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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Kinerja makroekonomi Indonesia selama periode sebelum krisis maupun 

pada saat pemulihan, tidak lepas dari peranan kebijakan fiskal. Eksistensi 

pemerintah melalui instrument G (belanja pemerintah) dan T (pajak) telah turut 

menentukan fluktuasi kinerja makroekonomi Indonesia. 

Selama  Periode 1982/83-1995/96 kecenderungan pertumbuhan 

pengeluaran rutin sebesar 0,15%, dan rata-rata rasionya terhadap PDB sebesar 

14,16%. Sedangkan kecenderungan pertumbuhan pengeluaran pembangunan 

sebesar 0,11%, dan rata-rata rasionya terhadap PDB sebesar 11,06%. Jadi beban 

pengeluaran rutin lebih besar dari pengeluaran pembangunan, dan ternyata 

besarnya cicilan hutang telah mendominasi pengeluaran rutin selama periode 

tersebut. Besarnya dana yang mengalir ke luar negeri untuk membayar hutang 

pada gilirannya membatasi berbagai pengeluaran di dalam negeri, dan mendorong 

permintaan terhadap dollar semakin meningkat. Banyak pihak berpendapat 

fenomena ini merupakan salah satu beban makroekonomi Indonesia dan disinyalir 

sebagai faktor penyebab krisis ekonomi. 

Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam melaksanakan fungsi 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian pada masa krisis sangat dominan. 

Dalam tiga tahun terakhir pemerintah menjadi motor utama dalam menggerakkan 

perekonomian agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis, karena sektor swasta 

belum dapat berperan secara optimal. 

 Kelangsungan APBN (fiscal sustainability) menjadi isyu penting disaat 

krisis dan pemulihan ekonomi, karena beban pengeluaran APBN semakin besar. 

Beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk: 

 pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan 

 pembiayaan program JPS 

 membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi 

 pembayaran bunga dan cicilan HLN yang meningkat karena anjloknya 
nilai rupiah. 
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Dalam rangka mempertahankan fiscal sustainability tersebut akhirnya pemerintah 

menempuh kebijakan yang tidak populis, yakni mengurangi subsidi BBM, 

menaikkan tarif dasar listrik dan tarif telpon. Semua kebijakan di atas membawa 

konsekuensi pada kinerja makroekonomi yang tercermin dalam tingkat inflasi, 

ouput nasional, maupun kurs. 

 Menarik untuk dikaji tentang perjalanan fiskal di Indonesia dalam rangka 

evaluasi atas sikap yang telah diambil oleh pemerintah sebagai salah satu pelaku 

ekonomi, bagaimana dampak dari peran pemerintah melalui operasionalisasi 

fiskal (G) terhadap kinerja makroekonomi Indonesia. 

 

II.  KERANGKA TEORI 

Konsentrasi analisis dalam paper ini adalah pada variabel G (belanja pemerintah) 

sebagai komponen dalam PDB, yakni:                

Y  =   C + I + G + (X-M) 

sehingga setiap ada injeksi dalam G akan menaikkan PDB sebesar multipliernya. 

Dengan demikian G merupakan sumber untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi.  

 Selanjutnya PDB bersama-sama dengan tingkat suku bunga akan 

menentukan tingkat permintaan uang riil: 

MD/P =  f (R, Y) 

 Sedangkan penawaran uang dari suatu perekonomian dikendalikan oleh 

Bank Sentral. Bank Sentral secara langsung mengatur jumlah uang kartal yang 

beredar dan secara  tidak langsung mengendalikan jumlah simpanan yang dikelola 

oleh bank-bank. Permintaan terhadap uang dan penawarannya menentukan 

keseimbangan di pasar uang pada tingkat suku bunga tertentu.  

 Besarnya tingkat suku bunga ini selanjutnya dapat berpengaruh terhadap 

keseimbangan pasar valuta asing. Jika suku bunga rupiah naik sehingga simpanan 

dalam rupiah lebih menarik sementara nilai kurs rupiah terhadap AS $ 

diperkirakan tetap, akan mendorong naiknya permintaan terhadap rupiah sehingga 

nilai rupiah naik (terapresiasi). 
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 Keseimbangan antara pasar uang dengan pasar valuta asing akan 

memperlihatkan keterkaitan antara uang, suku bunga, dan kurs. Jadi ketika ada 

perubahan pada variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang dan atau 

penawaran uang yang secara langsung akan mempengaruhi besarnya suku bunga, 

perubahan suku bunga ini ceteris paribus  akan mempengaruhi besarnya kurs.                 

 Perubahan kurs tersebut selanjutnya akan mempengaruhi kinerja transaksi 

berjalan karena pada dasarnya kurs mengukur harga barang atau jasa negara lain 

yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Kenaikan kurs rupiah terhadap AS $ 

berarti rupiah terdepresiasi, dengan asumsi Marshall lerner condition terpenuhi, 

akan menaikan ekspor dan menurunkan impor. Secara matematis dapat 

dirumuskan: 

 

CA = f ( E) 

dimana: 

CA = current account 

E    = kurs 

Namun hubungan di atas bisa terjadi sebaliknya, bahwa tinggi rendahnya 

transaksi berjalan menunjukkan besar kecilnya permintaan dan penawaran 

terhadap valuta asing dalam hal ini AS $. Kekuatan permintaan dan penawaran 

AS $ tersebut akan mempengaruhi besarnya kurs. 

 Di sisi lain besarnya suku bunga dalam sebuah perekonomian terbuka akan 

mempengaruhi besarnya net capital flow, persamaan matematisnya: 

 

NCF = f ( R) 

 

Besar kecilnya net capital flow pun menggambarkan permintaan dan penawaran 

valuta asing sehingga akan menentukan besarnya kurs pula. Dengan demikian 

pendekatan analisis terhadap perubahan kurs bisa dilengkapi tidak hanya dari sisi 

moneter, sehingga rumusan fungsi dari kurs secara lebih lengkap sebagai berikut: 

 

E = f ( CA, NCF, R) 
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Selanjutnya besarnya net capital flow dan current account ini dapat 

mempengaruhi jumlah uang beredar di dalam negeri, karena transaksi CA maupun 

NCF melibatkan valas yang akan ditransfer dalam mata uang domestik. Dengan 

demikian jumlah uang beredar di domestik tidak sepenuhnya ditentukan oleh 

Bank Sentral dalam, namun ditentukan pula oleh intensitas transaksi dengan 

negara lain, sehingga perumusan modelnya: 

 

MS = f ( LPE, CA, NCF) 

 

 

 Fenomena yang tidak kalah menarik dalam frame makroekonomi adalah 

inflasi. Menurut kaum Moneteris inflasi pada dasarnya merupakan fenomena 

moneter, yang berpangkal dari ekspansi moneter maupun fiskal. Tingkat inflasi 

dalam suatu perekonomian menurut kaum Moneteris dipengaruhi oleh faktor-

faktor: tingkat pertumbuhan uang beredar, pertumbuhan ekonomi, perkiraan 

inflasi.  

 Sementara menurut kaum Strukturalis inflasi pada hakekatnya merupakan 

suatu hal yang melekat dalam perekonomian yang sedang berupaya tumbuh secara 

cepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi menurut mereka 

adalah: kenaikan dalam defisit anggaran, laju pertumbuhan uang beredar, 

pertumbuhan ekonomi, dan perkiraan inflasi.  

 Dari dua pendapat tersebut maka dapat dirumuskan fungsi inflasi secara 

matematis sebagai berikut: 

INF = f (LPE, MS, DAP) 

 

 

 

III. SPESIFIKASI MODEL DAN PROSEDUR ANALISIS 

 

3.1 Spesifikasi Model 

 Sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka teori yang sudah 

dibangun, model ekonometrika yang digunakan dalam studi ini adalah 
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model persamaan simultan yang terdiri atas delapan persamaan perilaku, 

yakni: LPE, permintaan uang, suku bunga, inflasi, kurs, dan identitas defisit 

anggaran pemerintah, serta belanja pemerintah. Model makroekonometrika 

selengkapnya adalah: 

 

LPEt = a0 + a1 GEt + a2 GFRt + a3 GDRt + a4 CAt + a5 NCFt + a6 D +  

              a7 LPEt-1  +  Uat…………………….………………………..…(5.1) 

a1, a2, a3, a4, a5, a6 >  0,  a7  <  0 

 

MDt = b0 + b1  PDBt + b2 R + b3 D + b3 MDt-1 + Ubt ………………  … (5.2) 

b1, b3  > 0,  b2  < 0 

 

Rt = c0 + c1 MSt + c2 MDt + c3 D + c4 Rt-1 + Uct……………….. ….…...(5.3) 

c1 < 0, c2, c3 > 0 

 

INFt = d0 + d1 MSt + d2 DAPt + d3 PDBt + d4 D + d5 INFt-1 + Udt ……. (5.4) 

d1 < 0,   d2, d3, d4  >  0 

 

Et = e0 +  e1 CAt + e2 NCFt + e3 Rt + e4 D + e5  Et-1 + Uet……………….. (5.5) 

e1, e2, e3 < 0,  e4  > 0 

 

MSt = h0 + h1 CAt + h2 NCFt + h3 LPEt + h4 D + h5 MSt-1 + Uht ……….(5.6) 

h1, h2, h3, h4 > 0 

 

NCFt = g0 + g1 Rt + g2 DAPt + g3 D + g4 NCFt-1 + Ugt…………….……(5.7) 

g1, g2  > 0,  g3 < 0 

 

CAt = f0 + f1 Et + f2 PDBt + f3 D + f4 CAt-1 + Uft ……………………… (5.8) 

f1, f2  <  0 ,  f3  > 0 

 

DAP = GE – GR…………………………………………….…………..(5.9) 

 

GE   =  GER  +  GED ……………………………………………… .  (5.10) 

 

dimana: 

LPE = laju pertumbuhan ekonomi 

GE   = Government expenditure 

GFR= Government foreign revenue 

GDR = Government domestic revenue 

CA    = Current account  

NCF = Net capital flow 
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DAP = Defisit anggaran pemerintah 

PDB = Produk domestik bruto 

MD  = Money demand 

R     = Suku bunga 

MS  = Money supply 

INF = Inflasi 

E     = Kurs 

D    = Dummy,   1  =  periode krisis ekonomi, 0 = periode pra krisis ekonomi 

U    = Variabel pengganggu 

  

3.2 Identifikasi dan Pendugaan Model 

 Identifikasi model dilakukan sebelum melakukan estimasi dan diperlukan 

untuk menentukan metode estimasi yang akan digunakan. Jika suatu persamaan 

atau model secara keseluruhan under identified, maka tidak satupun teknik 

ekonometrika yang dapat digunakan untuk mengestimasi semua parameternya. 

Namun jika persamaan atau model itu exactly identified, maka teknik yang paling 

tepat digunakan adalah indirect least square, sedangkan jika over identified  maka 

berbagai teknik dapat digunakan seperti 2SLS, 3SLS, atau maximum likehood 

method (LIML atau FIML). 

 Identifikasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengujian terhadap 

model struktural (order condition) atau pengujian terhadap model reduced form 

(rank condition). Karena lebih sederhana dan lebih mudah dari metode yang 

kedua, maka dalam studi ini digunakan metode yang pertama. 

 Persyaratan agar suatu persamaan dikatakan teridentifikasi (identified) 

adalah jika jumlah total peubah yang tidak termasuk ke dalam persamaan tersebut, 

tetapi termasuk ke dalam persamaan-persamaan lainnya, paling kurang sebanyak 

jumlah persamaan yang ada dalam model (sistem persamaan) dikurang satu. 

Dalam bentuk matematis dapat disajikan sebagai berikut: 

 

(K – M) > (G – 1) 

dimana:  

G = jumlah total persamaan (jumlah total variabel endogen) 

K = jumlah total variabeldalam model (endogen dan  predetermined) 

M = jumlah variabel (endogen dan eksogen) dalam persamaan yang diidentifikasi 

Jika:   (K – M) > (G – 1) , maka persamaan over identified 
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           (K – M) = (G – 1), maka persamaan exactly identified 

           (K – M) < (G – 1), maka persamaan under identified 

 

 Oleh karena semua persamaan struktural over identified, maka aplikasi 

ILS tidak akan memberikan estimasi dari parameter struktural dengan unik. 

Umumnya metode 3SLS akan memberikan estimasi yang lebih efisien secara 

asymptotis daripada metode 2SLS, tetapi metode 3 SLS sensitif terhadap 

perubahan spesifikasi. Jika ada satu perubahan spesifikasi pada salah satu 

persamaan dalam system akan mempengaruhi semua pendugaan parameternya. 

Disamping itu metode 3SLS memerlukan data sampel yang lebih besar daripada 

metode 2SLS, jika semua parameter strukturalnya diestimasi pada waktu yang 

sama. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampel dan kemungkinan 

spesifikasi model, maka digunakan 2SLS untuk mengestimasi parameter 

struktural. 

  

HASIL ESTIMASI DAN PEMBAHASAN 

 

 Model makroekonometrika sederhana yang telah dibangun sebelumnya 

dan diduga dengan metode 2SLS menunjukkan hasil bahwa dari delapan 

persamaan struktural ada dua persamaan struktural yakni persamaan suku bunga 

dan inflasi yang memiliki nilai R2 0.4. Sedangkan persamaan yang lainnya di atas 

0.6, bahkan ada tiga persamaan yang mencapai nilai R2 di atas 0,9 yakni 

persamaan permintaan dan penawaran uang, serta kurs. Sedangkan mengenai 

tanda dan besaran ada beberapa variabel yang tidak sesuai dengan harapan, 

sekalipun sudah dicoba respesifikasi model berulangkali. Namun demikian 

ketidaksesuaian tanda tersebut dengan teori masih bisa diterima karena alasan-

alasan ekonomi tertentu yang cukup logis. 

 Nilai F-statistik untuk semua persamaan tinggi, menandakan bahwa setiap 

variabel penjelas secara serempak berpengaruh terhadap variabel endogennya. 

Sedangkan nilai DW untuk setiap persamaan sebagian besar diatas 2, berarti hasil 

estimasi aman dari masalah otokorelasi. 



 8 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka studi ini dianggap 

cukup mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi, sehingga layak untuk dibahas 

dan dianalisis. 

 

6.1 Persamaan Perilaku Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

  Hasil selengkapnya estimasi persamaan pertama tentang LPE dapat dilihat 

pada tabel 6.1 di bawah ini. 

 

Tabel 6.1 

Hasil Estimasi Persamaan Perilaku Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 

                          Parameter      T for H0:                        Elastisitas     Elastisitas 

     Variable        Estimate     Parameter=0    Prob > |T|  Jk. pendek   Jk. panjang 

 

   INTERCEP         0.573020       0.328        0.7461             -                     - 

            GE             -0.000776     -2.565        0.0177        -4.822             -18.475 

         GFR               0.000729      4.221         0.0004         1.494                5.724 

        GDR               0.000638      2.169         0.0412         3.828               14.667 

          CA                0.000385      1.058         0.3016        -0.092              -0.352 

         NCF              0.000875      3.239         0.0038          0.863               3.307 

            D             -37.139528    -3.172         0.0044           -                         - 

         LLPE             0.714452      3.209         0.0040          0.739               2.831 

F Value = 7.943      R-Square = 0.7165   DW = 2.118 

 

Setiap peubah penjelas signifikan kecuali variabel CA yakni transaksi 

berjalan, namun demikian tandanya sesuai dengan harapan. Variabel GE yakni 

total pengeluaran pemerintah sangat signifikan, namun tandanya tidak sesuai 

dengan harapan. Temuan ini mendukung studi Alkadri (1999), bahwa negatifnya 

dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya 

makin besarnya cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, besarnya subsidi 

pangan, BBM, dan pembiayaan daerah otonom, serta dialokasikannya 

pengeluaran pembangunan untuk berbagai proyek dan program yang diduga 

mengalami kebocoran yang cukup besar. 

 Variabel Dummy yang menunjukkan periode krisis besarannya sangat 

besar, bahwa perbedaan LPE Indonesia sebelum dan sesudah krisis sebesar -37%. 
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Hal ini menandakan kemampuan berproduksi pada saat krisis turun sebesar 37% 

dibanding sebelum krisis ekonomi. 

 Dilihat dari elastisitasnya ternyata dalam jangka pendek instrument 

kebijakan fiskal elastis, bahwa LPE respon terhadap penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Dengan lain kata bisa diungkapkan bahwa setiap langkah pemerintah 

dalam kegiatan ekonomi akan secara langsung menentukan tingkat LPE. Nilai 

elastisitas jangka pendek untuk variabel GE cukup tinggi yakni –4.822, berarti 

setiap ada kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% akan menurunkan LPE 

sebesar 4.822%.  

Pernyataan kaum Klasik tentang kinerja pemerintah yang cenderung buruk 

tampaknya terjadi dalam perekonomian Indonesia, bahwa intervensi pemerintah 

yang berlebihan dalam sistem perekonomian membuat roda perekonomian tidak 

berjalan optimal karena pemerintah cenderung berperilaku korup. Perilaku 

pemerintah yang demikian mengalpakan fungsi pemerintah sebagai unit yang 

harus memaksimumkan kesejahteraan sosial. 

Dalam jangka panjang instrument-instrument fiskal tersebut elastisitasnya 

lebih besar lagi, berarti LPE Indonesia semakin respon terhadap perilaku 

pemerintah. Sedangkan variabel-variabel lainnya yang berkaitan dengan transaksi 

ekonomi luar negeri terutama transaksi ekspor impor barang dan jasa baik jangka 

pendek maupun jangka panjang inelastis. Sebenarnya jika dilihat dari tingkat 

signifikansinya kegiatan perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap 

kinerja LPE Indonesia selama tahun 1970-2000, namun ternyata tidak respon 

terhadap perubahan dalam kegiatan perdagangan internasional. Dengan demikian 

keterbukaan rekonomi Indonesia belum menunjukkan dinamika yang optimal 

dalam perekonomian. Sementara elastisitas aliran modal neto dalam jangka 

panjang ternyata elastis, berarti LPE Indonesia respon terhadap arus modal masuk 

dari luar. 

Dilihat dari nilai R2 sebesar 0.7165 berarti variabel GE, GFR, GDR, CA, 

NCF, D, dan lag nya dapat menjelaskan 71.65% dari variasi yang terjadi di dalam 
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variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian nilai DW 2.118 menunjukkan kondisi 

yang aman dari masalah otokorelasi. 

 

6.2 Persamaan Perilaku Permintaan Uang (MD) 

 Permintaan uang dalam studi ini mengacu pada permintaan uang untuk 

transaksi. Hasil lengkap dari estimasi persamaan perilaku permintaan uang dapat 

dilihat  pada tabel 6.2. 

 

 

 

 

 

Tabel 6.2  

Hasil Estimasi Persamaan Perilaku Permintaan Uang (MD) 

                          Parameter         T for H0:                          Elastisitas     Elastisitas 

     Variable        Estimate         Parameter=0    Prob > |T|  Jk. pendek   Jk. Panjang 

  INTERCEP     -5279.651357   -2.018             0.0544          -                    - 

            PDB              0.017360     1.421            0.1677           0.109           1.145 

             R              439.380403     3.259            0.0032           0.333           3.502 

            D             6969.771693     1.207            0.2387               -                    - 

           LMD              0.874406     8.599            0.0001           0.905           7.206 

 

      F Value = 188.143   R-Square = 0.9678   DW = 2.153 

                                    

Semua variabel signifikan sekalipun untuk variabel Dummy tingkat 

signifikannya agak rendah, berarti krisis ekonomi mendorong permintaan 

terhadap uang meningkat. Hal ini dapat dipahami karena pada saat krisis ekonomi 

tingkat inflasi sangat tinggi, sehingga dalam rangka mempertahankan daya beli 

masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap uang. Variabel suku bunga 

bertanda positif, berarti tidak sesuai dengan teori. Kenaikan suku bunga tidak 

menurunkan hasrat masyarakat untuk memegang uang atau tidak menaikkan 

hasrat untuk menabung. Hal ini bisa dipahami karena terjadinya demonstration 

effect. Keberhasilan perekonomian Indonesia dalam mencapai pertumbuhan 

ekonomi telah meningkatkan pendapatan masyarakat, dan hal ini mendorong 

kenaikan konsumsi dalam rangka mencapai kepuasan dengan mengikuti pola atau 

gaya masyarakat negara-negara maju.  
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Dilihat dari nilai elastisitasnya dalam jangka pendek semua variabel 

penjelas, yakni: PDB, suku bunga lag permintaan uang 1 tahun tidak elatis 

tercermin dalam nilai koefisien elastisitas sebesar 0.109, 0.333, dan 0.905. Namun 

dalam jangka panjang semuanya elastis. Dengan demikian hanya dalam jangka 

panjang permintaan uang untuk transaksi respon terhadap PDB, bahwa setiap 

kenaikan PDB sebesar 1% akan meningkatkan permintaan uang sebesar 1.145%. 

Dan setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan meningkatkan permintaan uang 

sebesar 3.502%. 

Nilai R-Square 0.9678  menunjukkan bahwa memasukkan dua variabel 

eksogen yakni PDB dan tingkat suku bunga  sebagai variabel yang disinyalir 

mempengaruhi permintaan uang sangat relevan, karena ternyata dalam studi ini 

tampak bahwa variasi dalam permintaan uang sebesar 96.78 % dapat dijelaskan 

oleh kedua variabel eksogen tersebut. Nilai DW = 2.153 menunjukkan bahwa 

persamaan permintaan uang ini aman dari masalah otokorelasi. 

                             

6.3 Persamaan Suku Bunga  ( R ) 

 Suku bunga di dalam studi ini adalah tingkat suku bunga deposito 12 

bulan dalam nilai nominal. Hasil selengkapnya dari estimasi persamaan suku 

bunga dapat dilihat pada tabel 6.3. 

 

Tabel 6.3 

Hasil Estimasi Persamaan Suku Bunga 

 

                      Parameter          T for Ho:                         Elastisitas     Elastisitas 

 Variable     Estimate         Parameter=0    Prob > |T|     Jk. pendek   Jk. Panjang 

 

 INTERCEP  12.607093        3.814           0.0008                 -                   - 

      MS           -0.00005223  -0.981           0.3358             -0.376          -0.46 

    MD              0.000124        0.405          0.6888               0.164           0.2 

    D               33.122652        2.462           0.0211                 -                   - 

     LR              0.192266        0.957           0.3478              0.199            0.246 

F Value =  4.038   R-Square = 0.3925    DW = 2.217 

 

Ternyata baik penawaran uang maupun permintaan uang tidak 

berpengaruh terhadap tingkat suku bunga selama kurun waktu penelitian. Namun 
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demikian untuk variabel penawaran uang tandanya sesua harapan, bahwa setiap 

terjadi peningkatan penawaran uang akan mengakibatkan suku bunga turun. 

Demikian halnya variabel permintaan uang memiliki tanda positif sesuai harapan, 

bahwa peningkatan permintaan uang yang salah satunya bisa disebabkan karena 

naiknya tingkat output akan meningkatkan besarnya suku bunga. 

 Variabel dummy yakni krisis ekonomi menunjukkan tingkat signifikan 

yang tinggi dengan magnitude yang cukup besar, berarti terdapat perbedaan yang 

mencolok dalam besaran suku bunga antara periode sebelum krisis dengan 

periode krisis ekonomi sebesar 33%. 

Dilihat dari nilai elastisitasnya semua variabel penjelas baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang ternyata inelastis. Dengan demikian tingkat suku 

bunga tidak respon baik terhadap permintaan uang maupun penawaran uang. Hal 

ini bisa terjadi karena Bank Indonesia cenderung berkonsentrasi dalam 

mengendalikan besarnya suku bunga dalam rangka mendorong perkembangan 

sektor riil. 

Nilai R-Square = 0.3925 menunjukkan bahwa ada variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja tingkat suku bunga, tidak terbatas pada penawaran dan 

permintaan uang. Nilai DW = 2.217 menunjukkan persamaan perilaku suku bunga 

aman dari masalah otokorelasi. 

 

6.4 Persamaan Inflasi (INF) 

 Inflasi menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum, hasil 

estimasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.4 

 

Tabel 6.4 

Hasil Estimasi Persamaan Inflasi  

 

                      Parameter          T for Ho:                         Elastisitas     Elastisitas 

 Variable     Estimate         Parameter=0    Prob > |T|     Jk. pendek   Jk. Panjang 

INTERCEP   6.704929         1.564        0.1305                   -                   - 

     MS           0.000039177   1.097        0.2831                0.345              0.5 

DAP              0.001094         3.118        0.0045              -0.788             -1.144 

   D              56.425400         3.133        0.0044                   -                    - 

LINF             0.300970         1.444        0.1611                 0.311             0.445 
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F Value = 3.854        R-Square = 0.3814     DW = 2.140 

 

Semua variabel penjelas signifikan sekalipun untuk variabel penawaran 

uang (MS) tingkat signifikannya agak lemah, dan semua tanda sesuai harapan. 

Setiap ada kenaikan dalam penawaran uang maupun defisit anggaran pemerintah 

akan meningkatkan inflasi. Tingkat inflasi pada saat krisis ekonomi berbeda 

cukup mencolok dengan periode sebelum krisis, yakni sebesar 56%. 

Jika dilihat nilai elatisitas jangka pendek semua variabel penjelas ternyata 

inelastis, namun dalam jangka panjang variabel defisit anggaran pemerintah 

ternyata elastis dengan nilai koefisiennya sebesar 1.144. Dengan demikian dalam 

jangka panjang tingkat suku bunga cukup respon terhadap defisit anggaran 

pemerintah. Setiap kenaikan 1% dalam defisit anggaran pemerintah akan 

meningkatkan suku bunga sebesar 1.144%. 

Nilai R-Square = 0.3814 menunjukkan bahwa masih ada variabel lain 

yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia selain penawaran dan permintaan 

uang, seperti suku bunga, LPE, DAP. Dan nilai DW = 2.140 menunjukkan 

persamaan inflasi aman dari masalah otokorelasi. 

 

6.5 Persamaan Kurs (E) 

 Kurs dalam studi ini nilai kurs nominal per tahun yang dilaporkan oleh 

Bank Indonesia, hasil lengkap estimasi persamaan kurs dapat dilihat pada tabel 

6.5. 

 

Tabel 6.5 

Hasil Estimasi Persamaan Kurs 

 

                     Parameter       T for H0:                           Elastisitas     Elastisitas 

Variable       Estimate    Parameter=0    Prob > |T|   |     Jk. pendek   Jk. Panjang 

 

INTERCEP   -23.476335    -0.077         0.9391                   -                   - 

      CA              0.038420      0.504        0.6189               -0.024           -0.113 

   NCF              0.029263      0.870         0.3928                0.077             0.363 

    D             2170.883988     2.898         0.0079                   -                    - 

      R               17.700222     1.290         0.2094                 0.147            0.693 

      LE               0.787777     7.389         0.0001                 0.815            3.84 
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F Value = 90.238       R-Square = 0.9495   DW = 2.868 

 

Hasil estimasi kurs ini tidak memuaskan, selain adanya beberapa variabel 

yang tidak signifikan juga tidak sesuai harapan seperti variabel arus modal masuk 

bersih (NCF). Variabel transaksi berjalan (CA) masih memiliki tanda sesuai 

harapan, bahwa setiap terjadi kenaikan defisit dalam CA akan meningkatkan kurs 

dalam arti rupiah semakin terdepresiasi.  

Sementara variabel suku bunga yang cukup signifikan tandanya juga tidak 

sesuai harapan, bahwa setiap terjadi kenaikan suku bunga justru menaikkan kurs. 

Hal ini bisa terjadi karena besarnya ekspektasi depresiasi dari pelaku ekonomi 

terhadap kurs rupiah terhadap AS $ melebihi besarnya suku bunga domestik, 

sehingga tetap mendorong tingginya permintaan terhadap AS $.  

Variabel dummy sangat signifikan dan tandanya sesuai harapan, bahwa 

nilai kurs pada saat krisis lebih besar dibanding sebelum krisis. Besarnya 

perbedaan tersebut sebesar Rp 2171.  

Dalam jangka pendek semua variabel penjelas tidak elastis, demikian 

halnya dalam jangka panjang kecuali variabel lagnya. Dengan demikian 

perubahan kurs dalam jangka panjang hanya respon terhadap kurs lag 1 tahun. Hal 

ini bisa dipahami karena sebelumnya Indonesia menganut rejim kurs 

mengambang terkendali, dimana tingkat depresiasi kurs sudah ditetapkan sesuai 

kebijakan Bank Indonesia. 

  Nilai R-Square = 0.9495 menunjukkan sebenarnya variabel-variabel 

transaksi berjalan, arus modal bersih, suku bunga, D dan lagnya dapat 

menjelaskan  variasi variabel kurs sebesar 94.95%. Namun ternyata tingkat 

signifikannya lemah. Nilai DW = 2.868 menunjukkan bahwa persamaan kurs 

aman dari masalah otokorelasi. 

 

6.6 Persamaan Penawaran Uang (MS) 

 Penawaran uang dalam studi ini adalah penawaran uang nominal, hasil 

lengkap estimasi persamaan penawaran uang dapat dilihat pada tabel 6.6 
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Tabel 6.6 

Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Uang 

 

                       Parameter        T for H0:                           Elastisitas     Elastisitas 

 Variable        Estimate          Parameter=0    Prob > |T|  Jk. pendek    Jk. Panjang 

 

INTERCEP   1547.140606       0.302       0.7651                    -                  - 

       PDB              0.137334      3.444        0.0020              0.157            1.015 

D                143788                   6.528        0.0001                  -                    - 

       LMS              0.845380    14.741        0.0001              0.875           5.271 

F Value = 930.735       R-Square = 0.9908   DW = 3.212 

                                    

Hasil estimasi persamaan penawaran uang sangat memuaskan, selain 

signifikan seluruh tanda sesuai harapan. Kenaikan PDB akan menaikkan jumlah 

penawaran uang. Demikian halnya dengan terjadinya krisis ekonomi jumlah uang 

beredar lebih besar. 

Jika dilihat nilai elastisitasnya dalam jangka pendek ternyata baik variabel 

PDB maupun variabel MS lag satu tahun inelastis, tercermin dari nilai koefisien 

0.157 dan 0.875. Namun dalam jangka panjang keduanya elastis dengan nilai 

1,015 dan 5.271, berarti dalam jangka panjang penawaran uang nominal di 

Indonesia respon terhadap perubahan PDB riil dan perubahan penawaran uang 

nominal lag 1 tahun. Jika PDB riil naik 1% maka penawaran uang nominal akan 

naik sebesar 1.015%. 

Nilai R-Square = 0.9908 berarti variabel PDB riil dan lag penawaran uang 

satu tahun dapat menjelaskan 99.08% variasi dalam penawaran uang. Dengan 

demikian kebijaka moneter di Indonesia melalui penawaran uang sangat 

tergantung pada perkembangan pdb riil atau LPE. Nilai DW = 3.212 menandakan 

persamaan MS ini aman dari masalah otokorelasi. 

 

6.7 Persamaan Arus Modal Bersih (NCF = Net Capital Flow) 

 Arus modal bersih merupakan selisih antara arus modal masuk dengan 

arus modal keluar yang dinyatakan dalam satuan AS $. Hasil estimasi secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 6.7 

 

Tabel 6.7 
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Hasil Estimasi Persamaan Arus Modal Bersih 

 

                        Parameter          T for H0:                         Elastisitas     Elastisitas 

 Variable        Estimate     Parameter=0    Prob > |T|     Jk. pendek     Jk. Panjang 

 

INTERCEP   4658.728552      4.262        0.0002                -                      - 

       R             -297.827737     -3.978        0.0005            -0.938            10.422 

      DAP              0.043583       1.715        0.0982            -0.081               0.98 

    LNCF             1.091345       7.992         0.0001             1.129            -12.36 

F Value =    24.229       R-Square = 0.7365   DW = 2,206 

 

Hasil estimasi persamaan NCF ini dari kriteria statistik sangat memuaskan 

karena semua variabel penjelas sangat signifikan, tapi tanda untuk variabel suku 

bunga tidak sesuai harapan. Turunnya suku bunga domestik justru menaikan arus 

modal bersih. Hal ini bisa terjadi karena selama periode sebelum krisis ekonomi 

setiap kebijakan makro lebih diarahkan untuk mencapai target laju pertumbuhan 

ekonomi tinggi, sehingga kebutuhan dana dari luar untuk menutup gap saving-

invesment  dan defisit anggaran pemerintah (DAP) di domestik tidak mungkin 

dihindari. Setiap kenaikan DAP akan meningkatkan arus modal masuk, namun 

ternyata tidak terlalu responsif. Hal ini tercermin dalam nilai koefisien 

elastisitasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang yang kecil, yakni          

-0.081 dan 0.98. Dengan demikian sekalipun DAP berpengaruh terhadap NCF 

tapi NCF tidak respon terhadap perubahan DAP. 

Nilai R-Square = 0.7365  menunjukkan masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi arus modal bersih, seperti gap saving-invesment sektor swasta. 

Nilai  DW = 2,206 menandakan bahwa persamaan arus modal bersih aman dari 

masalah otokorelasi. 

   

6.8 Persamaan Transaksi Berjalan (CA) 

 Transaksi berjalan menunjukkan selisih ekspor dan impor barang dan jasa, 

dimana selama periode studi ini sebagian besar berada dalam nilai defisit. Dengan 

demikian penafsiran perubahan dalam hasil adalah perubahan nilai defisitnya. 

Hasil lengkap estimasi dari persamaan transaksi berjalan dapat dilihat pada tabel 

6.8. 
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Tabel 6.8 

Hasil Estimasi Persamaan Transaksi Berjalan 

 

                        Parameter        T for H0:                          Elastisitas     Elastisitas 

 Variable        Estimate      Parameter=0    Prob > |T|      Jk. pendek     Jk. Panjang 

 

 INTERCEP   -1065.855794    -1.372        0.1823                  -                   - 

            E                0.590516      0.997        0.3282             -0.928           -1.624 

        PDB             -0.009649     -1.966        0.0605              1.043             1.826 

        D             4489.564727       1.446        0.1606                 -                   - 

        LCA              0.428699       2.671        0.0131              0.443             0.775 

F Value =  11.089         R-Square = 0.6395    DW =  1.808 

 

 Hasil estimasi persamaan transaksi berjalan (CA) ini ada satu variabel 

penjelas yakni kurs yang tidak signifikan, namun tandanya masih bisa diterima 

secara logika. Kenaikan kurs akan menaikkan defisit CA, karena besarnya 

proporsi pengeluaran devisa untuk membayar cicilan dan bunga utang maupun 

untuk membayar komponen bahan baku impor untuk industri semakin besar. Dan 

dalam jangka panjang nilai koefisien elatisitasnya ternyata elastis, yakni               

–1.624. Berarti setiap ada kenaikan kurs 1% akan meningkatkan defisit CA 

sebesar 1.624%. 

 Sementara itu variabel PDB signifikan dan tandanya masih bisa diterima 

secara logika, bahwa kenaikan PDB riil akan menurunkan kurs. Hal ini terjadi 

karena PDB naik berarti eksporpun naik, sehingga penawaran devisa meningkat 

yang selanjutnya mendorong peningkatan nilai rupiah. Nilai elastisitasnya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang ternyata elastis, dengan demikian  CA 

cukup respon terhadap perubahan PDB. 

 Nilai R-Square = 0.6395 menunjukkan masih adanya variabel lain yang 

turut mempengaruhi transaksi berjalan, seperti kebijakan di sektor riil, kebijakan 

tarif ekspor dan tarif impor. Nilai DW =  1.808 menandakan bahwa persamaan 

transaksi berjalan aman dari masalah otokorelasi. 
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BAB  VIII 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

8.1 Kesimpulan 

 Dalam studi ini ditemukan beberapa hal yang menarik diantaranya laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1970-2000 sangat respon 

terhadap kebijakan fiskal terutama instrument pengeluaran pemerintah baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Tingginya derajat kepekaan ini justru 

merupakan musibah, karena ternyata pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Hal ini bisa terjadi karena pengeluaran 

pemerintah terutama pengeluaran rutin lebih didominasi oleh beban pembayaran 

cicilan utang dan bunga. 

 Besarnya beban cicilan utang plus bunganya tidak lepas karena efek dari 

prinsip APBN yang seimbang, sehingga membuahkan ketergantungan pada dana 

luar negeri. Reformasi format APBN sejak tahun 2000 merupakan langkah 

strategis untuk menunjukkan secara transparan besaran defisit anggaran 

pemerintah dan sumber pembiayaannya. 

 

8.2 Saran 

 Mencermati begitu besarnya pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja 

perekonomian Indonesia, operasionalisasi fiskal di masa mendatang harus 

dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa tugas 

pemerintah adalah memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kehadiran pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat mencapai tujuan alokasi 

sumberdaya yang lebih arif dan tepat, redistribusi output yang lebih baik, dan 

stabilisasi ekonomi yang berkesinambungan. 
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