan Puspita & Agustina (2019) yang menyatakan 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga di 

Provinsi Bengkulu karena masih tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut.   

3.5.2 Penerimaan Pajak terhadap Konsumsi Masyarakat 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak 

berpengaruh positif terhadap konsumsi masyarakat. Hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap 

konsumsi masyarakat. Hasil ini berlawanan dengan temuan Isyani & Hasmarini 

(2005) yang menemukan bahwa rendahnya penerimaan pajak di Indonesia tahun 

1989-2002 tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Akan tetapi, hasil ini 

sejalan dengan hasil penelitian Beyene & Kotosz (2020) yang menemukan bahwa 

naiknya penerimaan pajak di Hungaria berpengaruh positif terhadap pola konsumsi 

masyarakatnya. 

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa penerimaan pajak di negara anggota 

ASEAN di setiap tahunnya meningkat. Artinya, pendapatan masyarakat di ASEAN 

juga meningkat, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah 

krisis ekonomi global pada tahun 2008. Peningkatan perekonomian dan penerimaan 

pajak ini pada akhirnya meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang, tanggung jawab atas kewajiban 

pembayaran pajak dalam setiap aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan 

pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan pembangunan untuk menunjang 

perekonomian. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat 

karena sarana prasarana perekonomian menjadi lebih baik serta konsumsi mereka 

terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Selain itu, naiknya penerimaan 
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pajak juga mengindikasikan pendapatan masyarakat ikut meningkat pula, sehingga 

masyarakat memiliki uang lebih dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

3.5.3 Inflasi terhadap Konsumsi Masyarakat 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap konsumsi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh cepatnya pemulihan 

ekonomi di ASEAN. Negara-negara ASEAN bergerak cepat dalam percepatan 

ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi global 2008. Kerjasama intra-ASEAN 

dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan. Puncaknya di tahun 

2015 ASEAN meresmikan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana 

tujuan utamanya adalah kesejahteraan bagi seluruh penduduk ASEAN. 

Inflasi yang terjadi di suatu negara mengakibatkan menurunnya daya beli 

masyarakat yang di sebabkan naiknya harga barang secara terus menerus dan 

menurunnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Hasil ini 

sejalan dengan temuan Muttaqim et al. (2019) yang menyatakan bahwa dalam 

jangka pendek, inflasi tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di Provinsi 

Aceh karena kemandirian daerah tersebut dalam melakukan sirkulasi produk 

pertanian, sehingga saat terjadi inflasi harga-harga kebutuhan pokok tidak 

melambung tinggi. 

3.5.4 Utang Luar Negeri terhadap Konsumsi Masyarakat 

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa utang luar negeri berpengaruh positif 

terhadap konsumsi kasyarakat. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan 

hal serupa. Akan tetapi, hal tersebut tidak selaras dengan pendapat Ricardian 

Equivalence atas utang pemerintah yang mengasumsikan pemotongan pajak yang 

didanai utang tidak berpengaruh terhadap konsumsi, yang berarti sejauh mana 

konsumen memandang kedepan pendukung pandangan tradisional atas utang 

pemerintah percaya bahwa prospek pajak masa depan tidak memiliki pengaruh 

pada konsumsi diwaktu sekarang. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh Selawati & Purwanti (2019) yang 

menemukan utang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap pola konsumsi 

masyarakat. Utang luar negeri dilakukan pemerintah digunakan untuk mempercepat 

pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan utang yang 
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baik dapat memperbaiki struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat lebih 

efisien karena segala pembangunan yang terjadi, sehingga pendapatan meningkat 

dan konsumsi masyarakat juga akan naik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan menggunakan alat analisis regresi 

data panel, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section, terpilih model terbaik yaitu 

Fixed Effects Model (FEM). 

b. Berdasarkan Uji Eksistensi Model (Uji F), model terestimasi eksis, dengan nilai 

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,9955, artinya 99,55% variasi variabel 

konsumsi masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan PDB, 

penerimaan pajak, inflasi, dan utang luar negeri, sedangan sisanya sebesar 0,45% 

dipengaruhi oleh variasi dari variabel lain di luar model. 

c. Berdasarkan Uji Validitas Pengaruh (Uji t) yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa penerimaan pajak dan utang luar negeri berpengaruh positif terhadap 

konsumsi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan PDB dan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di ASEAN tahun 2009-2020. 

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah di masing-masing negara khususnya Indonesia dapat meningkatkan 

perekonomian. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan usaha kecil dengan 

memberikan bantuan untuk usaha kecil menengah agar roda perekonomian 

nasional berjalan dengan baik dimulai dari tingkatan paling bawah. 

b. Pemerintah diharapkan dapat memajukan sektor-sektor ekonomi yang kurang 

maju, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperluas penyerapan 

tenaga kerja, karena hal tersebut akan memperbaiki sisi keuangan mayarakat 

meningkat, sehingga konsumsi masyarakat cenderung meningkat dan kondisi 

tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

c. Pemerintah dan masyarakat harus menjaga ketsabilan pasar agar jumlah barang 

yang diminta dengan harga yang di tawarkan berada pada titik keseimbangan 
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agar tidak terjadi inflasi. Pemerintah perlu memperhatikan tingkat inflasi sesuai 

dengan kebutuhan supaya inflasi dapat merangsang aktivitas ekonomi. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah jumlah observasi (tahun) 

atau wilayah lain serta menggunakan variabel lain. Hal ini bertujuan agar dapat 

membandingkan dengan penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini. 
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