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SARI 

 

Johari, Ion. 2011. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1987-2008, Faktor 
yang Mempengaruhi serta Komparasinya. Skripsi. Jurusan Ekonomi 
Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
Dr. P. Eko Prasetyo, SE, M.Si. II. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. 
     
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Solow Model, MRW Model, dan 

Business Cycle 
 

Pergerakan output (Produk Domestik Bruto atau PDB) dan pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang merupakan salah satu 
bahan kajian yang penting bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah 
maupun Bank Sentral. Pemahaman akan hal tersebut diperlukan agar 
pertumbuhan ekonomi dapat mencapai tingkat potensial outputnya dan tercipta 
pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Secara teoritis, output potensial 
ditentukan oleh kapasitas produktif perekonomian, yang bergantung pada input-
input yang tersedia (kapital, tenaga kerja, dan sumber daya alam) dan efisiensi 
teknologi dalam perekonomian. Sedangkan berfluktuasinya output dalam jangka 
pendek, secara teoritis antara lain disebabkan karena perubahan dalam pola 
pembelanjaan, kebijakan-kebijakan perekonomian, dan faktor-faktor lainnya 
seperti terjadinya krisis ekonomi dan gejolak politik atau pergantian presiden. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali kinerja pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dengan menggunakan (i) Solow Model, (ii) perluasan Solow 
Model dengan menambahkan faktor human capital sesuai dengan Model Mankiw-
Romer-Weil (MRW); (iii) Business Cycle Model, (iv) serta melakukan komparasi 
antara periode sebelum dengan setelah krisis 1997/1998.  

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang berupa data times series selama periode 1987-
2008. Sementara itu, ruang lingkup penelitian pada penelitian ini dibatasi pada 
periode 1987-2008, sedangkan analisis komparasinya dibagi menjadi dua periode, 
yakni periode sebelum krisis (1987-1996) dan setelah krisis (1999-2008).  

Hasil penelitian dengan Model Solow menunjukkan bahwa baik labor 
maupun kapital mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap output, 
dengan besaran elastisitas untuk labor sebesar 1,270 dan kapital sebesar 0,385. 
Sementara itu, dari Model MRW menunjukkan bahwa baik labor, kapital, human 
capital masing-masing mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
output dengan besaran elastisitas untuk labor sebesar 0,667, kapital sebesar 0,389, 
dan human capital sebesar 0,596. Selanjutnya hasil perhitungan growth 
accounting, menunjukkan bahwa input labor, kapital, dan human capital 
memainkan peranan besar dalam memberikan sumbangan pertumbuhan output, 
sedangkan TPF relatif kecil sumbangannya dibandingkan faktor-faktor input. 

Hasil penelitian dengan model business cycle, menunjukkan bahwa 
beberapa variabel yang secara empiris terbukti menjadi sumber fluktuasi 
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pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah inflasi, jumlah uang beredar, suku 
bunga SBI, nilai tukar, dummy krisis 97/98, dan dummy pergantian Presiden 
Republik Indonesia. Sedangkan variabel perubahan pengeluaran pemerintah dan 
perubahan harga minyak mentah OPEC tidak signifikan pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya, hasil analisis komparasi menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi antara periode sebelum dengan setelah krisis 97/98 terdapat perbedaan 
yang signifikan. Karakteristik yang menyebabkan berbedanya pertumbuhan 
ekonomi antara periode tersebut antara lain disebabkan: (i) perbedaan kondisi 
keamanan dan politik yang terjadi pada masing-masing periode; (ii) perbedaan 
dampak depresiasi nilai tukar rupiah; (iii) perbedaan kondisi perekonomian pada 
masing-masing periode; (iv) perbedaan dampak kenaikan harga minyak 
internasional; (v) perbedaan laju permintaan agregat masyarakat (konsumsi dan 
likuiditas perekonomian); (vi) perbedaan dampak kenaikan suku bunga SBI; serta 
(vii) perbedaan kontribusi input kapital, human capital, dan TFP terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada masing-masing periode. 

Terkait dengan hasil penelitian, dalam hal ini Bank Indonesia disarankan 
untuk (i) mengusahakan tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil dengan 
menerapkan kerangka kebijakan inflasi targeting secara konsisten baik dengan 
cara mengendalikan nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan mengendalikan 
jumlah uang beredar; (ii) mengusahakan tercapainya tingkat suku bunga SBI yang 
rendah dan stabil, yang disertai dengan kehati-hatian dalam melakukan penerbitan 
SBI; (iii) menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, (iv) 
mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan likuiditas 
perekonomian; dan (v) menciptakan sistem perbankan yang kokoh, prudent, dan 
berdaya saing tinggi, yang tidak mudah goyah apabila terjadi krisis serta 
meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang disertai dengan menjaga 
prinsip kehati-hatian dalam  menyalurkan kreditnya.  

Sedangkan pemerintah, dalam hal ini disarankan untuk: (i) lebih 
mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran yang lebih produktif, 
terutama pada pengeluaran pembangunan seperti pembangunan infrastruktur 
publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik; (ii) menjaga kondisi 
keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri serta menjalankan prinsip good 
governance secara sungguh-sungguh dan konsisten; (iii) mengusahakan tercapainya 
tingkat inflasi yang rendah dan stabil dengan cara mengendalikan dan menjaga 
besaran tarif yang ditetapkan pemerintah seperti tarif transportasi, tarif dasar 
listrik, air dan telepon, elpiji, serta menjaga harga BBM di dalam negeri; (iv) 
melakukan upaya diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap 
minyak; (v) mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia dengan cara 
menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan upaya perbaikan dan 
peningkatan kualitas infrastruktur, mengurangi berbagai hambatan regulasi usaha, 
serta menjalankan peraturan secara konsisten sehingga terjamin kepastian 
berusaha; (vi) meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja yang 
tumbuh setiap tahunnya; dan (vii) meningkatkan dukungan pada sektor R&D dan 
mendorong tumbuhnya penyediaan jasa informasi teknologi yang merupakan 
penghubung antara sektor R&D dan sektor industri. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pergerakan output (Produk Domestik Bruto atau PDB) dan pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang merupakan salah satu 

bahan kajian yang penting bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah 

maupun Bank Sentral. Pemahaman akan hal tersebut diperlukan agar 

pertumbuhan ekonomi dapat mencapai tingkat potensial outputnya (full 

employment) dan tercipta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. 

Ketika pertumbuhan ekonomi bergerak secara stabil mengikuti pola 

pergerakan jangka panjangnya (long run growth path) disertai dengan 

terkendalinya tingkat harga (inflasi) maka akan membantu dalam mengatasi 

masalah-masalah ekonomi makro dan pembangunan pada umumnya, seperti 

masalah penyerapan tenaga kerja, pengangguran, pembayaran bunga dan utang 

negara, kesejahteraan, kemiskinan, dan lain sebagainya. 

Secara teoritis dalam kajian ilmu makro ekonomi, pemahaman akan 

pertumbuhan ekonomi atau pergerakan output (PDB) seringkali didekati dengan 

dua (2) pendekatan, yakni pendekatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan 

pendekatan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. 

Dalam jangka panjang, perekonomian cenderung bergerak mengikuti pola 

pertumbuhan jangka panjangnya, yakni bergerak mengikuti pola pergerakan 
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output potensialnya. Output potensial atau PDB potensial merupakan jumlah 

maksimum output yang dapat dihasilkan perekonomian sambil mempertahankan 

stabilitas harga. Output potensial juga disebut sebagai tingkat lapangan kerja yang 

tinggi dari output (full employment). Ketika suatu perekonomian bergerak sesuai 

dengan potensinya, maka pengangguran menjadi rendah, produksi tinggi, dan 

pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Output potensial ditentukan oleh 

kapasitas produktif perekonomian, yang bergantung pada input-input yang 

tersedia (kapital, tenaga kerja, dan sumber daya alam) dan efisiensi teknologi 

dalam perekonomian. Output potensial cenderung tumbuh secara lambat dan 

mantap (stabil), hal ini dikarenakan input-input produksi seperti tenaga kerja dan 

kapital, serta tingkat teknologi cenderung berubah secara lambat sepanjang waktu. 

Sebaliknya, dalam jangka pendek perekonomian tidak akan bergerak 

secara pasti mengikuti pola pertumbuhan jangka panjangnya. Adanya perubahan-

perubahan dalam pola pembelanjaan, kebijakan-kebijakan perekonomian 

(kebijakan moneter dan fiskal), dan faktor-faktor lainnya (krisis ekonomi, gejolak 

politik, pergantian presiden, perang, bencana alam, dan sebagainya) akan 

mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat, yang pada akhirnya 

mempengaruhi pergerakan output aktual (PDB riil aktual). Pada suatu saat, 

perekonomian dapat mengalami resesi yang ditandai dengan kenaikan 

pengangguran, menurunnya output riil dan laju pertumbuhan ekonomi yang 

berada di bawah tingkat potensialnya. Sebaliknya, pada saat yang lain 

perekonomian bisa mengalami masa keemasan (booming), dimana tingkat harga 
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naik dengan cepat, meningkatnya output riil dan laju pertumbuhan ekonomi yang 

berada di atas tingkat potensialnya. 

Grafik 1.1: PDB Riil Aktual (1987 = 100) dan Potensial Indonesia Periode 1987-2008 
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Sumber: BPS, Statistik Indonesia (Diolah) 

Grafik 1.1 menunjukkan PDB riil aktual (hijau) dan potensial (biru) 

Indonesia selama periode 1987-2008 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1987, 

PDB potensial merupakan kecenderungan atau trend dari pergerakan PDB riil 

aktual. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa selama periode 1993 sampai 

awal tahun 1997 PDB riil aktual Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan 

trend PDB potensialnya, kemudian pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 

1998 PDB riil aktual Indonesia mengalami penurunan yang tajam akibat 

terjadinya krisis ekonomi Asia yang diikuti dengan krisis sosial dan politik yang 

terjadi di dalam negeri. Sejak tahun 1998 sampai 2005 PDB riil aktual Indonesia 

cenderung mengalami pergerakan yang lambat dan masih berada di bawah trend 

PDB potensialnya, dan pada tahun 2006 PDB riil aktual Indonesia mulai kembali 

berada di atas trend PDB potensialnya. Pergerakan PDB riil aktual dan 
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kecenderungan trend PDB potensial dalam jangka panjang, sebagaimana yang 

digambarkan pada grafik di atas tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yakni input-input produksi dan efisiensi teknologi.  

Grafik 1.2: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1987-2008
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Sumber: BPS, Statistik Indonesia 

Ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi (grafik 1.2) terlihat bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode sebelum krisis (1987-1996) relatif 

tinggi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89 % per tahun. Pada 

pertengahan tahun 1997 dampak krisis ekonomi Asia mulai menjalar ke 

Indonesia,  hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai 

melambat menjadi sebesar 4,70% pada tahun 1997. Kondisi pertumbuhan 

ekonomi yang melambat terus berlanjut pada tahun 1998 dan menjadi semakin 

parah akibat terjadinya krisis multidimensional (krisis ekonomi, politik, dan 

sosial) di dalam negeri, hal tersebut menyebabkan penurunan yang tajam pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sebesar negatif 13,13%. Pada tahun 

1999 kinerja perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tumbuh secara lambat sebesar 0,79%. Mulai tahun 2000-2008 
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kinerja perekonomian Indonesia kembali membaik, pertumbuhan ekonomi pada 

periode tersebut mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,16% per tahun. 

Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis (1999-

2008) masih relatif lebih rendah dibanding sebelum krisis (1987-1996), rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis sebesar 4,72% per tahun sedangkan 

sebelum krisis sebesar 6,89% per tahun.  

Berfluktuasinya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 

periode tahun 1987-2008 tentu saja tidak terlepas dari perkembangan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Adanya perubahan-perubahan dalam pola pembelanjaan, 

kebijakan-kebijakan perekonomian (kebijakan moneter dan fiskal), nilai tukar, 

inflasi, perubahan harga minyak mentah internasional, dan perubahan faktor-

faktor lainnya (krisis dan pergantian presiden) mempengaruhi permintaan dan 

penawaran agregat, yang pada akhirnya berperan besar dalam mempengaruhi 

kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan.  

Selain karena hal-hal di atas, kondisi ekonomi-sosial di Indonesia yang 

masih terpuruk semenjak krisis, yang ditandai dengan masih tingginya persentase 

penduduk miskin (rata-rata sebesar 17,97% untuk periode pasca krisis, jauh lebih 

tinggi dibandingkan sebelum krisis yang rata-rata sebesar 14,38%), tingginya 

tingkat pengangguran (rata-rata sebesar 8,70% untuk periode pasca krisis, jauh 

lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis yang rata-rata sebesar 3,58%), investasi 

yang melambat (untuk periode pasca krisis rata-rata kontribusi PMTDB riil atau 

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto riil terhadap PDB sebesar 26,03%, 

jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis yakni sebesar 29,16%), utang luar 
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negeri Indonesia yang semakin meningkat, serta permasalahan-permasalahan 

ekonomi-sosial lainnya (seperti masalah ketenagakerjaan, otonomi daerah, 

kepastian hukum, korupsi, dan sebagainya) telah menimbulkan keprihatinan atas 

masa depan ekonomi Indonesia. Agar bisa keluar dari keterpurukan tersebut 

diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan 

pemahaman atas faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek sebagai dasar dalam 

merekomendasikan alternatif kebijakan yang perlu ditempuh.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai determinan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek, serta melakukan perbandingan antara periode sebelum 

dengan setelah krisis. Untuk itu, penulis menuangkannya dalam skripsi dengan 

judul: “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1987-2008, Faktor yang 

Mempengaruhi serta Komparasinya.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi labor, kapital, dan produktivitas faktor total (Total 

Factor Productivity atau TFP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

selama 22 tahun terakhir dengan menggunakan Solow model (exogenous 

growth theory), dan bagaimana perbandingan kontribusi labor, kapital dan 

TFP antara periode sepuluh tahun sebelum dan setelah krisis? 
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2. Seberapa besar kontribusi labor, kapital, dan human kapital terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir menggunakan 

Mankiw-Romer-Weil model, dan bagaimana perbandingan kontribusi labor, 

kapital dan human kapital antara periode sepuluh tahun sebelum dengan 

setelah krisis? 

3. Bagaimanakah return to scale yang dihasilkan dengan menggunakan model 

Solow dan model MRW? 

4. Bagaimana perbandingan hasil analisis antara model Solow dengan model 

Mankiw-Romer-Weil? 

5. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel makro ekonomi (inflasi, tingkat 

suku bunga SBI 3 bulan, perubahan jumlah uang beredar, perubahan nilai 

tukar rupiah, perubahan harga minyak mentah, dan perubahan pengeluaran 

pemerintah) dan variabel-variabel lainnya (pergantian presiden, serta krisis 

ekonomi dan politik) terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia?  

6. Bagaimana perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya antara periode sepuluh tahun sebelum dengan 

setelah krisis? 

7. Karakteristik faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan jumlah uang beredar, tingkat suku 

bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan nilai tukar 

rupiah, perubahan harga minyak mentah, serta dummy pergantian presiden, 

antara periode sebelum dengan setelah krisis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, faktor yang 

mempengaruhi serta komparasinya memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menggunakan 

Solow Model: 

a. Mengkaji kontribusi labor, kapital, dan TFP terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir. 

b. Membandingkan kontribusi labor, kapital dan TFP antara periode sebelum 

dengan setelah krisis. 

c. Mengkaji return to scale yang dihasilkan pada model Solow 

2. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menggunakan 

Mankiw-Romer-Weil (MRW) Model: 

a. Mengkaji kontribusi labor, kapital, dan human kapital terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir. 

b. Membandingkan kontribusi labor, kapital dan human kapital antara 

periode sepuluh tahun sebelum dengan setelah krisis. 

c. Mengkaji return to scale yang dihasilkan pada model MRW 

d. Membandingkan hasil analisis antara model Solow dengan model MRW 

3. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek (business cycle theory): 

a. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia jangka pendek, baik dari sisi permintaan (demand shock) 

maupun dari sisi penawaran (supply shock). 
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b. Menganalisis perbedaan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 

periode sepuluh tahun sebelum dengan setelah krisis. 

c. Menganalisis karakteristik penyebab berbedanya laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dan perbedaan karakteristik dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya antara periode sebelum dengan setelah krisis. 

4. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan tindakan-tindakan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijakan (dalam hal ini Pemerintah dan 

Bank Indonesia) terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, agar kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih 

stabil dan mencapai kondisi output potensialnya (full-employment). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis 

maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

kajian berkenaan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan bahan kajian 

bagi para akademika dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah 

dan Bank Sentral terkait dengan kebijakan yang diambil yang berkenaan dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Teori Pertumbuhan Jangka Panjang 

Dalam jangka panjang, perekonomian cenderung bergerak mengikuti pola 

pertumbuhan jangka panjangnya, yakni bergerak mengikuti pola pergerakan 

output potensialnya. Output potensial juga disebut sebagai tingkat lapangan kerja 

yang tinggi dari output (full employment). Output potensial ditentukan oleh 

kapasitas produktif perekonomian, yang bergantung pada input-input yang 

tersedia (kapital dan tenaga kerja merupakan dua input utama) dan efisiensi 

teknologi dalam perekonomian. Output potensial cenderung tumbuh secara lambat 

dan mantap, hal ini dikarenakan input-input produksi seperti tenaga kerja dan 

kapital, serta tingkat teknologi cenderung berubah secara lambat sepanjang waktu. 

Pemahaman atas pertumbuhan ekonomi jangka panjang umumnya dapat 

didekati melalui dua (2) pendekatan (teori), yakni: teori pertumbuhan eksogen 

(exogenous growth theory) dan teori pertumbuhan endogen (endogenous growth 

theory). Teori pertumbuhan eksogen mengkarakteristikan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang dengan perkembangan teknologi namun tidak menjelaskan 

determinan perkembangan teknologi tersebut (tidak menjelaskan bagaimana dan 

mengapa perkembangan teknologi terjadi). Teori pertumbuhan eksogen 

menyatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan tidak mempengaruhi 

pertumbuhan output steady-state, namun dalam jangka pendek tingkat tabungan 
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dapat meningkatkan tingkat (level) output pada steady-state dengan menaikkan 

rasio modal-output. Tingkat pertumbuhan output steady-state dalam jangka 

panjang ditentukan oleh faktor eksogen, yakni ditentukan oleh perkembangan 

teknis (technical progress). Sebaliknya, teori pertumbuhan endogen menyatakan 

bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat mempengaruhi pertumbuhan 

output steady-state. Selain itu, teori pertumbuhan endogen juga berusaha 

menjelaskan determinan perkembangan teknologi. 

Teori pertumbuhan eksogen biasanya mengacu kepada model Solow 

sebagai model generasi pertama yang banyak dianut para ekonom. Model Solow 

ini kemudian dikembangkan terus oleh beberapa pakar antara lain dikembangkan 

oleh Mankiw-Romer-Weil (MRW) yang memasukkan faktor human capital ke 

dalam model Solow.  

2.1.1 Teori Pertumbuhan Eksogen  

2.1.1.1 Teori dan Model Solow 

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang sejak akhir tahun 

1950-an adalah teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang dikemukakan oleh 

Robert M. Solow. Menurut teori pertumbuhan Solow, pertumbuhan ekonomi 

tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor input (tenaga kerja dan 

akumulasi kapital) dan technical progress. Dalam paper yang ia tuliskan (1956 

dan 1957), ia mengemukakan bahwa determinan penting pertumbuhan output 

(PDB) adalah kenaikan penawaran tenaga kerja, akumulasi kapital, dan technical 

progress. Sedangkan determinan penting bagi pertumbuhan output per kapita 

(PDB per tenaga kerja) adalah akumulasi modal dan technical progress. Dari 
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semua faktor-faktor tersebut, peran technical progress dalam mempengaruhi 

pertumbuhan output memainkan peranan yang sangat tinggi.  

Model Solow menggambarkan suatu perekonomian tertutup yang 

memproduksi satu jenis barang dengan menggunakan tenaga kerja dan kapital. 

Model ini menggabungkan sisi penawaran Neo Klasik dengan sisi permintaan 

Keynesian. Model mengasumsikan technological progress dan tingkat tabungan 

sebagai eksogen. Di dalam model ini tidak ada sektor Pemerintah, jadi hanya ada 

sektor perusahaan dan rumah tangga. Di dalam sektor perusahaan, ada sejumlah 

perusahaan dengan teknologi yang sama. Harga output bersifat konstan dan harga 

faktor-faktor produksi bersifat fleksibel untuk menjamin full utilization. Terdapat 

empat (4) variabel yang menjadi fokus utama model ini, yaitu: output (Y), kapital 

(K), labor (L), dan tingkat teknologi atau produktivitas (A). Sedangkan fungsi 

produksinya dapat berbentuk sebagai berikut: 

Y = F (K, AL); Y = F (AK, L); Y = AF (K,L)  ............................ (1) 

Bila technological progress masuk ke model dalam bentuk AL dinamakan 

perluasan tenaga kerja (labor augmenting) atau Harrod neutral. Untuk AK 

dinamakan perluasan kapital (capital augmenting) atau Solow neutral, dan untuk 

AF  disebut Hicks neutral (memperluas tenaga kerja dan kapital). Namun, dalam 

rangka kajian pertumbuhan ekonomi, labor augmenting lebih relevan untuk 

digunakan dengan fungsi produksi berbentuk: 

Yt = F(Kt, At Lt)  ................................... (2) 

Model mengasumsikan bahwa At dan Lt bersifat eksogen, dan tumbuh 

secara eksponensial pada tingkat n dan g, sehingga: 
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gt
tt

nt
tt A(0)e  A  gA(t)  Adan    L(0)e  L  nL(t)  L =⇔==⇔=

••
 ......... (3) 

Dimana n dan g adalah eksogenous parameter, dan tanda titik atas 

menunjukkan suatu derivatif (penderivasian) terhadap waktu (t). 

Sementara itu kapital (Kt) berasal dari investasi (It) dan akan terdepresiasi 

pada tingkat δ, sehingga kegiatan investasi ini akan menghasilkan perubahan stok 

kapital sebesar: 

Kt+1 - Kt = It - δKt 

ttt δK  -I  K =
•

 

Dimana δ adalah tingkat depresiasi (depreciation rate), dengan demikian 

investasi  dapat dinyatakan dengan: 

ttt δK   K  I +=
•

  .................................................... (4) 

Sementara itu, Investasi berasal dari tabungan masyarakat (private saving), 

St, dan tabungan masyarakat merupakan proporsi (s) dari pendapatan (Yt) yang 

tidak dikonsumsi, sehingga: 

St = Yt – Ct = s(Yt) = sF(Kt, At Lt)  ............................................ (5) 

Karena perekonomian bersifat tertutup dan tidak ada sektor Pemerintah, 

maka investasi akan sama dengan tabungan, dan perubahan stok kapital dapat 

dituliskan: 

It = St  

)s(Y   δK   K ttt =+
•

 

tttt δK  -  Lt)At  sF(Kt,  δK  -  )s(Y   K ==
•

 .................................. (6) 

Apabila dilakukan normalisasi seluruh variabel persamaan (2) dengan 

perluasan tenaga kerja (AL), maka persamaan (2) akan menjadi: 
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tt

t
t L A

Y
y =  menyatakan output per efisiensi tenaga kerja dan 

tt

t
t L A

K
k = menyatakan kapital per efisiensi tenaga kerja, maka: 

y = F (kt,1) = f (kt) .................................................. (7) 

Persamaan (7) menyatakan bahwa output per efisiensi tenaga kerja 

merupakan fungsi dari  kapital per efisiensi tenaga kerja. 

Apabila kita derivasikan persamaan 
tt

t
t L A

K
k =  terhadap waktu, maka 

akan diperoleh:  
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Bila persamaan (6) disubstitusikan ke dalam persamaan (8) maka diperoleh: 

tt
tt

tt
t gk  nk     

LA
δK  -  )s(Y

   k −−=
•

 

tt
tt

t
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t
t gk  nk   

LA
K 

δ     
LA 
)(Y

s   k −−−=
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ttt g)k n  (δ    )sf(k   k ++−=
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 ........................................... (9) 

Persamaan (9) adalah persamaan kunci dalam memahami Solow model. 

Persamaan tersebut menunjukkan bagaimana investasi baru, depresiasi, 

pertumbuhan penduduk, dan teknologi mempengaruhi cadangan kapital per 

efisiensi tenaga kerja. Investasi baru meningkatkan kt, sedangkan depresiasi (δ) 

dan pertumbuhan penduduk (n) menurunkan kt. Sementara itu, pertumbuhan 

teknologi (g) analog dengan pertu1mbuhan populasi, karena memperbesar tenaga 

kerja, Jika g tinggi maka jumlah efisiensi per tenaga kerja tumbuh cepat dan 

jumlah kapital per efisiensi tenaga kerja cenderung turun.  

Persamaan (9) juga menggambarkan perkembangan kapital stok yang 

dipengaruhi oleh tingkat tabungan. Bila kapital stok tinggi maka sf(kt) < (n+g+ δ)kt 

atau dengan kata lain tabungan tidak mencukupi untuk mempertahankan tingkat 

kt, sehingga kt akan turun. Sebaliknya, bila kapital stok masih rendah maka sf(kt) 

> (n + g+ δ)kt atau dengan kata lain tabungan melebihi kebutuhan untuk 

mempertahankan tingkat kt, sehingga kt akan naik. Kondisi ini lama kelamaan 

menjadikan perekonomian konvergen ke tingkat steady-state.(Grafik 2.1) 

Grafik 2.1: Output dan Investasi pada Steady-State 
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Sepanjang 0  k t =
•

 maka akan tercapai kondisi steady-state, hal ini terjadi 

pada saat y* dan k* memenuhi kondisi: 

sy* = sf(k*) =  (n + g + δ)k* ............................................. (10) 

Pada kondisi steady-state output per efisiensi tenaga kerja, y* = f(k*) 

adalah konstan. Sedangkan output per tenaga kerja tumbuh pada tingkat g, dan 

total output tumbuh pada tingkat n + g.  

Model Solow pada persamaan-persamaan di atas memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam jangka panjang, pergerakan ekonomi untuk mencapai kondisi steady-

state tidak tergantung pada kondisi awal (grafik 2.1.) 

2. Pada kondisi steady-state, stok kapital tumbuh pada tingkat yang sama dengan 

output, sehingga rasio kapital terhadap output adalah konstan. 

3. Pada kondisi steady-state, produk marginal dari kapital (MPK) adalah 

konstan, sedangkan produk marginal dari tenaga kerja (MPL) tumbuh pada 

tingkat perkembangan teknologi.  

4. Kenaikan tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi hanya memberikan 

dampak yang bersifat temporer terhadap tingkat steady-state output. Semakin 

tinggi tingkat tabungan maka semakin tinggi tingkat steady-state output per 

tenaga kerjanya. Sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan populasi maka 

semakin rendah tingkat steady-state output per tenaga kerjanya. (Grafik 2.2). 

5. Dalam jangka panjang, tingkat steady-state dari pertumbuhan output per 

tenaga kerja hanya tergantung pada perkembangan teknologi, dan tidak 

tergantung pada tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi (Grafik 2.2). 
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6. Kesimpulan akhir dari teori pertumbuhan Solow ialah terjadinya konvergensi, 

yakni jika dua negara memiliki tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat 

tabungan, dan tingkat teknologi yang sama, mereka akan mencapai tingkat 

pendapatan yang sama. Dalam kerangka ini, negara miskin akan tetap miskin 

karena mereka mengalami kekurangan modal, namun jika mereka menabung 

pada tingkat yang sama dengan negara kaya dan memiliki akses terhadap 

teknologi yang sama, maka mereka dapat mengejar ketertinggalannya.  

Grafik 2.2 Dampak Perubahan Saving Rate, Penduduk, dan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Pertumbuhan Produktivitas Faktor Total (TFP) dalam Model Solow 

Tingkat perkembangan teknologi atau disebut juga sebagai perkembangan 

teknis (technical progress) atau pertumbuhan produktivitas faktor total (total 

factor productivity atau TFP) adalah jumlah dimana output akan meningkat 

sebagai hasil dari perbaikan dalam metode produksi (Dornbusch, 2004:47). 

Dengan demikian, perubahan dalam A menunjukkan perubahan dalam 

produktivitas faktor total (TFP). Karena input dan output secara langsung dapat 
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α β

diobservasi sedangkan A tidak, maka para ekonom seringkali mengukur 

perubahan TFP dengan menggunakan Solow residual.  

Dalam papernya, Solow (1957:312) berusaha memperkenalkan metode 

sederhana untuk mengukur TFP. Sebagai contoh, apabila diambil kasus khusus 

dimana technological progress berupa Hicks Neutral, yakni memperluas kapital 

dan tenaga kerja, maka fungsi produksi Solow dalam bentuk Hick Neutral dapat 

dituliskan seperti pada persamaan (1), yakni: 

Y = AF (K,L)   ............................................ (11) 

Apabila dilakukan penderivasian secara total pada fungsi di atas dan 

dibagi dengan Y, maka akan diperoleh: 
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Keterangan: 

    
A
A

=

•

 Pertumbuhan TFP 
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Pertumbuhan output 
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Pertumbuhan kapital 

     
L
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=

•

 Pertumbuhan labor  

 α  =  Elastisitas output terhadap kapital  

 β  = Elastisitas output terhadap labor 
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Persamaan (12) menunjukkan kontribusi pertumbuhan kapital, labor, dan 

TFP terhadap pertumbuhan output. Dengan demikian, pertumbuhan TFP 

merupakan residual yang diperoleh dengan cara mengurangi tingkat pertumbuhan 

output dengan tingkat pertumbuhan kapital dan labor. Lebih lanjut, residual atau 

tingkat pertumbuhan TFP yang diperoleh dengan cara di atas tidak hanya 

merefleksikan perkembangan teknologi, namun juga faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan atau dijelaskan di dalam model, seperti: input sumber daya alam, 

iklim, faktor kelembagaan atau institusi, country specific-shock, faktor 

ketidaksempurnaan pasar, dan lain sebagainya.  

Perlu dicatat pula bahwa apabila input-input produksi dibayar sesuai 

dengan marginal produknya, adanya persaingan sempurna, mengasumsikan 

diminishing return baik untuk kapital dan labor, serta constant return to scale 

dalam fungsi produksi, sebagaimana diasumsikan oleh Solow, maka nilai koefisien 

α + β = 1 dan nilai β = 1 – α; sedangkan nilai koefisien α  adalah 1 > α > 0. 

2.1.1.3 Model Mankiw-Romer-Weil (MRW) 

Model Solow mengemukakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan output jangka panjang hanyalah technical progress 

(A), yang bersifat eksogen. Dari pengujian empiris, terutama dengan 

menggunakan data pertumbuhan ekonomi Amerika serikat, ternyata hasil estimasi 

model Solow menghasilkan proporsi kapital terhadap output (capital share of 

output) yang terlalu tinggi. Mankiw-Romer-Weil berpendapat bahwa kapital fisik 

(physical capital) kurang akurat dalam mengukur kontribusi kapital terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, MRW memperbaiki model Solow dengan 
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mengubah spesifikasi fungsi produksinya dengan menambahkan faktor human 

capital, H, sehingga fungsi produksinya dalam fungsi Cobb-Douglas dan dalam 

bentuk labor augmenting dapat dituliskan sebagai berikut: 

β-α-1
tt

β
t

α
tt )LA( H K Y =  ............................................ (13) 

Sebagai penyederhanaan, MRW memperlakukan human capital dan 

kapital fisik secara simetris. Human capital dan kapital fisik diasumsikan sama-

sama menggunakan fungsi produksi yang sama. Selain itu, human capital 

terdepresiasi pada tingkat yang sama dengan kapital fisik, yakni sebesar δ. 

Apabila sh merupakan proporsi pendapatan yang diinvestasikan pada human 

capital dan sk merupakan proporsi pendapatan yang diinvestasikan pada kapital 

fisik, maka akumulasi human kapital dan kapital fisik akan mirip dengan 

persamaan (6), yakni menjadi: 

t
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thttht Hδ  -  ))LA( H K(s  Hδ  -  )Y(s  H ==

•
 .................... (14a) 
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 .................... (14b) 

Apabila kedua ruas pada persamaan (13) dibagi dengan AL maka akan 

menghasilkan: 
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tt =  ............................................ (15) 

Persamaan (15) menyatakan bahwa output per efisiensi tenaga kerja 

merupakan fungsi dari kapital per efisiensi tenaga kerja dan human capital per 

efisiensi tenaga kerja. 



 21

.  
h
k

    
s
s

t

t

h

k =

Apabila kita derivasikan persamaan 
tt

t
t L A

K
k =  dan 

tt

t
t L A

H
h =  terhadap 

waktu, seperti halnya cara yang dilakukan untuk memperoleh persamaan (8), dan 

kemudian mensubstitusikan persamaan (14) ke dalam persamaan yang akan 

diperoleh, maka akan didapat masing-masing persamaan sebagai berikut:  

t
β
t

α
tkt g)k n  (δ    h ks  k ++−=

•

 ........................................... (16a) 

t
β
t

α
tht g)h n  (δ    h ks  h ++−=

•

 ........................................... (16b) 

Sebelumnya perlu dicatat bahwa antara sk dan sh terdapat hubungan yang 

dapat dituliskan sebagai berikut: Mengingat hubungan tersebut, 

maka sepanjang 0  k t =
•

dan 0  h t =
•

 akan tercapai kondisi steady state, hal ini 

terjadi pada saat ∗k  dan ∗h  memenuhi kondisi: 
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Apabila kedua ruas pada persamaan di atas diubah ke dalam bentuk 

logaritma dan dilakukan manipulasi matematis, maka akan diperoleh: 

( )δ)g(n Log - )(s Log β  )(s Log β) - (1 
β - α - 1

1 )(k Log hk +++=∗  ..... (18a) 

( )δ)g(n Log - )(s Log α)-(1  )(s Log α 
β - α - 1

1 )(h Log hk +++=∗  ..... (18b) 

Apabila persamaan (15) diubah ke dalam bentuk logaritma pada kedua 

ruas, kemudian mensubstitusikan persamaan (18) ke dalam persamaan (15), dan 

selanjutnya dilakukan manipulasi matematis, maka akan didapat persamaan yang 

siap untuk ditaksir parameternya, yakni: 
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Log (y*) = α Log (k*) + β Log (h*) 

δ)g(n Log 
β - α - 1
β  α  )(s Log 

β - α - 1
β  )(s Log 

β - α - 1
α )(y Log hk ++

+
−+=∗  ..... (19) 

Atau apabila persamaan (19) dinyatakan dalam bentuk output per pekerja, 

maka persamaan (19) akan menjadi, sebagai berikut: 

 )(s Log 
β - α - 1
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β - α - 1

α gt    (0)A  Log  
L
Y Log hk +++=⎥⎦
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−  ....................................... (20) 

 Persamaan (20) di atas menunjukkan bagaimana income per kapita (output 

per kapita) tergantung pada pertumbuhan populasi penduduk, serta akumulasi 

dalam kapital fisik dan human capital. 

2.2 Teori Pertumbuhan Jangka Pendek (Business Cycle Theory) 

Dalam jangka pendek, kinerja perekonomian tidak akan bergerak pasti 

mengikuti pola pertumbuhan jangka panjang. Dalam jangka waktu tersebut, 

perekonomian cenderung berfluktuasi. Pada suatu saat ekonomi bisa mengalami 

resesi yang ditandai oleh kenaikan pengangguran dan penurunan pertumbuhan 

ekonomi. Sebaliknya, ekonomi juga bisa mengalami booming yang ditandai 

dengan menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya laju pertumbuhan 

ekonomi. Pasang surutnya perekonomian ini dikenal sebagai siklus bisnis. Dalam 

memahami fluktuasi bisnis ini, terdapat beberapa teori (pendekatan) yang berbeda-

beda. Secara garis besar teori-teori tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a) Teori Eksogenus 

Para ahli ekonomi menggunakan istilah ”eksogenus” sebagai 

pengertian kekuatan yang beroperasi dari luar sistem ekonomi. Teori 
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eksogenus mengemukakan bahwa terjadinya siklus bisnis (fluktuasi ekonomi) 

disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang berada di luar sistem ekonomi, 

seperti terjadinya peperangan, revolusi, pemilihan dan pergantian presiden, 

penemuan daerah dan sumber daya alam yang baru, migrasi, perubahan iklim 

dan cuaca, maupun terobosan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi.  

a) Teori Mekanisme Internal  

Teori mekanisme internal menyatakan bahwa mekanisme di dalam 

sistem ekonomi itu sendiri yang menyebabkan terjadinya siklus bisnis. Pada 

pendekatan ini, setiap ekspansi menghasilkan resesi dan kontraksi, dan setiap 

kontraksi menghasilkan kebangkitan baru dan ekspansi, proses ini terjadi 

secara regular dan membentuk rangkaian yang berulang-ulang.  

b) Teori Moneter 

Teori moneter yang dipelopori oleh Milton Friedman berusaha 

menjelaskan hubungan fluktuasi bisnis dengan ekspansi dan kontraksi atas 

uang dan kredit. Pada pendekatan ini, perubahan pada faktor-faktor 

moneterlah (misal: jumlah uang beredar, cadangan minimum, tingkat suku 

bunga, dan sebagainya) yang menyebabkan terjadinya fluktuasi bisnis.  

c) Teori Akselerator Multiplier 

Teori akselerator multiplier yang dipelopori oleh Paul A. Samuelson 

mengemukakan bahwa pertumbuhan output yang cepat merangsang investasi, 

selanjutnya investasi yang tinggi merangsang pertumbuhan output lebih besar, 

dan proses ini akan berlanjut hingga kapasitas ekonomi telah tercapai, yaitu 

pada titik dimana laju pertumbuhan ekonomi melambat. Kemudian 
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pertumbuhan ekonomi yang lambat akan mengurangi pengeluaran investasi 

dan akumulasi inventaris, yang cenderung menyebabkan ekonomi mengalami 

resesi. Proses tersebut kemudian bekerja secara kebalikannya hingga ekonomi 

kembali stabil dan meningkat kembali.  

d) Teori Politik Siklus Bisnis 

Teori politik siklus bisnis yang dipelopori oleh W. Nordhaus dan E. 

Tufte menyatakan bahwa siklus bisnis dapat disebabkan oleh tindakan-

tindakan politisi-politisi yang memanipulasi kebijakan ekonomi agar mereka 

dapat terpilih atau menjabat kembali.  

e) Teori Siklus Bisnis yang Seimbang (Equilibrium Business Cycle) 

Teori siklus bisnis yang seimbang yang dipelopori oleh R. Lucas, R. 

Barro, dan T. Sargent menyatakan bahwa persepsi yang salah tentang 

pergerakan harga dan upah dapat menyebabkan penawaran tenaga kerja yang 

terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, yang kemudian menyebabkan terjadinya 

fluktuasi pada output dan ketenagakerjaan.  

f) Teori Siklus Bisnis Riil 

Teori siklus bisnis riil yang antara lain dipelopori oleh J. Schumpeter, 

P. Long, dan C. Plosser menyatakan bahwa goncangan produktivitas atau 

inovasi di satu sektor dapat menyebar ke seluruh perekonomian dan sektor-

sektor lain, sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi bisnis.  

g) Teori Goncangan Penawaran (Supply Shock)  

Teori goncangan penawaran yang dipelopori oleh R. J. Gordon 

menyatakan bahwa fluktuasi bisnis timbul karena terjadinya pergeseran pada 
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penawaran agregat, seperti terjadinya lonjakan harga minyak, kegagalan 

panen, ataupun perubahan kebijakan yang mempengaruhi sisi produksi.   

Dalam kajian ilmu makroekonomi, terjadinya siklus bisnis dapat 

disebabkan oleh kejutan dari sisi permintaan (demand shock) maupun dari sisi 

penawaran (supply shock). Yang dimaksud dengan demand shock adalah setiap 

perubahan atau kejutan yang menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat, 

sedangkan supply shock adalah setiap perubahan atau kejutan yang menyebabkan 

bergesernya kurva penawaran agregat. Kejutan pada sisi permintaan antara lain 

disebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembelanjaan (belanja konsumsi, 

pemerintah, investasi, ekspor-impor), kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal), 

tingkat harga, maupun perubahan-perubahan pada faktor-faktor lainnya (pergantian 

presiden serta krisis ekonomi dan politik). Sedangkan kejutan pada sisi penawaran 

antara lain dapat disebabkan oleh perubahan pada biaya produksi (misal: 

perubahan harga bahan bakar atau minyak mentah), kebijakan-kebijakan 

Pemerintah yang mempengaruhi sisi produksi (misal: kebijakan mengenai 

lingkungan hidup, standar upah minimum), maupun perubahan-perubahan lainnya.  

Penjelasan mengenai pengaruh kejutan sisi permintaan, sisi penawaran, 

dan faktor-faktor lainnya terhadap output atau pertumbuhan ekonomi jangka 

pendek dijelaskan dalam penjelasan di bawah ini, yakni sebagai berikut: 

1) Agregat Demand Shock 

Pengaruh perubahan-perubahan sisi permintaan terhadap keseimbangan 

ekonomi jangka pendek dapat dijelaskan dengan bantuan kurva IS-LM. Kurva IS 

menggambarkan hubungan antara suku bunga dengan output pada pasar barang 
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dan jasa, sedangkan kurva LM menggambarkan hubungan antara suku bunga 

dengan output pada pasar uang. Kondisi keseimbangan dari kedua kurva ini akan 

menentukan kurva permintaan agregat. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan kurva permintaan agregat antara lain sebagai berikut: 

a) Inflasi 

Pengaruh inflasi terhadap perekonomian sangat jelas, yakni 

berpengaruh negatif, karena kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya 

beli masyarakat sehingga mendorong turunnya permintaan agregat. Dalam 

kerangka IS-LM, kenaikan inflasi akan menyebabkan turunnya keseimbangan 

uang rill (M/P), sehingga menggeser kurva LM ke atas (grafik 2.3). Hal ini 

mengakibatkan kenaikan suku bunga keseimbangan dan turunnya output.  

Grafik 2.3: Pengaruh Perubahan Inflasi terhadap Output 

 

 

 

 

 

Pengaruh inflasi terhadap permintaan agregat juga bisa melalui Pigou 

Effect. Menurut Pigou, real money balance (M/P) termasuk bagian dari 

kekayaan rumah tangga, sehingga kenaikan inflasi akan menyebabkan 

menurunnya real money balance. Hal ini selanjutnya mengakibatkan 

masyarakat merasa kekayaannya menurun sehingga mendorong penurunan 

konsumsi dan menurunkan permintaan agregat.  
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Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi nilai tukar serta daya saing 

produk dalam negeri, khususnya produk ekspor, dan pada akhirnya juga akan 

berpengaruh terhadap output. Terkait dengan nilai tukar, laju inflasi yang 

tinggi akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

rupiah, yang akhirnya akan menekan tabungan dan investasi, serta 

menghambat usaha peningkatan ekspor. Sementara itu terkait dengan daya 

saing produk dalam negeri, laju inflasi yang tinggi akan menurunkan daya 

saing produk untuk ekspor serta produk dalam negeri terhadap barang impor. 

Dengan kata lain, produk dalam negeri harganya akan menjadi relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan produk luar negeri. Pengaruh yang negatif dari 

inflasi yang tinggi terhadap nilai tukar dan daya saing produk ekspor pada 

akhirnya akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output. 

b) Jumlah Uang Beredar (M2) 

Ketika Bank Sentral menaikkan penawaran uang (jumlah uang 

beredar) rill, dengan tingkat permintaan uang yang tetap, kenaikan penawaran 

uang riil tersebut akan menggeser kurva LM ke kanan sehingga menurunkan 

tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya 

investasi dan konsumsi yang sensitif terhadap bunga, sehingga mendorong 

kenaikan dalam investasi dan konsumsi. Dengan mekanisme pengganda pada 

investasi dan kenaikan konsumsi sensitif bunga, akan mendorong peningkatan 

dalam permintaan agregat. Kenaikan permintaan aggregat pada akhirnya akan 

meningkatkan output. Dalam kerangka IS-LM pengaruh kenaikan penawaran 

uang riil ditunjukkan pada grafik 2.4. 
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Grafik 2.4: Dampak Kenaikan JUB terhadap Output 

 

 

 

 

c) Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap investasi dan 

konsumsi yang sensitif terhadap bunga. Terjadinya kenaikan tingkat suku 

bunga akan mendorong turunnya investasi dan konsumsi, turunnya investasi 

dan konsumsi pada akhirnya akan menurunkan output (grafik 2.5). 

Grafik 2.5: Pengaruh Kenaikan Tingkat Suku Bunga terhadap Output 

Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap output dapat juga 

dilihat melalui hubungan internasional. Dalam ekonomi yang semakin terbuka 

pada perdagangan dan keuangan internasional, suku bunga domestik yang 

lebih tinggi dibandingkan suku bunga luar negeri akan menaikkan nilai tukar. 
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Ketika suku bunga dalam negeri tinggi, investor finansial luar negeri akan 

tertarik untuk membeli surat-surat berharga dalam rupiah sehingga menaikkan 

nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang lebih tinggi pada mata uang rupiah 

mendorong kenaikan impor dan penurunan ekspor. Ketika ekspor bersih jatuh, 

permintaan agregat akan mengalami penurunan, dan output pada akhirnya 

juga mengalami penurunan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada  grafik 2.6. 

Grafik 2.6: Model Mundel-Fleming 

Pengaruh Kenaikan tingkat Suku Bunga terhadap Output 

 

 

 

 

 

Selain itu, kebijakan moneter berupa kenaikan atau penurunan suku 

bunga dapat pula berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dan inflasi, yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan output. Kebijakan 

moneter yang cenderung kontraktif (misal: menaikkan suku bunga) akan 

berdampak pada menurunnya jumlah uang beredar dan inflasi, yang 

selanjutnya akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output. 

Sebaliknya, kebijakan moneter yang ekspansif (misal: menurunkan suku 

bunga) akan berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan output, namun 

di sisi lain akan mendorong naiknya jumlah uang beredar dan laju inflasi. 
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d) Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) 

Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi 

anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi 

ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam 

kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat 

autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat 

memberi stimulasi kepada perekonomian untuk tumbuh.  Dalam kerangka IS-

LM, ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar ∆G, maka melalui 

proses multiplier kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar ∆G tersebut akan 

menggeser kurva IS ke kanan sebesar ∆G/(1-MPC), sehingga baik tingkat 

suku bunga maupun output akan mengalami  peningkatan (grafik 2.7). 

Grafik 2.7: Dampak Kenaikan Pengeluaran Pemerintah 
 

 

 

 

 

 

 

Meskipun demikian, meningkatnya pengeluaran pemerintah dapat juga 

berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini tergantung 

dari bagaimana kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut dibiayai. Apakah 
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pembiayaan tersebut bersumber dari kenaikan pajak, mencetak uang, ataukah 

melalui pinjaman luar negeri.  

Apabila kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut dibiayai dengan 

menaikkan beban pajak baik kepada perusahaan maupun masyarakat, maka 

hal tersebut akan berdampak pada menurunnya private saving, yang 

selanjutnya berdampak pada menurunnya nasional saving. Menurunnya stok 

tabungan nasional (penawaran dana), sementara permintaannya tetap akan 

mendorong naiknya tingkat suku bunga. Kemudian, meningkatnya suku bunga 

tersebut akan mendorong turunnya tingkat investasi. Dengan kata lain, 

dampak dari kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut dapat menyebabkan 

crowding out investment (Grafik 2.8). Menurunnya tingkat investasi pada 

akhirnya menyebabkan pertumbuhan output mengalami penurunan. 

Grafik 2.8: Crowding Out Investment 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut apabila mobilitas kapital antar negara bebas, maka 

dampak meningkatnya tingkat suku bunga akibat dari naiknya pengeluaran 

pemerintah akan mendorong aliran modal masuk ke dalam negeri. Terjadinya 

aliran modal masuk ini menyebabkan mata uang domestik terapresiasi dan 
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pada akhirnya menyebabkan daya saing produk domestik mengalami 

penurunan di pasar internasional. Dengan kata lain, mengakibatkan ekspor 

mengalami penurunan dan akhirnya berdampak pada menurunnya output.  

Berikutnya, apabila kenaikan pengeluaran pemerintah dibiayai dari 

mencetak uang, maka hal tersebut akan meningkatkan jumlah uang beredar, 

yang selanjutnya berdampak pada kenaikan inflasi. Meningkatnya tingkat 

inflasi pada akhirnya menyebabkan output mengalami penurunan. Sementara 

itu, apabila pembiayaannya bersumber dari pinjaman luar negeri maka akan 

mempunyai dampak sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni 

terjadinya aliran modal masuk, terapresiasinya mata uang domestik, 

menurunnya daya saing produk dalam negeri, menurunnya ekspor, dan pada 

akhirnya berdampak pada menurunkan laju pertumbuhan output. Di samping 

itu juga akan menimbulkan beban cicilan utang beserta bunganya dan 

pembayaran pokok pinjaman yang harus dibayarkan kemudian hari. 

Walaupun demikian, dampak kenaikan pengeluaran pemerintah 

terhadap laju pertumbuhan output juga tidak terlepas dari bagaimana kenaikan 

pengeluaran tersebut dialokasikan. Apabila kenaikan pengeluaran pemerintah 

tersebut cenderung dialokasikan untuk tujuan yang bersifat konsumtif maka 

hal tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat tabungan, yang pada 

akhirnya menurunkan laju pertumbuhan output. Sebaliknya, apabila kenaikan 

pengeluaran tersebut cenderung dialokasikan pada tujuan yang bersifat 

produktif, semisal membangun sarana infrastruktur, maka hal tersebut akan 

berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan output. 



 33

e) Nilai Tukar 

Sebagai perekonomian terbuka, perkembangan nilai tukar merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. 

Pengaruh nilai tukar terhadap output dapat dilihat dari sisi permintaan maupun 

dari sisi penawaran, yakni sebagai berikut: 

1. Di pasar barang (sisi permintaan), kejutan positif pada nilai tukar 

(unexpected depreciation) dapat menyebabkan turunnya harga barang 

ekspor domestik dan sebaliknya meningkatkan nilai barang impor. Hal ini 

akan meningkatkan permintaan terhadap barang dalam negeri baik dari 

permintaan domestik maupun dari permintaan luar negeri terhadap ekspor. 

Akibatnya permintaan atas barang substitusi impor dan daya saing produk 

ekspor akan meningkat sehingga akan meningkatkan output domestik. 

2. Di pasar uang (sisi permintaan), kejutan positif pada nilai tukar dapat 

menimbulkan ekspektasi apresiasi saat t+1. Hal ini akan memicu para 

pelaku pasar untuk memegang lebih banyak mata uang domestik pada 

periode t dan meningkatkan suku bunga. Jalur ini akan mengurangi 

ekspansi permintaan agregat sehingga akan mengurangi output dan harga. 

3. Di sisi penawaran, kejutan positif pada nilai tukar dapat menyebabkan 

kenaikan biaya bahan baku impor, yang selanjutnya meningkatkan biaya 

produksi dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan output. 

2) Agregat Supply Shock 

Agregat supply shock adalah gangguan atau kejutan (shock) dalam 

perekonomian yang menyebabkan perubahan biaya produksi barang dan jasa, 
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sehingga mengakibatkan perubahan harga di tingkat produsen. Oleh karena itu, 

kejutan penawaran ini biasanya disebut juga dengan kejutan harga (price shock). 

Terjadinya agregat supply shock (misal: kenaikan harga bahan bakar minyak) 

menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas. Apabila 

kurva permintaan tidak berubah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga dan 

penurunan output atau stagflasi (grafik 2.9.) 

Grafik 2.9 Pengaruh Kejutan Penawaran  

 

 

 

 

 

 

 
a) Harga Minyak 

Kenaikan harga minyak mentah merupakan salah satu supply shock 

yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena minyak 

bumi dengan berbagai produk turunannya, masih merupakan bahan bakar utama 

bagi dunia industri. Ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak akan 

menyebabkan kenaikan dalam biaya produksi sehingga menggeser kurva 

penawaran agregat jangka pendek ke atas, dan pada akhirnya mendorong 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan inflasi. 

Kenaikan harga minyak mentah secara tidak langsung dapat juga 

mempengaruhi sisi permintaan yakni melalui inflasi yang pada akhirnya 
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mempengaruhi pengeluaran konsumen. Ketika harga minyak mentah naik 

maka produk-produk turunannya (premium, minyak tanah, solar, avtur, dan 

sebagainya) akan ikut mengalami kenaikan harga, di samping itu produsen 

juga berusaha mengalihkan sebagian beban yang ditanggungnya akibat 

kenaikan biaya produksi kepada konsumen. Dampak selanjutnya menyebabkan 

kenaikan biaya transportasi,  harga barang dan jasa, dan kenaikan biaya hidup. 

Terjadinya peningkatan dalam biaya-biaya tersebut akan berdampak pada 

pengeluaran konsumsi yang pada akhirnya akan menurunkan output. 

3) Faktor-Faktor Lainnya 

a) Pengaruh Krisis 

Krisis yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga 

tahun 1998 pada dasarnya merupakan serangkaian dari berbagai krisis, yang 

dimulai dengan terjadinya krisis nilai tukar (currency crisis), kemudian 

menjadi krisis finansial (financial crisis), selanjutnya karena tidak segera 

dapat diatasi merambat menjadi krisis ekonomi (economy crisis), dan pada 

akhirnya menjadi krisis multidimensional (krisis ekonomi, sosial, dan politik). 

Terjadinya krisis nilai tukar yang ditandai dengan terdepresiasinya 

rupiah secara tajam di satu pihak dapat mengurangi kecenderungan konsumsi 

barang impor dan meningkatkan kinerja ekspor karena harga barang ekspor 

menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga barang saingannya yang 

berasal dari luar negeri, kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan output. Namun, di pihak lain, terdepresiasinya rupiah secara 

tajam mengakibatkan kenaikan biaya bahan baku impor yang selanjutnya 
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meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan yang memakai 

bahan baku impor, meningkatnya laju inflasi yang selanjutnya berdampak 

pada menurunnya daya beli masyarakat, menghilangkan kepercayaan akan 

nilai mata uang rupiah dan menurunkan nilai aset-aset yang berdenominasi 

rupiah, menyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang selanjutnya 

mengakibatkan terhambatnya investasi, serta meningkatnya bunga dan 

pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, berbagai kondisi tersebut pada 

akhirnya akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output. 

Terkait dengan krisis finansial, terjadinya krisis finansial menyebabkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan 

menurunnya nilai aset-aset di pasar keuangan, terjadinya penutupan bank-bank 

(banks closure) menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran pada sektor 

perbankan dan hilangnya tabungan masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan 

oleh pemerintah, dan terjadinya bank run (penarikan dana nasabah secara 

besar-besaran) mengakibatkan macetnya likuiditas perbankan yang selanjutnya 

berdampak pada terganggunya fungsi intermediasi perbankan dan terhambatnya 

pendanaan untuk sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya 

mengakibatkan laju pertumbuhan output mengalami penurunan. 

Kemudian berkenaan dengan krisis ekonomi (yang pada dasarnya 

merupakan proses lanjutan dari krisis mata uang dan krisis keuangan yang 

tidak segera teratasi), terjadi krisis ekonomi yang berupa resesi menyebabkan 

perekonomian mengalami kelesuan, terkontraksinya output dan meningkatnya 

tingkat pengangguran serta semakin memburuknya kondisi variabel makro 
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lainnya (inflasi, nilai tukar, dan sebagainya) secara langsung akan 

mengakibatkan penurunan pada laju pertumbuhan output. 

Selanjutnya terkait dengan krisis sosial, terjadinya krisis sosial yang 

berupa kerusuhan sosial di berbagai daerah mengakibatkan rusaknya sarana 

publik maupun sarana produksi serta terganggunya distribusi barang-barang 

dan jasa. Sementara itu, demonstrasi yang terjadi di berbagai sektor ekonomi 

mengakibatkan produksi mengalami kemacetan. Kondisi tersebut pada 

akhirnya berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output. 

Sementara itu terkait dengan krisis politik, terjadinya krisis politik 

menyebabkan ketidakstabilan dalam kondisi keamanan, politik dan ekonomi 

di dalam negeri; mengakibatkan ketidakpastian dalam arah kebijakan pemulihan 

ekonomi; serta menurunkan kepercayaan publik dan investor, yang pada 

akhirnya akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output. 

b) Pergantian Presiden  

Pergantian Presiden baik melalui proses pemilu, kudeta, maupun 

pengangkatan jabatan karena Presiden yang sebelumnya mengundurkan diri, 

akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh 

pergantian Presiden terhadap perekonomian dapat dilihat dari segi stabilitas 

dan ekspektasi.  

Dari segi stabilitas, salah satu syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat 

stabil dan berkesinambungan adalah adanya kestabilan dalam stabilitas politik. 

Seringnya terjadi pergantian Presiden (misal: 1 tahun sekali) berarti 

menandakan adanya ketidakstabilan dalam politik, dan kondisi ini akan 
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berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila tidak 

terlalu sering terjadi pergantian presiden (5, 10 tahun, atau bahkan lebih) 

berarti terdapat kejelasan dalam stabilitas politik. Adanya kejelasan dalam 

stabilitas politik, berarti pula adanya kejelasan atas arah kebijakan ekonomi, 

dan kondisi ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian. 

Dari segi ekspektasi atau harapan dikenal suatu teori ekspektasi 

rasional (rational expectation) yang dipelopori Robert E. Lucas. Teori 

ekspektasi rasional menganggap bahwa manusia (termasuk para pelaku 

ekonomi, masyarakat, para politisi, dan sebagainya) adalah rasional, yang 

akan menggunakan semua informasi yang tersedia ketika membuat keputusan-

keputusan dan mencoba mengatisipasi masa depan. Dengan ekspektasi rasional 

orang melihat ke masa depan sekaligus melihat pada kondisi masa lalu dalam 

membuat keputusan-keputusannya. Para pelaku ekonomi dan masyarakat 

publik mungkin saja dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam membuat 

keputusan karena tidak mempunyai semua informasi yang diperlukan (adanya 

ketidaksempurnaan informasi), namun mereka dapat belajar dari kesalahan-

kesalahan yang dibuatnya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Ditinjau dari segi ekspektasi atau harapan, ketika Presiden terpilih 

dirasa mampu oleh publik dan para pelaku ekonomi untuk membawa 

perekonomian ke arah yang lebih baik, maka publik dan para pelaku ekonomi 

akan merespon dengan positif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan 

output. Sebaliknya, apabila Presiden terpilih dirasa tidak mampu untuk 

membawa perekonomian ke arah yang lebih baik, maka publik dan para 
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pelaku ekonomi akan merespon dengan negatif sehingga akan menurunkan 

laju pertumbuhan output.  

2.3 Penjelasan Variabel Penelitian 

2.3.1 Terkait Dengan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang 

2.3.1.1 Produk Domestik Bruto 

Produk domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Product (GDP) 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu 

negara. Secara umum, PDB dapat dihitung (didefinisikan) melalui tiga 

pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendapatan, dan  pengeluaran.  

Berdasarkan pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto didefinisikan 

sebagai jumlah seluruh nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang 

dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama periode 

tertentu. Teknis perhitungan PDB dengan pendekatan produksi ini adalah dengan 

cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan. Cara ini dilakukan untuk 

menghindari terjadinya perhitungan ganda (double counting). Oleh karena itu, 

pendekatan produksi ini dikenal juga dengan sebutan pendekatan nilai tambah. 

Berdasarkan pendekatan pendapatan, PDB didefinisikan sebagai jumlah 

seluruh balas jasa bruto dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam 

memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu. 

Faktor-faktor produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan wiraswasta 

masing-masing diberi balas jasa berupa sewa, upah (gaji), bunga, dan laba.  

Sementara itu, berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDB didefinisikan 

sebagai jumlah seluruh pengeluaran dari para pelaku ekonomi selama periode 
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tertentu. Pengeluaran dari para pelaku ekonomi yakni rumah tangga berupa 

konsumsi (C), perusahaan berupa investasi (I), dan Pemerintah berupa pengeluaran 

Pemerintah (G), ditambah dengan ekspor bersih (ekspor dikurangi  impor).  

Produk Domestik Bruto dibedakan juga menjadi PDB berdasarkan harga 

berlaku (PDB nominal) dan harga konstan (PDB riil). PDB berdasarkan harga 

berlaku menunjukkan jumlah seluruh nilai barang-barang dan jasa-jasa akhir yang 

dihasilkan oleh setiap sektor produktif (atau jumlah seluruh pengeluaran para 

pelaku ekonomi) dalam suatu negara selama periode tertentu yang dihitung 

berdasarkan harga pasar pada saat itu atau pada saat tahun berjalan. Sedangkan 

PDB berdasarkan harga konstan menunjukkan jumlah seluruh nilai barang-barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif (atau jumlah seluruh 

pengeluaran para pelaku ekonomi) dalam suatu negara selama periode tertentu 

yang dihitung berdasarkan harga (harga tetap) pada tahun dasar tertentu. 

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita dalam 

jangka panjang (Boediono: 1999). Pengertian tersebut mencangkup tiga (3) aspek, 

yaitu: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Hal ini 

mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana 

suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.  

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. 

Dalam hal ini berkaitan dengan output total (PDB) dan jumlah penduduk, karena 

output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses 
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kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan 

output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak.  

Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu. 

Dengan demikian, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan 

apabila dalam waktu yang cukup lama (10, 20 tahun, atau bahkan lebih) 

mengalami kenaikan dalam output per kapita.  

Sementara itu, Tulus Tambunan (2003) mendefinisikan pertumbuhan 

ekonomi sebagai penambahan dalam PDB, yang berarti peningkatan pendapatan 

nasional. Dalam kajian ekonomi makro pertumbuhan ekonomi adalah perubahan 

dalam PDB, yang dirumuskan sebagai berikut: 

%100  
Y

Y  Y
    g

1-t

1-tt ×
−

=  

Keterangan: 

g  = Pertumbuhan ekonomi riil (%) 

Yt  = PDB riil tahun t 

Yt-1  =  PDB riil tahun t-1 

Jika terjadi kenaikan dalam PDB dibandingkan PDB tahun sebelumnya 

maka dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika 

terjadi penurunan PDB dibandingkan tahun sebelumnya maka dikatakan 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.  

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Samuelson dan 

Nordhaus (2004:250) menyebutkan bahwa terdapat empat (4) sumber pertumbuhan 

ekonomi (dikenal juga dengan istilah input-input produksi), yakni: sumber daya 

alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan perubahan teknologi.  
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2.3.1.3 Kapital  

Kapital atau modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting 

selain sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kapital (modal) adalah faktor 

produksi yang berupa barang tahan lama (durable goods) yang digunakan untuk 

tujuan memproduksi barang lain (Samuelson dan Nordhaus, 2004:251). Modal 

yang terdiri dari peralatan dan mesin, pabrik-pabrik, gedung-gedung, perbaikan 

lahan dan sarana produksi buatan manusia lainnya digunakan untuk menambah 

jumlah sarana produksi yang ada dan memproduksi barang lain.  

Perluasan modal dapat dilakukan melalui proses penabungan, yakni 

mengalokasikan proporsi tertentu dari pendapatan sekarang untuk ditabung dan 

kemudian diinvestasikan guna memperbesar output pada masa yang akan datang. 

Proses perluasan modal dikenal dengan istilah akumulasi (pembentukan) modal. 

Proses ini memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi. Pembentukan 

modal akan memperbesar kemampuan produktif perekonomian, demikian pula 

sebaliknya, setiap penghancuran modal baik melalui penyusutan (depresiasi), 

peperangan, kebakaran, dan sebagainya akan menurunkan kemampuan produktif 

suatu modal. Bila penanaman modal lebih besar dari penyusutannya, berarti 

persediaan modal naik. Dalam hal ini, penanaman modal netto bertambah. Bila 

penyusutan melebihi pembentukan modal, terjadilah disinvestasi neto. Dalam hal 

terakhir ini, berarti persediaan modal turun.  

Identik dengan pembentukan modal dikenal istilah Pembentukan Modal 

Tetap Domestik Bruto. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Pembentukan 

Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebagai pembelian barang-barang modal 
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baru dari dalam negeri dan pembelian barang-barang bekas/baru dari luar negeri 

yang terjadi pada suatu tahun tertentu, dikurangi penjualan barang modal bekas, 

termasuk juga pengadaan atau pembuatan barang modal serta perbaikan-perbaikan 

besar yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya 

kapasitas produksi. PMTDB dapat dibedakan menjadi PMTDB atas dasar harga 

berlaku dan konstan. PMTDB berdasarkan harga berlaku merupakan PMTDB 

yang dihitung berdasarkan harga pasar pada saat itu atau pada saat tahun berjalan. 

Sedangkan PMTDB berdasarkan harga konstan merupakan PMTDB yang 

dihitung berdasarkan harga tetap atau berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. 

2.3.1.4 Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi. Sebagai 

input produksi, tenaga kerja lebih penting dibandingkan input-input produksi 

lainnya seperti bahan baku, tanah, mesin-mesin, peralatan, dan lain sebagainya, 

hal ini dikarenakan tenaga kerjalah yang menggerakkan seluruh input-input 

tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari segi perekonomian secara 

keseluruhan, tenaga kerja juga merupakan faktor yang penting yang menentukan 

laju pertumbuhan output baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif 

maupun sebagai konsumen.  

Suparmoko (2002:67) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk pada 

usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang 

dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau 

masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang 
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dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka 

yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-

lain/penerima pendapatan. (Suparmoko: 2002:67). 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengistilahkan sebagai 

tenaga kerja namun sebagai penduduk usia kerja (working age). Penduduk usia 

kerja adalah penduduk pada usia kerja yakni 15-64 tahun (mulai Repelita VII BPS 

mengubah batasan usia kerja menjadi 15 tahun ke atas, sebelumnya batasan usia 

kerja adalah 10 tahun ke atas). Selanjutnya penduduk usia kerja ini, dapat 

dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja 

adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk 

usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau penduduk usia 

kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. 

2.3.1.5 Human Capital 

Ketersediaan tenaga kerja akan lebih meningkatkan produktivitas apabila 

dipandang tidak hanya dari segi kuantitasnya saja, melainkan juga dari segi 

kualitas atau mutunya. Kualitas atau keahlian tenaga kerja dapat ditingkatkan 

melalui investasi dalam mutu modal manusia (human capital), antara lain melalui 

pendidikan baik formal dan informal, on the job training, program latihan kerja, 

magang, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.  

Theodore Schultz, yang menekankan pentingnya sumber daya manusia 

dalam rangka pembangunan ekonomi, menyebutkan bahwa investasi dalam diri 

manusia sebagai sumber daya dapat dilakukan melalui lima (5) unsur utama, 
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yakni melalui: (1) fasilitas dan pelayanan kesehatan; (2) latihan sambil kerja atau 

magang; (3) pendidikan orang dewasa; (4) pendidikan formal; dan (5) migrasi 

perorangan dan keluarga (dalam Gerardo P. Sicat dan H. W. Arndt, 1991:520).  

Mutu modal manusia (human capital) ialah pengetahuan dan kemampuan 

untuk memproduksi yang menyatu di dalam angkatan kerja (Dornbusch, dkk: 

2004:25). Sedangkan, Mulyadi S. (2003:196) mendefinisikan mutu modal manusia 

sebagai sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan (peningkatan 

kualitas) lebih lanjut. Sementara itu, para ekonom seringkali mengistilahkan 

perbaikan dalam mutu modal manusia sebagai human capital. 

Terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur mutu 

modal manusia, indikator tersebut antara lain: tingkat melek huruf, pengeluaran 

pemerintah pada bidang pendidikan, jumlah tenaga/angkatan kerja yang terdaftar 

di sekolah dasar/menengah/perguruan tinggi, indeks pembangunan manusia, maupun 

tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama tahun sekolah (schooling 

years). Dari berbagai indikator tersebut, salah satu indikator yang penting dan 

dapat dijadikan indikator yang baik untuk mewakili mutu modal manusia adalah 

indikator tingkat pendidikan yang dalam hal ini diukur melalui schooling years.  

Menurut Payaman J. Simanjuntak (dalam Widodo, 1996:36), pendidikan 

merupakan landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan 

segala sarana yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi 

pula produktivitas tenaga kerja. 

Barro (1996) mengemukakan bahwa peningkatan pencapaian pendidikan 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 3 jalur utama, yakni: 
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1. Pendidikan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh 

ini merefleksikan hubungan positif antara peningkatan pencapaian pendidikan 

dengan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak angkatan kerja yang 

berpendidikan tinggi maka akan mempengaruhi kemampuan dalam 

mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, dan selanjutnya 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. 

2. Peningkatan dalam pencapaian tingkat pendidikan mempunyai kaitan dengan 

peningkatan investasi dalam kapital fisik. Jalur kedua ini memainkan peranan 

besar di masa depan karena dengan kondisi perekonomian global yang 

semakin kompetitif, tingkat keahlian angkatan kerja yang dipunyai oleh suatu 

negara penting sekali guna menarik mobilitas modal internasional.  

3. Ketiga, lebih banyak angkatan kerja yang berpendidikan cenderung 

menurunkan tingkat kelahiran, kemudian menurunnya tingkat kelahiran akan 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB per kapita.  

Salah satu tulisan yang berpengaruh dari Mankiw, Romer, Weil (1992) 

memperlihatkan pentingnya mutu modal manusia. Dalam penelitiannya, mereka 

mengemukakan bahwa fungsi produksi konsisten dengan proporsi faktor yang 

masing-masing sepertiga dari modal fisik, tenaga kerja, dan mutu modal manusia. 

Perbedaan pertumbuhan faktor-faktor ini dapat menjelaskan sekitar 80 persen 

variasi PDB per kapita pada negara-negara yang dijadikan sampel. 

Barro (2000), yang diikuti oleh Endy P. Tjahjono dan Donni F. Anugrah 

(2006) mengajukan cara menghitung human capital dengan menggunakan 

schooling years yaitu metode perhitungan masa pendidikan formal yang ditempuh 
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oleh pekerja sehingga memiliki suatu keahlian tertentu. Dalam penelitian ini 

indikator yang digunakan untuk mewakili human capital adalah rata-rata tingkat 

pendidikan angkatan kerja. Metode perhitungannya, mengikuti Barro (2000) serta 

Endy dan Donni F. Anugrah (2006), yakni menggunakan schooling years.  

2.3.1.6 Total Factor Productivity (TFP) 

Tingkat perkembangan teknologi atau produktivitas faktor total (TFP) 

adalah jumlah dimana output akan meningkat sebagai hasil dari perbaikan dalam 

metode produksi (Dornbusch, 2004:47). Senada dengan definisi tersebut, Solow 

(1957:312) menyebut TFP ini sebagai tingkat perkembangan teknis (technical 

progress) atau perubahan teknis (technical change) yakni menunjukkan berbagai 

pergerakan (pergeseran) dalam fungsi produksi. Dengan demikian, perubahan 

dalam A menunjukkan perubahan dalam produktivitas faktor total. Karena input 

dan output secara langsung dapat diobservasi sedangkan A tidak, maka para ekonom 

seringkali mengukur perubahan TFP ini dengan menggunakan Solow Residual.  

Lebih luas dari definisi di atas, Mankiw, Romer, dan Weil (1992:410-411) 

menyatakan bahwa TFP atau A tersebut tidak hanya merefleksikan tingkat 

perkembangan teknologi tetapi juga perkembangan sumber-sumber lainnya yang 

tidak dimasukkan dalam model, seperti: perkembangan sumber daya alam, iklim, 

institusi, country specific-shock maupun karakteristik negara tersebut. Senada 

dengan definisi tersebut, Guillermo Escudo et al. (2004:4), Fatimah Said dan 

Mohd. Said (2004:8) menyatakan bahwa pertumbuhan TFP merefleksikan bagian 

yang tidak dijelaskan dari pertumbuhan output, dan oleh karena itu tidak hanya 

merefleksikan perubahan teknologi tetapi juga pengaruh-pengaruh maupun faktor-



 48

faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Sementara itu, Abramovitz 

(1956; dalam Hulten, 2001:9) menyatakan bahwa TFP adalah “a measure of our 

ignorance” atau suatu ukuran dari ketidaktahuan kita. Dengan kata lain, TFP 

merupakan suatu ukuran atas hal-hal yang tidak kita ketahui, hal ini karena TFP 

hanyalah merupakan suatu residu. Hal-hal yang tidak diketahui tersebut meliputi 

banyak komponen, baik beberapa komponen yang diinginkan (seperti pengaruh 

dari perkembangan teknis dan inovasi dalam organisasi) maupun komponen yang 

tidak diinginkan (seperti: pengukuran error, variabel yang tidak dimasukkan 

dalam model, aggregation bias, dan kesalahan spesifikasi model). 

2.3.2 Terkait Dengan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek 

2.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara makro, 

pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perubahan dalam PDB. Namun, 

dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh 

keempat faktor yang telah disebutkan di atas (labor, kapital, human kapital, dan 

TFP). Dalam jangka pendek, output dapat mengalami fluktuasi, berfluktuasinya 

output dalam jangka pendek dikenal dengan istilah fluktuasi bisnis.  

Dalam jangka pendek adanya kejutan (shock) dalam permintaan agregat 

dan penawaran agregat jangka pendek dapat mempengaruhi pertumbuhan output. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output dalam jangka pendek 

antara lain, yakni: inflasi, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, perubahan 

pengeluaran pemerintah, fluktuasi nilai tukar, harga minyak mentah, krisis, dan 

pergantian Presiden.  
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2.3.2.2 Inflasi 

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk 

menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1985:161). Kenaikan harga 

dari satu atau dua macam barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan 

tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga 

barang-barang lain. Kenaikan harga-harga yang terjadi sekali saja dan tidak 

mempunyai pengaruh lanjutan (misal: perubahan harga yang bersifat musiman, 

menjelang hari raya, dan sebagainya) tidak disebut inflasi.  

Terdapat berbagai cara dalam menggolongkan jenis inflasi, berdasarkan 

parah atau tidaknya inflasi tersebut, inflasi dapat dibedakan menjadi empat (4), 

yakni inflasi ringan (di bawah 10% setahun), inflasi sedang (antara 10-30% 

setahun), inflasi berat (antara 30-100% setahun), dan hiperinflasi (di atas 100% 

setahun). Jika ditinjau dari penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi: (1) inflasi 

permintaan (demand-pull inflation), yakni inflasi yang timbul karena permintaan 

masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat; (2) inflasi penawaran (cost 

push inflation) yakni inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi; dan (3) 

inflasi campuran (mixed inflation) yaitu inflasi yang unsur penyebabnya berupa 

campuran atau kombinasi antara demand-pull dan cost-push inflation. 

Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen 

(IHK), indeks harga produsen (IHP), atau pun dengan deflator PDB. Dalam 

penelitian ini, perhitungan inflasi yang digunakan adalah indeks harga konsumen 

(IHK). Indeks harga konsumen adalah besarnya biaya paket barang-barang dan 

jasa yang menunjukkan konsumsi masyarakat perkotaan (Tri Widodo, 2006:91). 
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2.3.2.3 Jumlah Uang Beredar (M2) 

Penawaran uang atau jumlah uang beredar dapat diartikan sebagai jumlah 

uang yang tersedia dalam perekonomian (Tedy Herlambang, dkk, 2001:129). 

Namun, konsep pengertian ini masih bersifat umum, belum spesifik. Secara 

spesifik, konsep penawaran uang dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu 

M1, M2, ataupun M3. Dalam arti sempit penawaran uang didefinisikan sebagai 

M1 yang merupakan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang anggota 

masyarakat dan demand deposit yang dimiliki oleh perseroan pada bank-bank 

umum (M1 = uang kartal + demand deposit). Definisi yang agak luas adalah M2 

yang merupakan penjumlahan dari M1 dengan deposito berjangka (M2 = M1 + 

time deposit). Sedangkan definisi yang paling luas dikenal dengan M3 yang 

merupakan penjumlahan dari M2 dengan semua deposito pada lembaga-lembaga 

keuangan yang lain (nonbank) di luar bank umum. (Iswardono, 1999:114-115). 

2.3.2.4 Suku Bunga 

Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku 

bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai 

persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Biaya peminjaman uang yang diukur 

dalam satuan uang per tahun per satuan uang yang dipinjam merupakan suku 

bunga (Samuelson dan Nordhaus, 2004:190). Sementara itu, Boediono (1985:76) 

mendefinisikan tingkat suku bunga sebagai harga dari penggunaan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga 

dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu 

rupiah sekarang dengan satu rupiah nanti (misal: setahun kemudian).  
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2.3.2.5 Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah barang dan jasa 

yang dibeli oleh Pemerintah pusat maupun daerah (Herlambang, dkk: 2001:42). 

Pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk pertahanan nasional, belanja barang 

dan jasa oleh Pemerintah, belanja pegawai, maupun biaya pengadaan dan 

pemeliharaan barang publik. Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) 

mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai jumlah seluruh pengeluaran 

pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari 

belanja barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja 

pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi hasil penjualan barang dan 

jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah).  

Berdasarkan sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi 

pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk 

membiayai belanja yang bersifat rutin (misal: gaji pegawai, pemeliharaan barang 

publik, dan subsidi), sedangkan pengeluaran pembangunan lebih ditujukan untuk 

kegiatan yang produktif (misal: pembuatan infrastruktur dan sarana publik). 

2.3.2.6 Harga Minyak Mentah 

Harga adalah (1) nilai suatu barang yang ditentukan, diukur, atau 

dirupakan dengan satuan uang; (2) jumlah uang atau alat tukar lain yang harus 

dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. 

Sedangkan minyak mentah adalah (1) minyak bumi yang belum diolah atau 

disuling; (2) campuran rumit mineral hidrokarbon yang diperoleh dari endapan 
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geologi. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1988). Sementara itu OPEC, (Organization of Petroleum Exporting Countries) 

mendefinisikan crude oil (minyak mentah) sebagai “a mixture of hydrocarbons 

that exist in a liquid phase in natural underground reservoirs and remains liquid 

at atmospheric pressure after passing through surface separating facilities”.  

Dari pengertian di atas, harga minyak mentah dapat didefinisikan sebagai 

harga minyak bumi (campuran hidrokarbon) yang belum mengalami pengolahan 

(penyulingan) yang diukur dengan satuan uang, yakni dalam satuan USD per barrel. 

Pada umumnya, perubahan harga minyak mentah  dunia dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran global. Dari sisi permintaan dipengaruhi oleh 

permintaan akan minyak mentah tersebut, sedangkan dari sisi penawaran 

dipengaruhi oleh cadangan stok dan kapasitas atau kemampuan dari negara-negara 

pengekspor minyak dalam memproduksi minyak. Selain itu, terdapat pula faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia seperti 

permasalahan geopolitik (misal: perang dan konflik wilayah), bencana alam, 

spekulasi, kurs mata uang, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. 

Dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian dan pertumbuhan 

ekonomi umumnya berdampak negatif, sebagaimana sudah dijelaskan 

sebelumnya. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Brown et al. (1996), 

Brown et al. (2003), International Energy Agency (2004), Carlstrom and Fuerst 

(2005), Apriani (2007), serta Engemann et al. (2010) juga mengemukakan 

kesimpulan yang hampir sama, bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap 

perekonomian umumnya adalah berdampak negatif.  
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2.3.2.7 Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai Tukar atau kurs adalah harga satuan mata uang dalam satuan mata 

uang lain. Nilai tukar ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat 

berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan. Nilai tukar dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan riil. Nilai tukar nominal menunjukkan 

harga relatif mata uang dari dua negara. Sedangkan nilai tukar riil menunjukkan 

harga relatif barang dari dua negara (Samuelson dan Nordhaus, 2004:305). 

Nilai tukar nominal dinyatakan dalam mata uang asing per satu mata uang 

domestik. Misal nilai tukar rupiah terhadap dolar, dinyatakan sebagai Dollar/Rp 

bukan Rp/Dollar. Apresiasi berarti mata uang domestik mengalami kenaikan 

melalui mekanisme pasar, misalkan dari $0,002/Rp menjadi $0,003/Rp. Jika 

kenaikan mata uang domestik tidak melalui mekanisme pasar tetapi ditetapkan 

oleh Pemerintah maka disebut sebagai revaluasi. Sementara itu, penurunan nilai 

mata uang domestik melalui mekanisme pasar disebut sebagai depresiasi. Jika 

penurunan mata uang domestik tidak melalui mekanisme pasar tetapi ditetapkan 

oleh Pemerintah maka disebut sebagai devaluasi.  

Terkait dengan nilai tukar (kurs), perlu diketahui pula mengenai sistem 

nilai tukar. Pada umumnya, sistem nilai tukar yang dianut berbagai negara dapat 

dibedakan menjadi tiga (3), yakni: (1) sistem kurs fleksibel atau mengambang 

bebas; (2) sistem kurs tetap; dan (3) sistem kurs terkendali atau mengambang 

terkendali. Sistem kurs mengambang bebas (flexible exchange rate) adalah kurs 

yang murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi 

pemerintah. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate) adalah ketika pemerintah 
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menetapkan suatu kurs resmi yang dipertahankan melalui intervensi dan kebijakan 

moneter. Sedangkan sistem kurs mengambang terkendali (managed floating 

exchange rate) adalah gabungan antara sistem kurs tetap dengan fleksibel, dimana 

pemerintah dapat atau akan melakukan intervensi dalam usaha menstabilkan kurs 

apabila kurs yang terjadi telah berada di luar batas-batas yang telah ditentukan.  

Terkait dengan perekonomian Indonesia, secara garis besar sejak tahun 

1970 hingga akhir tahun 2008, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar 

yakni: (1) sistem nilai tukar tetap (1970-1978); (2) sistem nilai tukar mengambang 

terkendali (15 November 1978-Juli1997), dan; (3) sistem nilai tukar mengambang 

bebas (mulai 14 Agustus 1997-sekarang). Lebih lanjut mengenai sistem nilai tukar 

mengambang terkendali yang berlaku di Indonesia, berdasarkan karakteristiknya 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: managed floating I (periode 1978-1986), 

managed floating II (1987-1992), dan crawling band (1992-1997). Pengelompokan 

tersebut pada dasarnya berhubungan erat dengan seberapa besar BI mengendalikan 

nilai tukar tersebut dengan melakukan penekanan pada unsur pengendaliannya 

(managed) atau fluktuasinya (floating). (Goeltom dan Zulverdi, 1998:76-77). 

2.3.2.8 Krisis 

Secara konseptual, terminologi krisis mata uang atau krisis nilai tukar 

(currency crisis), krisis keuangan/moneter/perbankan (financial/monetary/banking 

crisis), dan krisis ekonomi (economy crisis) memiliki arti yang berbeda. Namun, 

beberapa pengamat ekonomi seringkali mengartikan ketiga terminologi tersebut 

sebagai suatu sinonim. Keadaan ini terjadi karena fenomena munculnya krisis 

ekonomi biasanya didahului munculnya krisis mata uang dan krisis keuangan. 



 55

Artinya, krisis mata uang biasanya menjadi faktor pendorong utama runtuhnya 

sistem keuangan (krisis moneter) yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan 

pada kondisi perekonomian makro (krisis ekonomi). Selain itu, proses perpindahan 

dari krisis mata uang ke krisis keuangan dan akhirnya menjadi krisis ekonomi 

biasanya terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat.  

Definisi mengenai krisis nilai tukar (currency crises) pada umumnya 

sangat beragam dan bervariasi. Kaminsky et all (1997:475-476), Sonje (1999:277), 

serta Kaminsky dan Carmen (2000:150) mendefinisikan krisis nilai tukar sebagai 

suatu situasi dimana terjadi serangan pada mata uang yang menyebabkan terjadinya 

depresiasi yang tajam pada mata uang tersebut, merosotnya cadangan devisa 

dalam jumlah yang besar, ataupun kombinasi dari keduanya. Lebih lanjut mereka 

juga mengemukakan bahwa serangan pada mata uang tersebut tidak hanya terjadi 

pada sistem nilai tukar tetap tetapi juga pada sistem nilai tukar lainnya. Frankel 

dan Rose (1996:2) mendefinisikan krisis mata uang sebagai suatu keadaan dimana 

mata uang lokal mengalami depresiasi terhadap mata uang lain paling sedikit 

terdepresiasi sebesar 25% dalam setahun. Sementara itu, Miller (2005:2) menyatakan 

bahwa krisis nilai tukar terjadi karena ketidakmampuan untuk mempertahankan 

rezim nilai tukar tertentu (biasanya rezim nilai tukar tetap), sehingga menyebabkan 

penjualan mata uang lokal oleh para pelaku pasar maupun para spekulator.   

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa krisis 

mata uang pada intinya selalu berkaitan dengan terjadinya depresiasi (devaluasi) 

mata uang secara cepat dan besar, terjadinya penurunan yang tajam dalam 

persediaan cadangan devisa, maupun terjadinya perubahan yang cepat dan tiba-tiba 
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dalam kebijakan nilai tukar dari sistem nilai tukar tetap atau mengambang terkendali 

menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas berdasarkan mekanisme pasar.  

Berdasarkan hasil studi di beberapa negara yang pernah mengalami krisis 

mata uang, Reinhart et al (1998:9) mengemukakan bahwa terdapat 105 indikator 

yang bisa digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu negara sedang atau tidak 

sedang mengalami krisis mata uang. Namun, Reinhart et al (1998:9) menegaskan 

bahwa dari 105 indikator-indikator tersebut, perubahan di dalam cadangan devisa, 

nilai tukar, inflasi, peningkatan defisit neraca berjalan, pertumbuhan jumlah uang 

beredar, pertumbuhan PDB, dan defisit fiskal adalah indikator-indikator yang 

paling bisa diandalkan untuk mendeteksi terjadinya krisis mata uang. 

Sama seperti halnya krisis mata uang, definisi mengenai krisis keuangan 

juga sangat beragam dan bervariasi. Beberapa literatur mengenai ekonomi 

moneter mendefinisikan krisis keuangan sebagai suatu peristiwa khusus yang 

antara lain ditandai dengan bangkrutnya suatu bank atau lembaga keuangan yang 

besar sampai dengan runtuhnya sistem keuangan, terjadinya likuidasi beberapa 

bank dan krisis likuiditas dari sistem perbankan, penggabungan dan 

pengambilalihan bank yang disertai program rehabilitasi penyehatan bank, 

munculnya fenomena bank run, serta terjadinya penurunan nilai aset di pasar 

keuangan (Sonje, 1999:278; Kaminsky dan Reinhart, 1999:476; Miller, 2005:2; 

serta Ergungor dan Thomson, 2005:2-3).  

Selanjutnya berkaitan dengan krisis ekonomi, krisis ekonomi (economy 

crises) pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari krisis mata uang dan krisis 

keuangan. Munculnya krisis ekonomi merupakan akibat dari tidak teratasinya 
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permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab munculnya krisis mata uang 

dan krisis keuangan. Permasalahan-permasalahan itu kemudian terakumulasi dan 

akhirnya memicu munculnya krisis ekonomi. Paling tidak, ada tiga indikator yang 

sering digunakan untuk merefleksikan bahwa suatu negara sedang atau tidak 

sedang mengalami krisis ekonomi, yaitu: (1) terjadinya kontraksi yang cepat dan 

besar di dalam pertumbuhan PDB; (2) terjadinya peningkatan yang relatif besar 

dalam jumlah pengangguran; dan (3) meluasnya jumlah perusahaan dan lembaga 

keuangan yang mengalami kebangkrutan.  

Terkait dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada 

tahun 1997/1998, Djiwandono menjelaskan bahwa krisis Indonesia berasal dari 

gejolak yang melanda pasar valas, sebagai bagian dari panik keuangan regional 

yang timbul dari goncangnya nilai tukar baht Thailand. Kejutan dari luar ini telah 

membuka borok Indonesia dalam bentuk lemahnya sektor perbankan dan struktur 

ekonomi yang beroperasi dalam sistem sosial-politik yang menampilkan 

kestabilan, tetapi semu dan tidak kokoh. Melalui suatu proses dengan dampak 

penularan (contagion), kejutan finansial meluas, melanda perbankan, kemudian 

kegiatan investasi, perdagangan, konsumsi atau sektor riil perekonomian, 

sehingga seluruh perekonomian nasional mengalami krisis. Akhirnya, krisis 

ekonomi ini berlanjut mengenai sektor sosial-politik, sehingga proses ini 

menimbulkan krisis yang menyeluruh dan multi dimensi. (Djiwandono, 2002:2) 

2.3.2.9 Pergantian Presiden 

Presiden adalah kepala negara bagi negara yang berbentuk republik 

(Kamus Bahasa Indonesia,: 2008; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988). 
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Dalam sistem presidensial, yang dianut kembali oleh negara Indonesia sejak 

diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya 

Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, Presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala 

negara namun juga Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pemerintahan 

dan mempunyai wewenang untuk mengangkat kabinet (menteri-menteri). Dengan 

demikian, Presiden mempunyai kewenangan yang kuat dalam menentukan arah 

pemerintahan yang nantinya akan berdampak pula pada arah kebijakan ekonomi. 

Mekanisme pergantian dan pemilihan Presiden secara formal diatur 

melalui Undang-Undang Dasar sebagai kerangka acuannya, yang kemudian 

diperinci dan diatur lebih lanjut melalui Undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 

sebelum amandemen, mekanisme pemilihan Presiden pada masa Orde Baru dan 

pemilihan Presiden pada tahun 1999 dilakukan secara tidak langsung yakni 

melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Setelah 

UUD 1945 diamandemen, mekanisme pemilihan Presiden diubah yang sebelumnya 

dilakukan secara tidak langsung kini dilakukan secara langsung, yakni dipilih 

secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu (pemilihan umum), 

sebagaimana dinyatakan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 6A Ayat (1).  

Masa jabatan Presiden adalah lima tahun, namun antara UUD 1945 sebelum 

amandemen dengan UUD 1945 setelah amandemen terdapat perbedaan mengenai 

berapa kali boleh dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Pada UUD 

1945 sebelum amandemen Presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya 

berakhir. Dengan kata lain, pada UUD 1945 sebelum amandemen Presiden dapat 

dipilih berkali-kali (tanpa batas) setelah masa jabatannya berakhir. Sedangkan 
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pada UUD 1945 hasil amandemen, Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan 

yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (amandemen UUD 1945 Pasal 7). 

Menurut Kardiman (2002:7), umumnya setiap terjadi pergantian Presiden 

akan terjadi gejolak politik sekaligus gejolak ekonomi atau sebaliknya gejolak 

politik diawali dengan gejolak ekonomi sehingga antara politik dan ekonomi tak 

ubahnya seperti dua sisi mata uang dimana yang satu tak dapat dipisahkan dengan 

yang lainnya. Konsekuensi lain dari terjadi pergantian Presiden adalah terjadinya 

perubahan aturan-aturan atau regulasi sesuai zamannya, dan ini akan mempengaruhi 

kondisi politik dan kinerja perekonomian. Menurut Rachbini  (2006:5) antara 

politik dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Politik erat 

kaitannya dengan kekuasaan yang dapat menguasai sumber daya ekonomi. Untuk 

membangun ekonomi suatu masyarakat,  harus memiliki kekuatan dalam 

mempengaruhi kebijakan secara politik di tingkat pembuat kebijakan itu sendiri. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

a) “Faktor-Faktor Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, (Endy Dwi 

Tjahjono dan Donni Fajar Anugrah, 2006) 

Dalam penelitiannya mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, Endy D. Tjahjono dan Donni F. Anugrah menggunakan panel data 

dari 26 Propinsi di Indonesia selama periode 1985-2004. Model yang digunakan 

terdiri dari tiga (3) model, yakni: model Solow-Swan; model Mankiw-Romer-

Weil (MRW) dengan memasukkan faktor human capital ke dalam model 

Solow-Swan; dan model business cycle dengan variabel independen terdiri 

dari variabel inflasi, nilai tukar, kredit perbankan, dan harga minyak. 
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Hasil penelitian dengan model Solow-Swan menunjukkan bahwa 

peran labor lebih besar dibandingkan kapital, yang ditunjukkan dengan capital 

share sebesar 0,4 dan labor share sebesar 0,6. Hasil perhitungan growth 

accounting menunjukkan pertumbuhan TFP selama periode 1985-2004 

mencapai 1,35%. Sementara itu, dari model MRW dengan memasukkan faktor 

human capital pada model Solow-Swan disimpulkan bahwa human capital 

berpengaruh positif meskipun dengan share yang kecil, yakni sebesar 0,05%. 

Selanjutnya, beberapa variabel yang secara empiris terbukti berpengaruh 

signifikan dan menjadi sumber fluktuasi business cycle di Indonesia adalah 

inflasi, nilai tukar, dan harga minyak. 

b)  “Technical Change and Aggregate Production Function”, R.M. Solow, 1957) 

Dalam penelitiannya mengenai Technical Change atau TFP dan Fungsi 

Produksi Aggregat, Solow berusaha memperkenalkan metode sederhana untuk 

memperhitungkan TFP, yang kini dikenal sebagai Solow Residual. Metode 

tersebut didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor input dibayar sesuai 

dengan marginal produknya (asumsi pasar persaingan sempurna), namun ia 

juga menyatakan bahwa metode tersebut dapat diperluas untuk pasar 

persaingan tidak sempurna, semisal pasar monopolistik. 

Lebih lanjut, dengan mengaplikasikannya pada data times series 

Amerika Serikat untuk periode 1909-1949, Solow menyimpulkan bahwa: 

1. TFP selama periode tersebut secara rata-rata adalah netral. 

2. Terlepas dari berfluktuasinya TFP, kenaikan TFP selama setengah periode 

pertama (1909-1929) secara rata-rata meningkat sebesar 1% per tahun, 
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sedangkan untuk setengah periode berikutnya (1930-1949) secara rata-rata 

meningkat sebesar 2% per tahun. 

3. Pada interval periode tersebut (dari periode 1909-1929 ke periode 1930-

1949) output per man hour mengalami kenaikan dua kali lipat, yang mana 

kenaikan tersebut sebesar 87,5% berasal dari kontribusi TFP dan sisanya 

sebesar 12,5% berasal dari kontribusi capital per man hour. 

4. Fungsi produksi aggregat yang dikoreksi dengan menggunakan TFP 

memberi kesan nyata adanya diminishing return, namun kurvanya (kurva 

diminishing return) tidak begitu terlihat dengan jelas. 

c) “A Contribution to the Empiric of Economic Growth”, (Mankiw, Romer, Weil) 

Dalam penelitiannya mengenai standar hidup antar negara, Mankiw, 

Romer, dan Weil (MRW) memperluas model Solow dengan memasukkan 

faktor human kapital ke dalam persamaan model Solow. Dengan menggunakan 

data cross-section yang terdiri dari 98 negara bukan penghasil minyak, 75 

negara berpendapatan menengah, dan 22 negara OECD untuk periode 1960-

1985, mereka menyimpulkan bahwa perluasan model Solow dengan 

memasukkan variabel human kapital seperti halnya kapital fisik, memberikan 

deskripsi dan penjelasan yang baik atas variasi dalam standar hidup antar 

negara. Secara umum, mereka juga menyimpulkan bahwa model (teori) Solow 

masih sesuai untuk menjelaskan variasi dalam standar hidup antar negara.  

Lebih lanjut, terkait dengan fungsi produksi mereka menyimpulkan 

bahwa fungsi produksi konsisten dengan proporsi (elastisitas) faktor-faktor 

input yang masing-masing sepertiga untuk modal fisik, tenaga kerja, dan mutu 
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modal manusia. Mereka juga menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan 

faktor-faktor ini dapat menjelaskan sekitar 80 persen variasi PDB per kapita 

pada negara-negara yang dijadikan sampel. 

f) “The Size and Functions of Government and Economic Growth”, (James 

Gwartney, Robert Lawson, dan  Randall Holcombe, 1998) 

Gwartney et al (1998) melakukan penelitian guna mengkaji dampak 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di 

negara-negara OECD (23 negara) untuk periode 1960-1996, serta negara-

negara maju, berkembang dan kurang berkembang (60 negara) untuk periode 

1980-1995. Dari hasil penelitian mereka, dikemukakan kesimpulan bahwa 

pengeluaran pemerintah secara signifikan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan investasi (diukur sebagai persentase pengeluaran 

investasi terhadap PDB). Untuk negara-negara OECD (sampel 23 negara) 

naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 10% akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1,1% dan investasi turun sebesar 1,4%. 

Sedangkan untuk negara-negara maju, berkembang, dan kurang berkembang 

(sampel 60 negara), naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 10% akan 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 6,2%.   

Lebih lanjut, mereka mengemukakan bahwa apabila pemerintah 

berperilaku (bertindak) sesuai dengan fungsi utamanya, yakni menyediakan 

infrastruktur hukum (undang-undang) dan fisik, serta menyediakan barang-

barang publik tertentu maka hal tersebut akan memberikan kerangka yang 

kondunsif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila pemerintah 
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bertindak di luar fungsi utamanya sehingga menimbulkan pengeluaran yang 

berlebih-lebihan hal tersebut akan berdampak sebaliknya, yakni berdampak 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya efek 

negatif dari pajak, distorsi (penyimpangan) program pemerintah, serta tidak 

efisiennya pengeluaran pemerintah tersebut.  

g) “Dampak Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Output dan Harga: Perbandingan 

Dua Rezim Nilai Tukar”, (Jardine A. Husman, 2007) 

Penelitian yang dilakukan Jardine bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap output dan harga 

pada dua rezim nilai tukar. Selain itu, juga mengevaluasi seberapa jauh 

dampak tersebut dibandingkan dengan pengaruh kebijakan moneter, fiskal, 

dan kejutan harga minyak internasional. Data yang digunakan berupa data 

time series kwartalan untuk periode 1990.1-2006.2. Terkait dengan pengaruh 

nilai tukar terhadap pertumbuhan output, penelitian tersebut memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fluktuasi nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap output hanya 

pada periode free floating sedangkan pada periode managed floating tidak.  

2. Pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap output cenderung melalui 

jalur permintaan ketimbang jalur penawaran.    

2.5 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan uraian yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka pemikiran umum 

sebagai berikut: 
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Kebijakan Moneter:   
• JUB (M2) 
• Suku Bunga (SBI) 

Kebijakan Fiskal:   
• Pengeluaran Pemerintah 

• Tingkat Harga (Inflasi) 

• Nilai Tukar (Rp/US$) 

Faktor-faktor Lain: 
• Krisis 1997/1998 
• Pergantian Presiden 

• Input-input Produksi 
(tenaga kerja & modal) 
dan TFP 

Supply Shock: 
• Crude Oil Price (OPEC)
• Nilai Tukar (Rp/US$) 

Penawaran 
Agregat 

Interaksi  
AD dan AS Output (PDB) 

atau 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Permintaan Agregat 

Penawaran Agregat 

Permintaan 
Agregat 

Gambar 2.10: Kerangka Umum Pemikiran 

Kerangka pemikiran umum pada gambar 2.10 di atas memberikan 

penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi output maupun pertumbuhan 

ekonomi. Output ataupun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berasal dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun faktor lainnya yang 

dapat mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Kerangka pemikiran di atas 

dapat dibuat menjadi lebih spesifik sehingga menunjukkan kerangka pemikiran 

model pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. 
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 Gambar 2.11 menunjukkan kerangka pemikiran model pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik menekankan 

pada sisi penawaran agregat jangka panjang (long run agregat supply), yakni 

menekankan pada input-input produksi. Salah satu pelopor teori pertumbuhan Neo 

Klasik, yakni Robert M. Solow mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi output antara lain: kapital, labor, dan TFP atau technological 

progress yang bersifat eksogen. Kemudian, Mankiw, Romer, dan Weil 

mengembangkan model Solow tersebut dengan menambahkan faktor human 

capital ke dalam spesifikasi fungsi model Solow. 

Sementara itu, gambar 2.12. menunjukkan kerangka pemikiran model 

pertumbuhan ekonomi jangka pendek (business cycle model). Berfluktuasinya 

pertumbuhan ekonomi jangka pendek disebabkan oleh adanya perubahan-

perubahan dalam permintaan agregat, penawaran agregat jangka pendek, maupun 

perubahan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi baik sisi permintaan maupun 

penawaran. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang menyebabkan berfluktuasinya 
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pertumbuhan ekonomi antara lain: kebijakan fiskal berupa perubahan pengeluaran 

pemerintah, kebijakan moneter berupa perubahan jumlah uang beredar dan tingkat 

suku bunga, laju inflasi, dan kejutan nilai tukar pada sisi permintaan. Dari sisi 

penawaran agregat jangka pendek, berfluktuasi pertumbuhan ekonomi antara lain 

disebabkan oleh perubahan harga minyak mentah internasional dan kejutan nilai 

tukar pada sisi penawaran. Sedangkan perubahan faktor-faktor lain berupa 

terjadinya krisis serta pergantian presiden.  

Gambar 2.12: Kerangka Pemikiran Model Pertumbuhan Ekonomi 

Jangka Pendek (Business Cycle Model) 

 

Hubungan antara krisis dan pergantian presiden dengan permintaan 

agregat dan penawaran agregat jangka pendek dapat mempunyai hubungan yang 

saling timbal balik, ibarat dua sisi mata uang. Perubahan dalam permintaan 

Kebijakan Moneter:   
• JUB (M2) 
• Suku Bunga (SBI)

Kebijakan Fiskal:   
• Pengeluaran Pemerintah

Nilai Tukar (Rp/US$) 

Faktor-faktor Lain: 
• Krisis Ekonomi 1997/1998 
• Pergantian Presiden

Crude Oil Price (OPEC) 

Permintaan Agregat 

Short Run Agregat Supply 

Nilai Tukar (Rp/US$) 

Tingkat Harga (Inflasi) 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
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agregat dan penawaran agregat dapat saja menimbulkan terjadinya krisis dan 

gejolak politik (pergantian Presiden), sebaliknya terjadinya krisis dan pergantian 

Presiden dapat berdampak pada kondisi perekonomian (permintaan agregat, 

penawaran agregat jangka pendek, serta pertumbuhan ekonomi). 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban (dugaan) awal yang masih bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenarannya, melalui data 

yang terkumpul dan setelah dilakukan pengujian atas kebenarannya. Berdasarkan 

landasan teoritis, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Secara bersama-sama kapital, labor, dan human capital berpengaruh signifikan 

terhadap output. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kapital, labor, dan 

human kapital terhadap output (PDB riil) 

3. Terjadi constant return to scale pada model regresi Solow dan MRW. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi kapital, labor, human 

kapital, dan TFP sebelum krisis dengan setelah krisis 

5. Secara bersama-sama inflasi, perubahan jumlah uang beredar, tingkat suku 

bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan nilai tukar, 

perubahan harga minyak mentah, krisis, dan pergantian presiden berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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6. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara inflasi, tingkat suku 

bunga, perubahan nilai tukar, perubahan harga minyak mentah, krisis, dan 

pergantian Presiden terhadap pertumbuhan ekonomi. 

7. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perubahan jumlah uang 

beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

8. Terdapat perbedaan (rata-rata dan variasinya) yang signifikan antara 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan jumlah uang beredar, tingkat suku 

bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan nilai tukar, 

perubahan harga minyak mentah, dan pergantian presiden sebelum krisis 

dengan setelah krisis. 

 



69 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ditinjau dari segi pendekatannya dibagi menjadi dua 

macam yaitu, penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif dan penelitian 

berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, 

pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara 

variabel yang diteliti.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dibatasi pada periode 1987-2008, sedangkan 

analisis komparasinya dibagi menjadi dua periode, yakni periode sebelum dan 

setelah krisis ekonomi. Untuk analisis komparatif periode sebelum dan setelah 

krisis masing-masing diambil jangka waktu sepuluh (10) tahun; periode 1987-

1996 untuk masa sebelum krisis dan periode 1999-2008 untuk masa setelah krisis; 

sedangkan untuk tahun 1997 dan 1998 dianggap sebagai masa krisis. 
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3.3 Model 

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua 

(2) model utama, yakni model pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan jangka 

pendek. Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang akan 

dianalisis dapat dibedakan lagi menjadi dua (2) model, yakni model Solow dan 

model Mankiw-Romer-Weil (MRW). Sementara itu, untuk model pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek menggunakan model fluktuasi bisnis (business cycle). 

1. Model Solow 

 Apabila diasumsikan adanya persaingan sempurna dan constant return 

to scale dalam fungsi produksi, maka fungsi produksi pada model Solow 

dalam bentuk Hicks Neutral dengan menggunakan bentuk fungsi Cobb-

Douglas dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y =  A Kα Lβ    dimana β = 1 – α; dan 1 > α > 0  

 Namun apabila sebelumnya tidak diasumsikan constant return to scale, 

dengan kata lain tidak dilakukan retriksi pada persamaan modelnya sampai 

diketahui hasilnya setelah dilakukan analisis, maka fungsi produksinya dalam 

bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas dituliskan sebagai berikut: 

Y =  A Kα Lβ   dimana nilai α  > 0 dan β > 0  ................................... (21) 

Jika diperoleh hasil α + β < 1, maka mengalami decreasing return to scale; 

Jika diperoleh hasil α + β = 1, maka mengalami constant return to scale; dan 

Jika diperoleh hasil α + β > 1, maka mengalami increasing return to scale. 

 Dengan mengubah kedua ruas pada persamaan (21) tersebut ke dalam 

bentuk logaritma, maka diperoleh: 
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Log Y = Log (A Kα Lβ) 

Log Y = Log A + α Log K +  β Log L  

 Apabila A merupakan faktor eksogen, dan Log A dinyatakan sebagai log 

A = c + ε maka persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi: 

Log Y = c + α Log K + β Log L + ε    ................................................ (22) 

Keterangan: 

c =  Konstanta regresi 

Y  = PDB Riil (Miliar Rp) 

K  = Kapital atau PMTDB (Miliar Rp) 

L  = Labor atau angkatan kerja (Juta Jiwa) 

α  = Koefesien kapital 

β  = Koefesien labor  

ε  = Kesalahan penggangu (error term) 

 Persamaaan (22) di ataslah yang nantinya digunakan untuk menganalisis 

model Solow dalam bentuk regresi (OLS). Selanjutnya setelah diperoleh 

koefesien kapital (α) dan labor (β), maka untuk memperoleh perhitungan 

kontribusi pertumbuhan faktor-faktor input dan pertumbuhan TFP terhadap 

pertumbuhan ekonomi digunakan Solow residual, dengan rumus sebagaimana 

telah dituliskan pada persamaan (12).  

2. Model Mankiw-Romer-Weil (MRW) 

 Apabila diasumsikan constant return to scale dan menggunakan bentuk 

fungsi Cobb-Douglas, maka model dasar fungsi produksi MRW dalam bentuk 

Hicks Neutral dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = A Kα Hβ Lθ   dimana θ = 1 – α – β; dan 1 > α > 0; dan 1 > β > 0  .... (23) 
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 Namun apabila sebelumnya tidak diasumsikan constant return to scale, 

sampai diketahui hasilnya setelah dilakukan analisis, maka fungsi produksinya 

dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas, sebagai berikut: 

Y = A Kα Hβ Lθ   dimana nilai α  > 0; β > 0; dan θ > 0   ......................... (24) 

Jika diperoleh hasil α + β + θ < 1, maka mengalami decreasing return to scale; 

Jika diperoleh hasil α + β + θ = 1, maka mengalami constant return to scale;  

Jika diperoleh hasil α + β + θ > 1, maka mengalami increasing return to scale. 

 Dengan mengubah kedua ruas pada persamaan (24) tersebut ke dalam 

bentuk logaritma, maka diperoleh: 

Log Y = Log (A Kα Hβ Lθ) 

Log Y = Log A + α Log K +  β Log H +  θ Log L 

 Apabila A merupakan faktor eksogen (di luar model), dan Log A = c + ε 

maka persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi: 

Log Y = c + α Log K + β Log H + θ Log L + ε    .................................... (25) 

Keterangan: 

c  = Konstanta regresi 

Y = PDB Riil (Miliar Rp) 

K = Kapital atau PMTDB (Miliar Rp) 

L = Labor atau angkatan kerja (Juta Jiwa) 

H = Human kapital atau rata-rata lama tahun sekolah angkatan kerja (Tahun) 

α = Koefesien kapital 

β  = Koefesien human kapital  

θ = Koefesien labor 

ε = Kesalahan pengganggu (error term) 
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 Persamaan (25) di ataslah yang nantinya digunakan untuk menganalisis 

model MRW dalam bentuk regresi (OLS). Selanjutnya, dengan adanya 

penambahan variabel human kapital, maka untuk memperoleh perhitungan 

kontribusi pertumbuhan masing-masing faktor input (kapital, labor, dan 

human kapital) dan pertumbuhan Produktivitas Faktor Total (TFP) terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan sedikit pengubahan pada persamaan 

(12), sehingga persamaan (12) akan menjadi: 

  
L
L θ  

H
H β  

K
K α  

A
A  

Y
Y

•••••

+++= atau   
L
L θ  

H
H β  

K
K α  

Y
Y  

A
A

•••••

−−−=  ............... (26) 

Keterangan: 

=

•

   
Y
Y   Pertumbuhan ekonomi (%) 

=

•

   
A
A   Pertumbuhan TFP (%) 

=

•

   
K
K α  Kontribusi kapital (%) 

=

•

   
H
H β  Kontribusi human kapital(%) 

=

•

   
L
L θ  Kontribusi labor (%) 

3. Model Fluktuasi Bisnis (Business Cycle) 

 Di dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi 

oleh keempat faktor di atas, namun juga bisa dipengaruhi oleh kejutan (shock), 

baik kejutan permintaan (demand shock) maupun penawaran (supply shock). 

Kejutan-kejutan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran 

agregat, dan pada akhirnya menyebabkan berfluktuasinya output.  

 Pada bagian penelitian ini akan dilihat pengaruh shocks, baik yang 

berasal dari sisi permintaan maupun penawaran, serta shocks lain yang dapat 
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mempengaruhi kedua sisi tersebut. Dengan demikian, model pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek yang akan dianalisis dapat dituliskan sebagai berikut: 

Gr  =  β0 + β1 Inf + β2 ΔM2 + β3 SBI3 + β4 ΔGE + β5 ΔKurs + β6 ΔCop + β7 

Dkrisis + β8 Dpres + ε .............................................   (27) 

Keterangan: 

Gr = Pertumbuhan ekonomi riil (%) 

Inf  = Inflasi (%) 

ΔM2 =  Perubahan jumlah uang beredar atau M2 (%) 

SBI3  = Tingkat suku bunga SBI 3 bulan (%) 

ΔGE  = Perubahan pengeluaran pemerintah (%) 

ΔKurs = Perubahan nilai tukar Rupiah (%) 

ΔCop = Perubahan harga minyak mentah OPEC (%) 

Dkrisis = Variabel Dummy krisis 1997/1998 

Dpres = Variabel Dummy pergantian Presiden 

β0  = Konstanta regresi 

β1....β8 =  Koefesien regresi masing-masing variabel 

ε = Kesalahan pengganggu (error term) 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala atau objek penelitian yang menjadi fokus 

peneliti untuk diamati. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya, variabel penelitian dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang 

menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel 
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terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005:2-3). Berdasarkan jenisnya, 

variabel penelitian dapat juga  dibedakan menjadi variabel endogen dan eksogen, 

variabel endogen adalah variabel yang berasal dari dalam model dan merupakan 

output bagi model, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang berasal dari 

luar model dan merupakan input bagi model. (Herlambang, dkk, 2001:7-8). 

Dalam penelitian ini terdapat dua model utama, yakni model pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Pada model pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang terdapat satu (1) variabel endogen berupa PDB riil dan empat (4) 

variabel eksogen yang terdiri dari kapital, labor, human kapital, dan produktivitas 

faktor total (TFP). Untuk TFP sesuai dengan teori diasumsikan eksogen atau 

berada di luar model. Sedangkan pada model pertumbuhan ekonomi jangka 

pendek terdapat satu (1) variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi dan 

delapan (8) variabel bebas yang terdiri dari laju inflasi, pertumbuhan jumlah uang 

beredar, rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran 

pemerintah, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan harga minyak mentah OPEC, 

dummy krisis 1997/1998, dan dummy pergantian Presiden. Sementara itu, definisi 

operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

a. Terkait dengan model pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Solow dan 

MRW Model), sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Bruto Riil (PDB Riil) 

 Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan (PDB riil) 

adalah jumlah seluruh nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan 
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oleh setiap sektor produktif (atau jumlah seluruh pengeluaran para pelaku 

ekonomi) dalam suatu negara selama periode tertentu (1 tahun) yang 

dihitung berdasarkan harga tetap atau berdasarkan harga pada tahun dasar 

tertentu. Pada penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 1987 

(menggunakan batas bawah atau tahun dasar terbawah) dan PDB riil 

dinyatakan dalam satuan miliar Rupiah.  

2. Kapital 

 Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mewakili 

kapital atau modal adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 

(PMTDB). PMTDB didefinisikan sebagai pembelian barang-barang modal 

baru dari dalam negeri dan pembelian barang-barang bekas/baru dari luar 

negeri yang terjadi pada suatu tahun tertentu, dikurangi penjualan barang 

modal bekas, termasuk juga pengadaan atau pembuatan barang modal 

serta perbaikan-perbaikan besar yang menyebabkan bertambahnya umur 

pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi.  Sama seperti halnya 

dengan PDB, PMTDB dalam penelitian ini adalah PMTDB riil yang 

dihitung berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 1987 dan 

dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. 

3. Labor  

 Yang dimaksud dengan labor dalam penelitian ini adalah angkatan 

kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang 

bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan yang 

mencari pekerjaan. Angkatan kerja dinyatakan dalam satuan juta jiwa.  



 77

4. Human Capital 

 Mutu modal manusia (human capital) ialah pengetahuan dan 

kemampuan untuk memproduksi yang menyatu di dalam angkatan kerja. 

Indikator yang digunakan untuk mewakili mutu modal manusia adalah 

rata-rata tingkat pendidikan (schooling years) angkatan kerja yang 

dinyatakan dalam satuan tahun. 

5. Produktivitas Faktor Total (TFP)  

 Mengikuti Mankiw, Romer, dan Weil (1992), Guillermo Escudo et 

al. (2004), serta Fatimah Said dan Mohd. Said (2004) bahwa yang 

dimaksud dengan TFP adalah tidak hanya perkembangan teknologi, 

namun juga perkembangan faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model, seperti: perkembangan sumber daya alam, iklim, institusi, 

country specific-shock, dan lain sebagainya. 

b. Terkait dengan model pertumbuhan ekonomi jangka pendek (business cycle 

model), sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi  

 Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan PDB riil yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 

1987 dan dinyatakan dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi 

dirumuskan sebagai berikut: 

%100  
Y

Y  Y
  G  

1-t

1-tt ×
−

=  
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Keterangan: 

G  = Pertumbuhan ekonomi (%) 

Yt  = PDB riil tahun t 

Yt-1  =  PDB riil tahun t-1 

2. Inflasi 

 Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus. Indikator yang digunakan untuk mewakili 

inflasi adalah perubahan Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen 

(IHK) adalah besarnya biaya paket barang-barang dan jasa yang 

menunjukkan konsumsi masyarakat perkotaan. Laju Inflasi yang diukur 

dengan IHK, dirumuskan sebagai berikut: 

%100  
IHK

IHK  IHK    Inflasi
1-t

1-tt ×
−

=  

Keterangan: 

Inflasi  =  laju inflasi (%) 

IHKt  = IHK tahun t 

IHKt-1  =  IHK  tahun t-1 

3. Perubahan jumlah uang beredar (∆M2) 

 Yang dimaksud jumlah uang beredar dalam penelitian ini adalah 

jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2, yang merupakan 

penjumlahan dari M1 dengan deposito berjangka atau time deposit (M2 = 

M1 + Time Deposit). Perubahan jumlah uang beredar adalah perubahan 

dalam M2 yang dinyatakan dalam satuan persen. Perubahan 

(pertumbuhan) jumlah uang beredar dirumuskan sebagai berikut: 
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%100  
M2

M2  M2
    M2

1-t

1-tt ×
−

=Δ  

Keterangan: 

ΔM2 = Perubahan jumlah uang beredar (%) 

M2t  = Jumlah uang beredar pada tahun t 

M2t-1=  Jumlah uang beredar pada tahun t-1 

4. Tingkat suku bunga 

 Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mewakili tingkat 

suku bunga adalah rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan (rata-rata 

untuk 1 tahun) yang dinyatakan dalam satuan persen.  

5. Perubahan pengeluaran pemerintah 

 Pengeluaran pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran 

pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri 

dari belanja barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa 

kepada pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, 

dikurangi hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi 

oleh Pemerintah). Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan 

pengeluaran pemerintah adalah perubahan dalam pengeluaran pemerintah 

yang dinyatakan dalam satuan persen. Perubahan (pertumbuhan) 

pengeluaran pemerintah dirumuskan sebagai berikut: 

%100  
GE

GE  GE
    GE

1-t

1-tt ×
−

=Δ  
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Keterangan: 

ΔGE = Perubahan (pertumbuhan) pengeluaran pemerintah (%) 

GE t  = Pengeluaran pemerintah pada tahun t 

GE t-1=  Pengeluaran pemerintah pada tahun t-1 

6. Perubahan nilai tukar Rupiah 

 Yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah adalah harga satuan mata 

uang rupiah terhadap USD. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar 

nominal yang dinyatakan dalam USD/Rp. Perubahan nilai tukar rupiah 

adalah perubahan (apresiasi atau depresiasi) dalam nilai tukar rupiah yang 

dinyatakan dalam satuan persen. Perubahan nilai tukar rupiah dirumuskan 

sebagai berikut: 

%100  
NT

NT  NT
    NT

1-t

1-tt ×
−

=Δ  

Keterangan: 

ΔNT = Perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD (%) 

NTt  = Nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun t 

NTt-1 =  Nilai tukar rupiah terhadap USD  pada tahun t-1 

7. Perubahan harga minyak mentah OPEC. 

 Harga minyak mentah (crude oil prices) didefinisikan sebagai 

harga minyak bumi (campuran hidrokarbon) yang belum mengalami 

pengolahan (penyulingan) yang diukur dengan satuan uang, yakni dalam 

satuan USD per barrel. Perubahan harga minyak mentah adalah perubahan 

atau fluktuasi dalam harga minyak mentah yang dinyatakan dalam satuan 

persen. Perubahan harga minyak mentah dirumuskan sebagai berikut: 
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%100  
Cop

Cop  Cop
    Cop

1-t

1-tt ×
−

=Δ  

Keterangan: 

ΔCop = Perubahan harga minyak mentah OPEC (%) 

Copt  = Harga minyak mentah OPEC pada tahun t 

Copt-1=  Harga minyak mentah OPEC pada tahun t-1 

8. Dummy krisis 1997/1998 

 Yang dimaksud dengan krisis 1997/1998 adalah krisis (krisis mata 

uang, finansial, ekonomi, dan krisis sosial dan politik) di Indonesia yang 

terjadi pada periode tahun 1997-1998. Variabel krisis 1997/1998 

dinyatakan dengan dummy variabel, yang diberi nilai 1 apabila terjadi 

krisis dan nilai 0 apabila tidak terjadi krisis. 

9. Dummy Pergantian Presiden 

 Presiden adalah kepala negara bagi negara yang berbentuk 

republik. Yang dimaksud dengan pergantian presiden adalah pergantian 

Presiden Republik Indonesia. Variabel pergantian presiden dinyatakan 

dengan dummy variabel, yang diberi nilai 1 apabila terjadi pergantian 

presiden dan nilai 0 apabila tidak terdapat pergantian presiden. 

3.5 Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data runtut waktu (time series) selama periode 1987-2008. Data sekunder 

merupakan data yang sudah berupa publikasi yang diterbitkan oleh lembaga-

lembaga atau instansi-instansi tertentu. Terkait dengan penelitian ini, data 
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sekunder diperoleh antara lain dari Laporan Perekonomian Indonesia (BI), Badan 

Pusat Statistik (BPS), Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI), Laporan Tahunan 

OPEC, serta sumber-sumber lainnya.  

Khusus untuk data variabel human kapital diperoleh dengan melakukan 

perhitungan tersendiri dengan menggunakan schooling years (tabel 3.1), dimana 

tiap-tiap tingkat pendidikan disetarakan dengan jumlah tahun yang dibutuhkan 

untuk menempuh tingkat pendidikan tersebut (Barro, 2000). 

Tabel 3.1: Schooling Years 

Tidak 
Sekolah 

Tidak/Belum 
Tamat SD 

Lulus 
SD 

Lulus 
SMP 

Lulus 
SLTA  

Lulus DI 
& DII 

Lulus 
D3 

Lulus 
S1 Jumlah 

Tahun 
1 3 6 9 12 13.5 15 17 

 Menurut Barro, schooling years merupakan indikator yang baik untuk 

mewakili human kapital dibandingkan indikator-indikator lainnya seperti tingkat 

melek huruf, rasio guru-murid, rasio angkatan kerja yang terdaftar pada tingkat 

pendidikan pertama maupun menengah, maupun pengeluaran atau investasi 

pemerintah di bidang pendidikan. Meskipun demikian, lebih lanjut Barro 

(2000:12) mengemukakan bahwa schooling years ini mempunyai beberapa 

kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak memperhitungkan skill dan pengalaman yang diperoleh oleh individu 

setelah mereka keluar dari sekolah formal maupun ketika mereka mengikuti 

sekolah informal. 

2. Tidak memperhitungkan skill dan kemampuan yang diperoleh pada saat 

sekolah atau dengan kata lain tidak memperhitungkan kualitas sekolah 

diberbagai negara/daerah yang ada. 
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Oleh karena itu, guna mengurangi kelemahan pertama, dalam kaitannya 

dengan konteks negara berkembang seperti halnya Indonesia yang angkatan 

kerjanya sebagian besar cenderung didominasi oleh individu-individu yang 

berpendidikan rendah (tidak bersekolah, atau tidak tamat sekolah dasar, atau pun 

hanya berpendidikan sekolah dasar), maka nilai schooling years untuk angkatan 

kerja yang tidak bersekolah diberi skor 1 tahun, sedangkan yang tidak/belum 

tamat sekolah dasar diberi skor 3 tahun (Tabel 3.1). Dengan kata lain, untuk 

angkatan kerja yang tidak bersekolah dan belum/tidak tamat sekolah dasar 

diasumsikan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya melalui 

pengalaman kerja maupun melalui pendidikan informal. 

Sementara itu, untuk data pengeluaran pemerintah (APBN) dilakukan 

sedikit penyesuaian format guna menyamakan komponen-komponen pengeluaran 

pemerintah sehingga diperoleh total pengeluaran pemerintah dengan komponen-

komponen pengeluaran yang sama. Hal ini karena sejak tahun 2000 pemerintah 

mengubah format APBN, baik pengeluarannya maupun pembiayaan. Dari sisi 

komponen pengeluaran pemerintah, perbedaan yang mencolok adalah pada 

komponen pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang. 

Sebelum tahun 2000 pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dijadikan satu 

komponen dan dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran rutin. Sedangkan sejak 

tahun 2000 pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dipisahkan, untuk 

pembayaran bunga utang masih dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran rutin, 

sebaliknya pembayaran cicilan pokok utang tidak lagi dimasukkan ke dalam 

kategori pengeluaran rutin melainkan dimasukkan ke dalam pembiayaan defisit 
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pemerintah. Oleh karena itu, untuk kepentingan komparasi dan guna memperoleh 

pengeluaran total dengan komponen yang sama, maka dilakukan penyesuaian 

format dengan kembali memasukkan komponen pembayaran pokok utang ke 

dalam komponen pengeluaran rutin. (lihat lampiran).  

3.6 Metode Analisis  

Dalam penelitian ini, guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni model pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang (model Solow dan MRW) dan model pertumbuhan ekonomi jangka 

pendek (model Business Cycle) akan digunakan metode analisis dengan metode 

regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda pada dasarnya merupakan 

alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang mengarah kepada tujuan penelitian. 

Sementara itu, rumusan model persamaan linear yang akan dianalisis 

dengan metode regresi linear berganda ditunjukkan pada persamaan (22) untuk 

model Solow; persamaan (25) untuk model MRW; dan persamaan (27) untuk 

model business cycle.  Kemudian, untuk model Solow dan MRW akan dilakukan 

analisis lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi (share) masing-masing variabel 

independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung kontribusi 

masing-masing variabel, persamaan yang digunakan adalah persamaan (12) untuk 

model Solow dan persamaan (26) untuk model MRW.  

Selanjutnya, untuk memperdalam analisis akan dilakukan analisis 

komparatif guna mengetahui signifikansi perbedaan pertumbuhan ekonomi 
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Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara 10 tahun sebelum 

dengan setelah krisis. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis 

komparatif menggunakan metode komparatif dengan teknik t-test dua sampel 

independen. Sementara itu, komparasi yang diperbandingkan meliputi kesamaan 

rata-rata (equality of means) dan kesamaan variance (equality of variances).  

Selain itu, guna memahami lebih dalam mengenai objek penelitian 

(gambaran umum kondisi perekonomian, ekonomi-sosial, dan politik di 

Indonesia) dan menginterprestasi serta menganalisis hasil penelitian akan 

diberikan penjelasan atau uraian deskriptif. 

3.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Eviews 6 dan 

SPSS versi 16. Untuk model Solow, model MRW, dan model business cycle akan 

dianalisis dengan menggunakan program Eviews 6. Sedangkan untuk analisis 

komparatif dua sampel independen (tidak berkorelasi) antara sepuluh tahun 

sebelum dengan setelah krisis akan dianalisis dengan menggunakan program 

SPSS versi 15. Alasan digunakannya dua alat pengolah data ini, hanyalah demi 

kemudahan dalam menganalisis dan mengintreprestasikan hasil pengolahan data. 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan kebenaran akan hipotesis yang telah dirumuskan 

maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis statistik dalam 

penelitian ini meliputi: pengujian hipotesis secara individu atau parsial (uji t-test), 

pengujian hipotesis secara serempak atau simultan (uji F-test) statistik, pengujian 

ketetapan perkiraan (R2), uji hipotesis constant return to scale (menggunakan uji 
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Wald Test), serta pengujian hipotesis perbedaan (mean dan variance) sampel 

antara sebelum dengan setelah (Independent Sample T-Test dan Levene Test).  

a. Uji Parsial (Uji t-test) 

Pengujian terhadap variabel independen secara parsial (individu) bertujuan 

untuk melihat signifikansi dan pengaruh variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji t-test statistik. Rumusan t-test untuk menguji 

hipotesis pengaruh secara parsial (individu) adalah sebagai berikut: 

Sb
B - b  t  =  

Dimana : t = nilai statistik uji t 

  b = koefesien regresi parsial sampel (estimator) 

  B = koefesien regresi parsial populasi (parameter) 

  Sb = standar error koefesien regresi sampel 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung < t tabel (uji pihak 

kanan) atau jika t hitung > – t tabel (uji pihak kiri), maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika t hitung > t tabel (uji pihak 

kanan) atau jika t hitung < – t tabel (uji pihak kiri), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti variabel independen secara individu berpengaruh signifikan. 

b. Uji Koefesien Determinasi (Uji R2) 

Koefesien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2 

merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat 
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menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau 

dengan kata lain, koefesien determinasi (R2) berguna untuk mengukur seberapa 

besar variasi dari variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.  

Nilai koefesien determinasi (R2) berada di antara 0 sampai 1, dimana 

semakin dekat nilai R2 dengan 1 menunjukkan R2 yang semakin baik. Jika nilai R2 

sama dengan 1, maka garis regresi (variabel-variabel independen) menjelaskan 

100% variasi dalam variabel dependen. Sebaliknya, kalau nilai R2 sama dengan 0, 

maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel dependen.  

c. Uji Hipotesis Return to Scale 

Untuk menguji return to scale yang dihasilkan pada model regresi Solow 

dan MRW akan dilakukan pengujian Wald Test. Walt Test merupakan suatu test 

statistik berdasarkan unrestricted regression, yang mengukur seberapa erat (dekat) 

estimasi yang tidak direstriksi (unrestricted) dapat memenuhi restriksi (restricted) 

di bawah hipotesis nol. Dengan kata lain, Wald Test dapat digunakan untuk 

menunjukkan apakah terdapat kesesuaian antara estimasi yang tidak direstriksi 

dengan yang direstriksi. 

Dengan menggunakan Wald Test, return to scale yang dihasilkan pada 

model regresi Solow dan MRW akan diuji untuk membuktikan apakah return to 

scale yang dihasilkan tersebut memenuhi constant return to scale atau tidak. 

Untuk itu, restriksi constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut: 

α + β  = 1 atau c(2) + c(3)  = 1; untuk persamaan model regresi Solow 

α + β + θ = 1 atau  c(2) + c(3) + c(4) = 1; untuk persamaan model regresi MRW 

Sementara itu, rumusan hipotesisnya dapat dituliskan sebagai berikut: 
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HO : β1 +  ... + βn = 0; artinya penjumlahan semua koefisien elastisitas menunjukkan 

adanya constant return to scale 

HO :β1 +  ... +  βn ≠ 0; artinya penjumlahan semua koefisien elastisitas tidak 

menunjukkan adanya constant return to scale 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, yakni jika F hitung < F tabel 

maka HO diterima dan Ha ditolak. Berarti penjumlahan semua koefisien elastisitas 

menunjukkan adanya constant return to scale.  Sebaliknya, jika F hitung > F tabel 

maka HO ditolak dan Ha diterima, berarti penjumlahan semua koefisien elastisitas 

tidak menunjukkan adanya constant return to scale. 

d. Uji Hipotesis Analisis Komparatif  

Uji t-test komparatif rata-rata dua sampel independen bertujuan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi perbedaan dari rata-rata dua sampel tidak 

berkorelasi bila datanya berbentuk interval atau rasio. Sementara itu, komparasi 

yang akan diperbandingkan meliputi kesamaan rata-rata (equality of means) dan 

kesamaan variasi (equality of variances). 

Rumusan t-test untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dua sampel 

independen adalah sebagai berikut: 
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Dimana : t = nilai statistik uji t 

  X1 = rata-rata sampel 1 

  X2 = rata-rata sampel 2 
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  s1
2 = varian sampel 1 

  s2
2 = varian sampel 2 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung < t tabel (uji 

pihak kanan) atau jika t hitung > – t tabel (uji pihak kiri), maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata data 

sampel sebelum dengan setelah. Sebaliknya jika t hitung > t tabel (uji pihak 

kanan) atau jika t hitung < – t tabel (uji pihak kiri), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata data 

sampel sebelum dengan setelah. 

Sementara itu, rumusan hipotesis untuk uji kesamaan variasi (equality of 

variances) dari dua sampel independen, dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ho = 0; artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi data 

sampel sebelum dengan setelah. 

Ho ≠ 0; artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi data sampel 

sebelum dengan setelah. 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya pada pengujian Levene Test 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung, yakni:  

• Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi nilai data sampel sebelum 

dengan setelah. Sebaliknya jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi nilai data 

sampel sebelum dengan setelah. 
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3.9 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi dikatakan baik sebagai alat prediksi apabila 

mempunyai sifat BLUE (best linear unbiased estimated) atau bersifat linear, tidak 

bias, dan varian minimum. Dengan kata lain, suatu model regresi dikatakan cukup 

baik dan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi apabila sudah 

memenuhi uji asumsi klasik yang melandasinya, yakni meliputi uji normalitas, 

linieritas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau 

residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan uji Jarque-Bera (Uji J-B), sedangkan rumusan yang digunakan untuk Uji 

Jarque-Berra adalah sebagai berikut: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

4
3)-(KS 

6
N   )(χ Bera-Jarque

2
22  

Dimana : S = Skewness 

  K = Kurtosis 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai J-B hitung dengan nilai χ2 tabel. Jika nilai J-B hitung < χ2 

tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti residual berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika uji J-B hitung > χ2 tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berarti residual tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas Model 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat membentuk suatu garis lurus (linear) atau tidak. 
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Untuk menguji kelinieran model dapat dilakukan dengan Uji Ramsey Reset. 

Rumusan hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut: 

Ho = 0; artinya model berbentuk linear 

Ho ≠ 0; artinya model tidak berbentuk linear 

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka HO 

ditolak dan Ha diterima. Berarti model tidak berbentuk linear. Sebaliknya jika F 

hitung < F tabel maka HO diterima dan Ha ditolak, berarti model berbentuk linear.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan (residual) 

tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka dinamakan homoskedastisitas.  

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White, 

yaitu dengan cara meregresikan logaritma residual kuadrat terhadap semua 

variabel penjelas. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan probabilitas kesalahan yang ditetapkan (α ) dengan probabilitas 

Obs*R-squared yang diperoleh dari hasil pengujian. Jika probabilitas Obs*R-

squared < probabilitas kesalahan yang ditetapkan (α) maka terdapat 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas Obs*R-squared > probabilitas 

kesalahan yang ditetapkan (α ) maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 
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d. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terjadi hubungan linear 

yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen yang 

terdapat dalam model regresi. Uji multikoliniaritas digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas 

yang digunakan dalam persamaan regresi.  

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolineritas dapat dilakukan dengan 

menjalankan regresi auxiliary, yaitu dengan menjalankan regresi dimana secara 

bergantian semua variabel independennya dijadikan variabel dependen. Kriteria 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai R2 pada model utama dengan nilai R2 yang diperoleh dari 

hasil regresi auxiliary. Apabila nilai R2 yang diperoleh dari hasil regresi secara 

bersama-sama terhadap semua variabel independen > nilai R2 yang diperoleh dari 

hasil regresi auxiliary maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. 

e. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji 

Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Breusch dan Godfrey.  Ada 

tidaknya autokorelasi pada pengujian ini didasarkan pada distribusi tabel chi-

square (χ2). Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai χ2 

hitung > nilai χ2 tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat 

gejala autokorelasi. Sebaliknya jika nilai χ2 hitung < nilai χ2 tabel maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kondisi Perekonomian. Ekonomi-Sosial, 

dan Ekonomi-Politik Indonesia Periode 1987-2008 

4.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro Indonesia Periode 1987-2008 

a) Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi  

Perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang periode 1987-2008 apabila 

ditinjau dari segi PDB (Produk Domestik Bruto) riil yang dihitung berdasarkan 

harga konstan tahun 1987 terlihat cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 

1987 PDB riil Indonesia tercatat sebesar 124.817 miliar rupiah, mengalami 

peningkatan hingga tahun 1997 menjadi sebesar 242.378 miliar rupiah, dan 

kemudian mengalami kontraksi yang cukup tajam pada tahun 1998 menjadi 

sebesar 210.562 miliar rupiah. Pada tahun 1999 PDB riil Indonesia mulai kembali 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 212.228 miliar rupiah hingga akhir tahun 

2008 mengalami kenaikan menjadi sebesar 333,629 miliar rupiah. 

Grafik 4.1: PDB (1987=100) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1987-2008
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Meskipun demikian bila ditinjau dari segi pertumbuhannya, tampak bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 1987-2008 cenderung 

berfluktuasi. Secara keseluruhan untuk periode tersebut pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,89% per tahun. Apabila krisis 

diabaikan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,80% per tahun.  

Pada  periode sepuluh tahun sebelum krisis (1987-1996) rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi yakni mencapai rata-rata 6,89% per tahun. Tingginya pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada periode tersebut tidak terlepas dari keberhasilan 

pemerintah dalam upaya mendorong ekspor non-migas dan pengerahan dana 

masyarakat. Guna meningkatkan ekspor non-migas, sebagai pengganti ekspor 

migas yang mengalami penurunan, pemerintah mendorong sektor swasta agar 

berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan upaya pengerahan 

dana masyarakat dilakukan melalui pengembangan pasar keuangan dan 

perbankan. Hal ini ditandai oleh kebijakan deregulasi perbankan dan pasar modal 

yang diikuti oleh liberalisasi aliran modal (capital inflows).  

Kebijakan deregulasi perbankan dan pasar modal tersebut telah dilakukan 

pemerintah sejak tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan serangkaian 

kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 1988 dan dilanjutkan lagi dengan 

dikeluarkannya serangkaian kebijakan pada tahun 1992 dan 1993. Sementara itu 

di sektor riil, pemerintah mulai membuka pasar domestik melalui penurunan tarif 

serta mendorong upaya peningkatan investasi. Selain itu, relatif kondusifnya 

kondisi sosial politik dan terkendalinya kondisi makro ekonomi seperti inflasi, 
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nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya juga turut memberikan 

kontribusi terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi pada periode sebelum krisis. 

Memasuki pertengahan tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai 

mengalami perlambatan akibat dampak krisis Asia, yang dipicu oleh krisis nilai 

tukar Bath Thailand dan kemudian menjalar ke berbagai negara termasuk 

Indonesia yang akhirnya juga tertular krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun itu hanya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70%. Kemudian 

sepanjang tahun 1998, ternyata krisis yang dialami Indonesia menjadi semakin 

berlarut-larut. Yang awalnya hanya berupa krisis nilai tukar kini mulai melebar 

menjadi krisis finansial, kemudian menjadi krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi 

krisis multidimensional (ekonomi, sosial, dan politik). Kondisi tersebut pada 

akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 mengalami 

kontraksi yang tajam menjadi sebesar -13,13%. 

Pada tahun 1999 kinerja perekonomian Indonesia belum sepenuhnya 

pulih, pertumbuhan ekonomi tumbuh secara lambat sebesar 0,79%. Mulai tahun 

2000 hingga 2008 kinerja perekonomian Indonesia kembali membaik, pada tahun 

2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,92% dan pada akhir 

tahun 2008 sebesar 6,01%. Meskipun demikian, secara keseluruhan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada periode setelah krisis (1999-2008) masih relatif lebih 

rendah dibanding sebelum krisis (1987-1996), rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada periode setelah krisis tersebut sebesar 4,72% per tahun. 

Ditinjau dari sisi penggunaannya, secara keseluruhan (periode 1987-2008) 

pembangunan ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat yang 
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memberikan kontribusi rata-rata sebesar 59,49% terhadap PDB, diikuti dengan 

PMTDB yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 27,93% terhadap PDB, 

konsumsi pemerintah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 8,39% terhadap 

PDB, dan ekspor bersih memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,20% terhadap 

PDB, sedangkan sisanya berupa perubahan stok.  

Tabel 4.1: Distribusi Persentase PDB Riil (1987 = 100) Menurut Penggunaan 

Tahun C G PMTDB 
Ekspor 
Bersih 

Perubahan 
Stok Total 

1987 57.68 9.42 24.82 1.54 6.54 100 
1988 56.64 9.58 26.17 5.65 1.96 100 
1989 54.90 9.85 27.61 5.33 2.32 100 
1990 56.24 9.48 29.49 1.15 3.63 100 
1991 56.43 9.49 29.38 1.88 2.82 100 
1992 54.52 9.44 28.96 3.76 3.33 100 
1993 54.18 8.87 28.74 4.23 3.99 100 
1994 54.32 8.44 30.40 2.17 4.67 100 
1995 56.51 7.90 32.02 -0.90 4.46 100 
1996 57.51 7.52 34.01 -0.71 1.67 100 
1997 59.22 7.19 35.27 -2.56 0.89 100 
1998 63.97 7.00 27.19 2.48 -0.64 100 
1999 65.41 7.00 22.57 3.81 1.22 100 
2000 64.29 7.10 24.56 5.64 -1.59 100 
2001 64.09 7.36 25.19 4.67 -1.30 100 
2002 63.75 7.97 25.26 5.10 -2.08 100 
2003 63.25 8.37 24.27 6.04 -1.94 100 
2004 63.21 8.29 26.50 3.92 -1.93 100 
2005 62.17 8.36 27.80 4.05 -2.39 100 
2006 60.80 8.69 27.04 4.42 -0.95 100 
2007 60.04 8.49 27.80 4.37 -0.69 100 
2008 59.66 8.84 29.33 4.38 -2.21 100 

Rata-rata 
1987-2008 59.49 8.39 27.93 3.20 0.99 100 
1987-1996 55.89 9.00 29.16 2.41 3.54 100 
1997-1998 61.60 7.10 31.23 -0.04 0.12 100 
1999-2008 62.67 8.05 26.03 4.64 -1.39 100 

Tanpa Krisis 59.28 8.52 27.60  3.52 1.08 100 
Sumber: BPS  

Bila ditinjau dari segi trend atau kecenderungan sepanjang periode 1987-

2008, terlihat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB cenderung 

mengalami penurunan pada periode 1987-1995, dari 57,68% pada tahun 1987 

mengalami penurunan kontribusinya menjadi 56,51% pada tahun 1995. Kemudian 

pada tahun 1996 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 57,51% dan 
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terus meningkat menjadi sebesar 65,41% pada tahun 1999, sebelum akhirnya 

kembali mengalami penurunan sejak tahun 2000 menjadi sebesar 64,29% dan 

terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2008 menjadi sebesar 59,66%.  

Untuk kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB, cenderung menurun 

kontribusinya sejak tahun 1989 hingga tahun 1999, yakni dari 9,85% pada tahun 

1989 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 7,00% pada tahun 1999. 

Kemudian mulai tahun 2000 hingga akhir tahun 2008 cenderung kembali 

mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDB, dari 7,10% pada tahun 2000 

terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,84% pada akhir tahun 2008. 

Sementara itu, untuk kontribusi PMTDB terhadap PDB terlihat 

kecenderungan yang menarik, yakni cenderung mengalami peningkatan sepanjang 

periode 1987-1997, dari 24,82% pada tahun 1987 terus mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 35,27% pada akhir tahun 1997. Meningkatnya kontribusi PMTDB 

sepanjang tahun 1987-1997 tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam 

mendorong sektor swasta agar lebih berperan dalam menggerakkan pembangunan 

ekonomi. Namun akibat terjadinya krisis, kontribusi PMTDB mengalami penurunan 

yang cukup tajam menjadi sebesar 27,19% pada tahun 1998 dan menurun kembali 

pada tahun 1999 menjadi sebesar 22,57%. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 

akhir tahun 2008 cenderung kembali mengalami peningkatan, dari 24,56% pada 

tahun 2000 meningkat menjadi sebesar 29,33% pada akhir tahun 2008. 

Selanjutnya, untuk kontribusi ekspor bersih terhadap PDB sepanjang tahun 

1987-2008 terlihat cenderung berfluktuasi. Secara rata-rata untuk periode sebelum 

krisis kontribusi ekspor bersih sebesar 2,41% terhadap PDB, mengalami penurunan 
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pada masa krisis menjadi rata-rata sebesar negatif 0,04%, dan meningkat lagi pada 

periode setelah krisis menjadi rata-rata sebesar 4,64%. Peningkatan kontribusi 

ekspor bersih untuk periode 1998-2008 lebih dikarenakan terjadinya penurunan 

yang tajam dalam nilai tukar rupiah terhadap USD, terdepresiasinya nilai tukar 

rupiah menyebabkan harga barang-barang ekspor Indonesia mengalami penurunan 

nilainya dibandingkan harga barang-barang luar negeri, hal ini mengakibatkan 

ekspor mengalami peningkatan dan impor cenderung mengalami penurunan 

sehingga ekspor bersih cenderung mengalami kenaikan yang cukup tajam.  

Tabel 4.2: Distribusi Persentase PDB Lapangan Usaha  Berdasarkan  
Harga Berlaku (%) 

No. Keterangan 1987-2008 1987-1996 1997-1998 1999-2008 
1 Pertanian 17.51 20.06 17.09 15.05
2 Pertambangan & Penggalian 10.81 11.34 10.72 10.29
3 Industri Pengolahan 24.72 21.16 25.89 28.05
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.91 0.88 1.21 0.88
5 Bangunan 6.44 6.19 6.95 6.59
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 16.16 16.73 15.61 15.70
7 Pengangkutan & Komunikasi 6.03 6.31 5.79 5.80
8 Keuangan, Persewaan, & Jasa  7.76 7.50 7.99 7.97
9 Jasa-Jasa 9.66 9.83 8.75 9.67

Total 100 100 100 100 
Sumber: BPS (Dioalah) 
 

Apabila ditinjau dari sisi lapangan usaha, secara keseluruhan sepanjang 

periode 1987-2008 pembangunan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor 

industri pengolahan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,72% 

terhadap PDB; diikuti dengan sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-

rata sebesar 17,51% terhadap PDB; sektor perdagangan, hotel dan restoran 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,16% terhadap PDB; sektor 

pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,81% 

terhadap PDB; sektor jasa-jasa memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,66% 
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terhadap PDB; sektor keuangan, persewaan dan jasa memberikan kontribusi rata-

rata sebesar 7,76% terhadap PDB; sektor bangunan memberikan kontribusi 

sebesar 6,44% terhadap PDB; sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan 

kontribusi rata-rata sebesar 6,03% terhadap PDB; dan sektor listrik, gas dan air 

bersih memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,91% terhadap PDB. 

b) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 

Kapital atau modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting 

dalam suatu proses produksi guna menghasilkan output. Salah satu indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur kapital adalah PMTDB (Pembentukan Modal 

Tetap Domestik Bruto). Perkembangan PMTDB riil Indonesia sepanjang periode 

1987-2008 dapat dilihat pada grafik 4.2.  

Grafik 4.2: PMTDB (1987 = 100) dan Pertumbuhan PMTDB Indonesia Periode 1987-2008
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Berdasarkan grafik 4.2 terlihat bahwa pergerakan PMTDB riil Indonesia 

yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1987 cenderung mengalami peningkatan 

dari sebesar 30.980,20 miliar rupiah pada tahun 1987 meningkat menjadi sebesar 

85.476,29 miliar rupiah pada tahun 1997, sebelum akhirnya mengalami penurunan 

yang tajam akibat krisis menjadi sebesar 57.262,11 miliar rupiah pada tahun 1998 

dan menurun kembali pada tahun 1999 menjadi 47.890,19 miliar rupiah. 
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Selanjutnya pada tahun 2000 mulai kembali mengalami kenaikan menjadi 

54.683,24 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 

2008 menjadi sebesar 97.860,93 miliar rupiah.  

Meskipun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhannya terlihat bahwa 

pertumbuhan PMTDB riil sepanjang periode 1987-2008 cenderung berfluktuasi, 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,31% per tahun. Apabila krisis diabaikan 

rata-rata pertumbuhan PMTDB riil sebesar 8,17% per tahun. Sementara itu, jika 

dibandingkan antara periode sebelum krisis dengan setelah krisis terlihat bahwa 

pertumbuhan PMTDB riil pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi 

ketimbang pada periode setelah krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata 

pertumbuhan PMTDB riil sebesar 10,44% per tahun, sedangkan pada periode 

setelah krisis sebesar 5,90% per tahun. 

Grafik 4.3: Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia Periode 1987-2008
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Sementara itu apabila dilihat dari segi ICOR (Incremental Capital-Output 

Ratio), yang merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat efisiensi suatu 

perekonomian, terlihat bahwa nilai ICOR untuk periode pasca krisis masih lebih 

tinggi ketimbang pada periode sebelum krisis. Pada periode setelah krisis (2000-

2008, tanpa memasukkan nilai ICOR tahun 1999) rata-rata nilai ICOR sebesar 



 101

5,47, sedangkan pada periode sebelum krisis (1987-1996) rata-rata nilai ICOR 

sebesar 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum krisis 

perekonomian masih lebih efisien ketimbang pada masa setelah krisis.  

Perlu dikemukakan pula, bahwa pada tahun 1998 nilai ICOR menunjukkan 

angka negatif, hal ini dikarenakan PDB maupun PMTDB, kedua-duanya 

terkontraksi secara tajam sehingga mengakibatkan nilai ICOR menjadi negatif. 

Kemudian pada tahun 1999 nilai ICOR menunjukkan angka tertinggi, hal ini 

dikarenakan pertumbuhan PMTDB masih mengalami penurunan yang tajam 

akibat krisis, sedangkan PDB mengalami kenaikan yang lambat, sehingga nilai 

ICOR pada tahun tersebut tinggi. 

c) Perkembangan Laju Inflasi 

Perkembangan laju inflasi Indonesia sepanjang periode 1987-2008 

memperlihatkan kecenderungan yang berfluktuasi, dengan laju inflasi rata-rata 

sebesar 11,54% per tahun (grafik 4.4). Bila periode krisis diabaikan, rata-rata laju 

inflasi Indonesia sebesar 8,26% per tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan 

antara periode sebelum krisis dengan setelah krisis terlihat bahwa laju inflasi 

setelah krisis lebih berfluktuasi ketimbang sebelum krisis. Jika dilihat secara rata-

rata, laju inflasi pada periode setelah krisis juga lebih tinggi dibandingkan 

sebelum krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata laju inflasi Indonesia sebesar 

7,85% per tahun, sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 8,68% per tahun.  

Pada tahun 1987 laju inflasi tercatat sebesar 8,90%. Tingginya inflasi pada 

tahun ini lebih dikarenakan faktor permintaan, yakni meningkatnya permintaan 

masyarakat akan barang-barang dan jasa. Hal ini tercermin dari meningkatnya laju 
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pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 3,31% pada tahun 1987. Selain itu, meningkatnya harga minyak 

mentah juga turut memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi pada tahun ini.  

Grafik 4.4: Perkembangan Laju Inflasi Indonesia (1987-2008)
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Memasuki tahun 1988 laju inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 

5,47% dan kemudian meningkat sedikit menjadi sebesar 5,97% pada tahun 1989. 

Rendahnya laju inflasi pada tahun-tahun ini dibandingkan tahun 1987 dikarenakan 

terjadinya penurunan pada laju pertumbuhan impor, menurunnya harga minyak 

mentah, serta melemahnya nilai tukar rupiah. 

Pada tahun 1990 laju inflasi Indonesia kembali mengalami peningkatan 

yang tajam menjadi sebesar 9,53%. Meningkatnya laju inflasi pada tahun ini 

antara lain disebabkan karena meningkatnya permintaan agregat masyarakat 

(konsumsi dan impor), kenaikan harga BBM pada bulan Mei 1990 yang diikuti 

dengan naiknya tarif transportasi pada pertengahan bulan Juli 1990, serta kebijakan 

pemerintah yang menurunkan likuiditas wajib minimum bank-bank dari 15% 

menjadi 2% yang berdampak pada meningkatnya JUB secara tajam.  

Laju inflasi yang tinggi pada tahun 1990 terus berlanjut pada tahun 1991. 

Pada tahun 1991 laju inflasi tercatat sebesar 9,52%. Penyebab tingginya laju 
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inflasi pada tahun ini antara lain: kenaikan harga BBM pada bulan Juli 1991 yang 

diikuti dengan naiknya tarif transportasi, meningkatnya upah minimum di berbagai 

sektor ekonomi, terjadinya kemarau panjang pada periode Januari-Agustus 1991, 

serta masih tingginya permintaan masyarakat akan barang-barang dan jasa. 

Kemudian pada tahun 1992, dengan menurunnya permintaan masyarakat akan 

barang-barang dan jasa serta pengendalian likuiditas perekonomian yang dilakukan 

pemerintah, laju inflasi kembali dapat ditekan menjadi sebesar 4,94%. 

Seiring dengan memanasnya kondisi perekonomian (over heated) nasional 

dan meningkatnya permintaan masyarakat akan barang-barang dan jasa, pada 

periode 1993-1995 laju inflasi Indonesia kembali mengalami peningkatan dan 

menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 1993 laju inflasi 

Indonesia tercatat sebesar 9,77%, pada tahun 1994 sebesar 9,24%, dan pada tahun 

1995 sebesar 8,64%. Kemudian, guna menekan perekonomian yang memanas 

tersebut pemerintah sejak 1 Februari 1996 menaikkan Giro Wajib Minimum menjadi 

sebesar 3% dari yang berlaku sebelumnya yakni sebesar 2%. Tindakan yang 

dilakukan pemerintah tersebut cukup berhasil dalam upaya menekan laju inflasi, 

pada tahun 1996 laju inflasi menunjukkan penurunan menjadi sebesar 6,47%.  

Memasuki awal 1997 hingga Juni 1997 laju inflasi masih terkendali, 

namun sejak Juli 1997 tekanan inflasi mulai terasa akibat terdepresiasinya rupiah. 

Selain itu, tekanan inflasi juga diperberat oleh terjadinya musim kemarau yang 

berkepanjangan yang berdampak pada terganggunya pasokan dan sistem distribusi. 

Hal tersebut mengakibatkan laju inflasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 

11,05% pada tahun 1997. 
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Pada tahun 1998 kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk, 

laju inflasi pada tahun ini tercatat sebesar 77,63%, merupakan laju inflasi tertinggi 

sepanjang periode 1987-2008. Tingginya inflasi pada tahun ini tidak terlepas dari 

pengaruh sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, antara lain 

disebabkan karena terdepresiasinya nilai rupiah secara tajam, naiknya harga BBM 

pada bulan Mei yang diikuti dengan naiknya tarif angkutan, terjadinya kemarau 

panjang, adanya aksi spekulatif oleh sebagian masyarakat yang menimbun 

barang-barang, serta terjadinya kerusuhan sosial di berbagai daerah. Sedangkan 

dari sisi permintaan, antara lain disebabkan karena meningkatnya permintaan 

masyarakat akan barang-barang sebagai akibat terjadinya panic buying, 

meningkatnya JUB sebagai akibat dari kebijakan pemerintah memberikan BLBI, 

dan meningkatnya ekspektasi masyarakat akan inflasi yang disebabkan oleh 

adanya isu-isu tentang kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok.. 

Kemudian, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pulihnya 

stabilitas politik dalam negeri, kembali meningkatnya kepercayaan masyarakat 

akan sistem perbankan nasional, penerapan kebijakan moneter ketat, adanya 

upaya pemerintah dalam memperbaiki dan memperlancar sistem distribusi barang-

barang, serta upaya dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok baik dengan cara 

membuka keran impor dan membatasi ekspor komoditas tertentu, maka laju inflasi 

pada tahun 1999 dapat kembali ditekan dan diturunkan menjadi sebesar 2,01%. 

Dalam perkembangan selanjutnya, laju inflasi kembali mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 9,35% pada tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 

sebesar 12,55% pada tahun 2001. Tingginya laju inflasi pada tahun-tahun ini lebih 



 105

dikarenakan tekanan yang berasal dari faktor penawaran ketimbang yang berasal 

dari faktor permintaan. Dari faktor penawaran, terdepresiasinya nilai tukar rupiah, 

pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Mei 2001 

yang diikuti dengan naiknya tarif dasar transportasi dan tarif dasar listrik (TDL), 

kenaikan cukai tembakau, serta kenaikan upah minimum diberbagai propinsi, 

mengakibatkan meningkatnya biaya di hampir seluruh sektor produksi sehingga 

menyebabkan tingginya inflasi akibat meningkatnya biaya produksi (cost-push 

inflation). Selain itu, fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih 

dan rendahnya minat investasi karena masih tingginya faktor risiko berusaha telah 

mengurangi minat investasi sehingga membatasi penambahan kapasitas produksi. 

Sementara itu dari sisi permintaan, akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih 

cepat dari yang diperkirakan juga telah mendorong meningkatnya permintaan 

agregat sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan harga dari sisi permintaan. 

Pada tahun 2002 laju inflasi Indonesia cenderung mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya, laju inflasi pada tahun ini tercatat sebesar 10,03%. 

Menurunnya laju inflasi pada tahun ini tidak terlepas dari pengaruh menguatnya 

nilai tukar rupiah, cukup terjaganya pasokan kebutuhan pokok masyarakat, serta 

kebijakan kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, laju 

inflasi pada tahun ini masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata 

inflasi sepanjang periode 1987-2008. Relatif tingginya laju inflasi pada tahun ini 

lebih disebabkan karena kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah berupa 

kenaikan BBM pada bulan Januari dan Desember, kenaikan tarif transportasi pada 

bulan Februari, yang diikuti dengan naiknya TDL serta harga LPG pada bulan Juni 
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dan Desember. Selain itu, terganggunya pasokan pada awal tahun akibat banjir 

yang terjadi di berbagai daerah serta terjadi kemarau yang cukup panjang pada akhir 

tahun juga turut memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi pada tahun ini. 

Selanjutnya pada tahun 2003 laju inflasi kembali mengalami penurunan, 

menjadi sebesar 5,06%. Penurunan laju inflasi pada tahun ini disebabkan baik oleh 

perkembangan faktor fundamental maupun  non fundamental yang memberikan 

tekanan inflasi yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan 

faktor fundamental yang membaik meliputi menurunnya ekspektasi inflasi, relatif 

berimbangnya interaksi permintaan dan penawaran agregat, serta menguatnya nilai 

tukar rupiah. Sementara itu, perkembangan faktor non fundamental yang lebih 

bersifat kejutan terdiri dari menurunnya penerapan kebijakan pemerintah di bidang 

harga dan adanya kejutan penawaran yang positif pada komoditas bahan makanan.  

Dalam perkembangan tahun berikutnya, laju inflasi Indonesia relatif masih 

terkendali. Laju Inflasi pada tahun 2004 ini tercatat sebesar 6,40% sedikit lebih 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Relatif terkendalinya laju inflasi pada 

tahun ini antara lain karena interaksi permintaan dan penawaran yang relatif 

berimbang, cukup terjaganya pasokan barang dan jasa, kebijakan moneter ketat 

yang diterapkan pemerintah, ekspektasi inflasi yang relatif terkendali, serta 

menurunnya inflasi administered prices. Meskipun demikian, Secara keseluruhan 

laju inflasi pada tahun ini lebih banyak disumbangkan karena tekanan depresiasi 

nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun dan meningkatnya inflasi volatile food 

Pada tahun 2005 laju inflasi Indonesia kembali mengalami peningkatan 

yang tajam dibandingkan tahun sebelum. Laju inflasi pada tahun ini tercatat 
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sebesar 17,11% yang merupakan laju inflasi tertinggi sepanjang periode setelah 

krisis. Tingginya laju inflasi pada tahun ini lebih disebabkan karena kebijakan 

harga yang ditetapkan pemerintah berupa kenaikan BBM sebanyak dua kali pada 

bulan Maret dan Oktober 2005, yang diikuti dengan kenaikan tarif transportasi, 

harga elpiji, cukai rokok, tarif PAM, dan tarif tol. Selain disebabkan oleh 

administered prices, tekanan inflasi pada 2005 juga dipengaruhi oleh melemahnya 

nilai tukar rupiah, serta terganggunya pasokan dan distribusi barang-barang di 

berbagai daerah akibat terjadinya penimbunan maupun karena kelangkaan barang. 

Kemudian, seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah, melemahnya 

daya beli masyarakat, minimalnya kebijakan administered prices yang bersifat 

strategis, menurunnya ekspektasi inflasi, terjaganya distribusi dan pasokan 

kebutuhan pokok, serta diterapkannya kebijakan moneter ketat dan kebijakan 

fiskal yang berhati-hati, maka laju inflasi pada tahun berikutnya cenderung 

mengalami penurunan. Pada tahun 2006 laju inflasi tercatat sebesar 6,60%. 

Berikutnya pada tahun 2007, laju inflasi relatif stabil dan cenderung 

berada pada kisaran yang sama dengan tahun sebelumnya. Laju inflasi pada tahun 

ini tercatat sebesar 6,59%. Tingkat inflasi yang relatif stabil tidak terlepas dari 

perkembangan nilai tukar rupiah yang relatif stabil, terjaganya ketersediaan 

pasokan dan lancarnya distribusi kebutuhan pokok, minimalnya tekanan dari 

interaksi permintaan dan penawaran agregat, tidak adanya kenaikan administered 

price yang bersifat strategis, serta menurunnya ekspektasi inflasi masyarakat. 

Meskipun demikian, memasuki paruh kedua tahun 2007, perkembangan inflasi 

mendapat tekanan yang cukup berat terutama disebabkan karena meningkatnya 
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harga komoditas internasional seperti minyak mentah, crude palm oil (CPO), 

gandum, dan emas, yang disertai melemahnya nilai tukar rupiah.  

Terakhir, pada tahun 2008 laju inflasi cenderung mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 11,06%. Sumber tekanan inflasi 

pada tahun ini terutama berasal dari tingginya lonjakan harga komoditas global 

terutama harga komoditas minyak dan pangan. Selain berdampak pada imported 

inflation yang tinggi, lonjakan harga minyak dunia juga berdampak pada kenaikan 

inflasi administered seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga 

BBM bersubsidi pada bulan Mei 2008. Ditambah dengan beberapa permasalahan 

distribusi dan pasokan, berbagai perkembangan tersebut menyebabkan ekspektasi 

inflasi yang tinggi dan mempengaruhi perkembangan inflasi pada tahun 2008. 

Meskipun demikian, tekanan inflasi mulai mereda cukup signifikan pada triwulan 

IV-2008 terutama akibat merosotnya harga komoditas global dan melambatnya 

perekonomian dunia. Selain itu, rendahnya tekanan inflasi di penghujung tahun 

2008 juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk menurunkan kembali 

harga BBM pada Desember 2008 seiring dengan turunnya harga minyak dunia.  

d) Perkembangan Nilai Tukar rupiah  

Secara keseluruhan, sepanjang periode 1987-2008 perkembangan nilai 

tukar rupiah serta depresiasi dan apresiasinya cenderung berfluktuasi, sebagaimana 

diperlihatkan pada grafik 4.6. Sepanjang periode tersebut rata-rata nilai tukar 

rupiah sebesar Rp 5.631 per 1 USD dan rupiah terdepresiasi rata-rata sebesar 6,32% 

per tahun. Apabila periode krisis diabaikan, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 

5.554 per 1 USD dan rupiah terdepresiasi rata-rata sebesar 2,43% per tahun.  
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Grafik 4.5: Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Rupiah Periode 1987-2008
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Meskipun demikian, apabila dibandingkan antara periode sebelum krisis 

dengan setelah krisis terlihat bahwa perkembangan nilai tukar pada periode 

setelah krisis lebih berfluktuasi ketimbang sebelum krisis. Pada periode sebelum 

krisis, nilai tukar rupiah dan depresiasinya cenderung bergerak secara stabil. Rata-

rata nilai tukar rupiah pada periode ini tercatat sebesar Rp. 1.980 per 1 USD dan 

rupiah cenderung terdepresiasi rata-rata sebesar 5,60% per tahun.  

Pada periode sebelum krisis depresiasi rata-rata nilai tukar rupiah tertinggi 

terjadi pada tahun 1987 yang tercatat sebesar 21,37%. Tingginya depresiasi nilai 

tukar rupiah pada tahun ini dikarenakan rata-rata nilai tukar tahun 1987 jauh lebih 

tinggi dibandingkan tahun 1986. Pada tahun 1987 rata-rata nilai tukar rupiah 

sebesar Rp.1.649 per USD sedangkan pada tahun 1986 sebesar Rp 1.296 per USD, 

hal ini menyebabkan rata-rata nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi secara 

tajam. Perbedaan yang tajam antara rata-rata nilai tukar rupiah tahun 1986 dengan 

1987 dikarenakan kebijakan pemerintah yang mendevaluasikan rupiah pada akhir 

September 1986. Meskipun pemerintah mendevaluasikan rupiah pada akhir 

September 1986 sehingga nilai tukar rupiah pada akhir bulan September 1986 
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menjadi sebesar Rp. 1.493 per 1 USD, namun nilai tukar rupiah pada periode 

bulan Januari-Agustus 1986 masih cenderung rendah berkisar antara Rp 1.113 per  

USD – Rp. 1.137 per USD, sehingga rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 1986 

cenderung jauh lebih rendah dibandingkan tahun 1987. 

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1988 hingga 

akhir tahun 1996, nilai tukar nominal rupiah cenderung terdepresiasi terhadap 

USD rata-rata terdepresiasi sebesar 3,85% per tahun. Cenderung terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah pada periode ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam 

upaya menjaga daya saing produk ekspor. Dengan sistem nilai tukar mengambang 

terkendali, Bank Sentral melakukan intervensi agar rupiah tetap terjaga nilainya. 

Tabel 4.3: Transaksi Berjalan dan Neraca Modal Indonesia 1990-2008 (Juta USD) 
(I)   (II)   (I + II) (III) 

Tahun Neraca 
Perdagangan 

Neraca 
Jasa 

Transaksi 
Berjalan 

Neraca 
Modal 

Jumlah        
(I + II + III) 

1990 5,352 -8,592 -3,240 4,746 1,506 
1991 4,801 -9,193 -4,392 5,829 1,437 
1992 7,022 -10,144 -3,122 18,111 14,989 
1993 8,231 -10,529 -2,298 17,972 15,674 
1994 7,901 -10,861 -2,960 4,008 1,048 
1995 6,533 -13,293 -6,760 10,589 3,829 
1996 5,948 -13,749 -7,801 10,989 3,188 
1997 10,074 -15,075 -5,001 2,542 -2,459 
1998 18,428 -14,332 4,096 -3,836 260 
1999 20,644 -14,861 5,783 -5,944 -161 
2000 25,042 -17,050 7,992 -8,166 -174 
2001 22,695 -15,795 6,900 -7,617 -717 
2002 23,512 -15,690 7,822 -1,102 6,720 
2003 24,563 -16,456 8,107 -949 7,158 
2004 20,152 -18,589 1,563 1,852 3,415 
2005 17,534 -17,256 278 345 623 
2006 29,660 -18,801 10,859 3,025 13,884 
2007 32,754 -22,262 10,492 3,591 14,083 
2008 23,309 -22,703 606 -1,706 -1,100 

Sumber: BI, Laporan Perekonomian Indonesia 

Di samping itu, terdepresiasi rupiah pada periode ini (1988-1996) juga 

disebabkan karena meningkatnya defisit transaksi berjalan, terutama meningkatnya 

defisit neraca jasa serta menurunnya neraca perdagangan (Tabel 4.2). Meningkatnya 
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pembayaran jasa-jasa ke luar negeri menyebabkan permintaan akan valas 

meningkat, sedangkan menurunnya neraca perdagangan khususnya sejak tahun 

1994 berdampak pada berkurangnya kemampuan BI dalam memasok valas. 

Kombinasi tersebut menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan dan pada 

akhirnya memberikan kontribusi yang cukup besar atas terjadinya depresiasi 

rupiah. Sementara itu, meningkatnya neraca modal terutama masuknya aliran 

modal jangka pendek cukup membantu dalam menguatkan nilai tukar rupiah. 

Memasuki awal tahun 1997 nilai tukar rupiah masih relatif terkendali, 

namun sejak pertengahan Juli 1997 nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang 

berat akibat dari terjadinya currency crises. Meskipun Bank Indonesia telah 

melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah, namun upaya tersebut 

relatif kurang berhasil, dan rupiah semakin terdepresiasi. Sehubungan dengan hal 

itu dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa maka pada 14 Agustus 1997 

pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan menganut 

sistem nilai tukar mengambang bebas. Meskipun telah melakukan upaya tersebut, 

namun secara keseluruhan pada tahun ini nilai tukar rupiah mengalami depresiasi 

yang cukup tajam, dari Rp. 2.349 per 1 USD pada tahun 1996 menjadi Rp. 2.952 

per 1 USD atau terdepresiasi sebesar 20,42%. 

Memasuki tahun 1998 tekanan terhadap rupiah semakin menguat, bahkan 

pada pertengahan Juni 1998 rupiah sempat mencapai level Rp16.500 per 1 USD. 

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi 

fundamental perekonomian yang semakin melemah, menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan nasional, perkembangan sosial politik yang 
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memburuk, masalah utang luar negeri swasta, derasnya aliran modal yang keluar, 

dan adanya aksi spekulasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, namun secara keseluruhan pada tahun ini 

nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang tertinggi, dari Rp. 2.952 per 1 USD pada 

tahun sebelumnya menjadi Rp. 9.839 per 1 USD atau terdepresiasi sebesar 70%. 

Selanjutnya pada periode setelah krisis, nilai tukar rupiah serta depresiasi 

dan apresiasinya cenderung lebih berfluktuasi ketimbang pada periode sebelum 

krisis. Rata-rata nilai tukar rupiah pada periode ini sebesar Rp. 9.128,40 per 1 

USD dan rupiah cenderung terapresiasi rata-rata sebesar 0,74% per tahun. Pada 

periode ini, apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terjadi pada tahun 1999, 2002, 

2003, dan 2006, sedangkan depresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terjadi pada 

tahun 2000, 2001, 2004, 2005, 2007 dan 2008.  

Pada tahun 1999 rata-rata nilai tukar rupiah kembali menguat menjadi 

sebesar Rp. 7.809 per 1 USD atau terapresiasi sebesar 26%. Perkembangan 

tersebut antara lain disebabkan oleh sentimen pasar yang positif terhadap 

perkembangan ekonomi makro dan kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu, 

sentimen positif pasar terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh pencairan dana 

bantuan lembaga keuangan internasional, restrukturisasi utang luar negeri 

perbankan, kondisi politik yang cenderung membaik, serta semakin besarnya iklim 

keterbukaan pemerintah di berbagai hal turut mengoreksi sentimen negatif pasar. 

Berikutnya pada tahun 2000, nilai tukar rupiah kembali melemah. Rata-

rata nilai tukar rupiah pada tahun ini sebesar Rp 8.534 per 1 USD atau terdepresiasi 

sebesar 8,50%. Secara umum, melemahnya nilai tukar rupiah tersebut disebabkan 
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karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi 

akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan 

depresiasi rupiah terkait dengan masih terbatasnya pasokan valas akibat dari masih 

rendahnya arus modal masuk swasta dan tidak kembali sepenuhnya devisa hasil 

ekspor, di sisi lain, permintaan valas mengalami peningkatan khususnya permintaan 

oleh sektor swasta dalam rangka pelunasan utang luar negeri yang jatuh tempo. 

Dari sisi eksternal, cenderungan meningkatnya suku bunga internasional, 

menguatnya dolar AS, dan gejolak nilai tukar regional turut memberi tekanan 

terhadap rupiah. Selain itu, sentimen negatif pasar terhadap gejolak politik menjelang 

Sidang Tahunan MPR juga memperburuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.  

Terdepresiasiya nilai tukar rupiah pada tahun 2000 terus berlanjut pada 

tahun 2001. Pada tahun ini rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp.10.266 per 1 

USD atau terdepresiasi sebesar 16,86%. Secara umum melemahnya nilai tukar 

pada tahun ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan 

permintaan valas. Relatif terbatasnya pasokan valas antara lain disebabkan 

menurunnya aliran dana yang masuk akibat dari meningkatnya risiko usaha dan 

ketidakpastian politik, dan memburuknya kinerja ekspor akibat menurunnya 

perekonomian dunia, sementara itu, pada saat yang sama terdapat peningkatan 

permintaan valas terutama oleh sektor korporasi untuk pembayaran utang luar 

negeri dan kebutuhan impor. Di samping itu, tekanan rupiah juga diperburuk oleh 

sentimen negatif pelaku pasar akibat ketidakpastian situasi politik menjelang 

pergantian kepemimpinan nasional dan ketidakjelasan penyelesaian permasalahan 

struktural seperti restrukturisasi, divestasi, privatisasi, serta hubungan dengan IMF.  
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Setelah mengalami depresiasi, nilai rupiah kembali mengalami apresiasi 

yang signifikan pada tahun 2002. Secara keseluruhan, rata-rata nilai tukar rupiah 

pada tahun ini sebesar Rp 9.261 per 1 USD atau terapresiasi sebesar 10,85%. Dari 

sisi fundamental, menguatnya nilai rupiah terutama dipengaruhi oleh besarnya 

surplus neraca pembayaran yang disebabkan menurunnya defisit transaksi modal 

dan meningkatnya surplus transaksi berjalan. Dari sisi sentimen, faktor positif 

yang mendorong penguatan nilai rupiah terutama terkait dengan kemajuan yang 

dicapai dalam program restrukturisasi seperti keberhasilan penjadwalan kembali 

utang luar negeri, pencairan pinjaman IMF, perbaikan peringkat utang Indonesia, 

dan terlaksananya program divestasi bank BCA dan Niaga serta privatisasi BUMN.  

Kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah pada tahun 2002 terus 

berlanjut pada tahun 2003. Pada tahun 2003, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar 

Rp. 8.571 per 1 USD atau terapresiasi sebesar 8,05%. Menguatnya nilai rupiah 

pada tahun ini disebabkan karena membaiknya faktor risiko, tercukupinya pasokan 

valas, masih menariknya perbedaan suku bunga, dan munculnya sentimen positif.  

Pada tahun 2004, perkembangan nilai tukar rupiah menunjukkan arah yang 

berlawanan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni cenderung terdepresiasi. 

Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun ini sebesar Rp.9.030 per 1 USD atau 

terdepresiasi sebesar 5,09%. Tekanan depresiasi rupiah pada tahun ini disebabkan 

karena berbaliknya kembali aliran modal asing jangka pendek akibat dari 

perkembangan ekonomi AS yang masuk ke dalam siklus kebijakan ekonomi ketat. 

Selain itu, cenderung meningkatnya permintaan valas terutama untuk memenuhi 

kebutuhan impor di sektor migas dan otomotif, meningkatnya ekspektasi akibat 
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ketidakpastian kondisi politik menjelang pelaksanaan pemilu eksekutif pada 

Agustus dan September, serta aksi pemboman di depan kedutaan besar Australia 

pada 9 September 2004, turut memberi kontribusi terhadap tekanan nilai rupiah. 

Melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 2004 terus berlanjut pada tahun 

2005. Pada tahun ini rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.751 per 1 USD atau 

terdepresiasi sebesar 7,39%. Dari sisi eksternal, melemahnya nilai tukar rupiah 

terutama terkait dengan masih berlanjutnya siklus pengetatan moneter yang 

dilakukan oleh AS. Sementara dari sisi internal, melemahnya rupiah tidak terlepas 

dari kinerja neraca pembayaran yang mengalami penurunan surplus neraca 

transaksi berjalan sementara arus modal masuk relatif masih terbatas serta 

meningkatnya permintaan valas terutama untuk memenuhi kebutuhan impor dan 

pembayaran utang luar negeri.  

Kemudian, seiring dengan membaiknya kondisi fundamental makro 

ekonomi Indonesia, relatif terjaganya daya tarik investasi, makin kondusifnya 

perkembangan ekonomi global, cenderung melemahnya mata uang dolar, 

meningkatnya pasokan valas yang bersumber dari aliran masuk modal portofolio 

asing ke pasar keuangan di dalam negeri sedangkan permintaannya cenderung 

merosot akibat melemahnya kegiatan impor, serta seiring dengan penerapan 

kebijakan moneter dan fiskal yang berhati-hati, maka nilai tukar rupiah kembali 

menguat. Pada tahun 2006 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.141 per 1 

USD atau terapresiasi sebesar 6,67% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, rata-rata nilai tukar rupiah relatif stabil 

dan cenderung sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Pada tahun 2007 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.164 per 1 USD atau 

terdepresiasi sebesar 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Relatif stabil nilai 

tukar rupiah pada tahun 2007 terutama ditopang oleh kinerja neraca pembayaran 

yang masih mencatat surplus, faktor risiko yang membaik, imbal hasil investasi 

asset rupiah yang tetap menarik, serta kebijakan moneter dan fiskal yang 

ditempuh secara hati-hati yang disertai langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar. 

Meskipun demikian, pada paruh kedua tahun 2007 nilai tukar sempat mengalami 

tekanan terutama akibat gejolak eksternal yakni masih tingginya harga minyak 

dunia dan terjadinya krisis subprime mortgage pada akhir tahun 2007. 

Terakhir, pada tahun 2008 nilai rupiah cenderung melemah dibandingkan 

tahun sebelumnya. Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun ini sebesar Rp. 9.757 

per 1 USD atau terdepresiasi sebesar 6,08%. Secara umum perkembangan nilai 

tukar rupiah selama tahun 2008 sangat dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas, 

melambatnya perekonomian dunia, dan terjadinya krisis keuangan global. 

e) Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) 

Perkembangan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia secara nominal 

sepanjang periode 1987-2008 cenderung mengalami peningkatan, baik untuk uang 

beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, maupun uang beredar dalam arti luas 

(M2) atau likuiditas perekonomian (grafik 4.6). Cenderung meningkatnya jumlah 

uang beredar secara nominal tersebut merupakan hal yang wajar seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan likuiditas perekonomian. 

Meskipun demikian, ditinjau dari laju pertumbuhannya terlihat bahwa 

pertumbuhan uang beredar sepanjang periode 1987-2008 cenderung berfluktuasi 
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(grafik 4.7). Dengan rata-rata laju pertumbuhan untuk M2 sebesar 21,57%, uang 

kuasi sebesar 23,05%, dan M1 sebesar 18,88%. Apabila dibandingkan antara 

periode sebelum dengan setelah krisis, terlihat bahwa pertumbuhan M2 pada 

periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan periode 

setelah krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata pertumbuhan M2 sebesar 

25,87%, sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 12,89%. 

Grafik 4.6: Perkembangan Rata-rata M1, Uang Kuasi, dan M2 
di Indonesia Periode 1987-2008 (Miliar Rp)
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Grafik 4.7: Pertumbuhan M1, Uang Kuasi, dan M2 Periode 1987-2008 (%)
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Selain itu, bila ditinjau lebih dalam tampak bahwa tingginya pertumbuhan 

M2 pada periode sebelum krisis lebih banyak disebabkan oleh pertumbuhan uang 

kuasi ketimbang M1, untuk uang kuasi rata-rata laju pertumbuhannya pada periode 

sebelum krisis sebesar 29,52% sedangkan M1 sebesar 18,53%. Sebaliknya pada 
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periode setelah krisis, laju pertumbuhan M2 lebih banyak disebabkan oleh 

pertumbuhan M1 ketimbang uang kuasi, untuk M1 rata-rata laju pertumbuhannya 

pada periode setelah krisis sebesar 16,29% sedangkan uang kuasi sebesar 11,95%. 

Cenderung tingginya pertumbuhan uang kuasi pada periode sebelum krisis 

tidak terlepas dari kebijakan deregulasi perbankan yang telah dilakukan pemerintah 

sejak 1983 yang kemudian diikuti oleh deregulasi lanjutan pada tahun 1988 dan 

awal tahun 1990-an. Kebijakan itu, antara lain berupa pemberian kemudahan dalam 

pendirian bank, membuka kantor cabang, serta keleluasaan dalam memperluas 

instrumen pengerahan dana masyarakat. Kebijakan itu, mengakibatkan jumlah 

bank-bank umum mengalami peningkatan yang tajam dari 112 bank pada tahun 

1987 meningkat jumlahnya menjadi 237 pada akhir tahun 1996 (grafik 4.8). 

Meningkatnya jumlah bank umum menyebabkan meningkatnya persaingan di 

antara lembaga keuangan perbankan tersebut, baik persaingan dalam memobilisasi 

dana masyarakat maupun dalam meningkatkan pelayanannya kepada para nasabah.  

Grafik 4.8: Perkembangan Jumlah Bank Umum di Indonesia periode 1987-2008
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Meningkatnya persaingan dalam memobilisasi dana nasabah terlihat dari 

tingginya tingkat suku bunga deposito bank-bank umum, baik tingkat suku bunga 

deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan maupun 24 bulan (grafik 4.9).  Secara rata-rata 
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tingkat suku bunga deposito (persen per tahun) pada periode sebelum krisis 

sebesar 17,11% untuk deposito 3 bulan, 17,24% untuk deposito 6 bulan, 17,44% 

untuk deposito 12 bulan, dan 17,41% untuk deposito 24 bulan. Tingginya tingkat 

suku bunga deposito pada periode sebelum krisis tersebut mendorong masyarakat 

untuk menempatkan dananya pada perbankan baik dalam bentuk deposito maupun 

instrumen-instrumen lain ketimbang memegang dalam bentuk uang kartal. 

Grafik 4.9: Suku Bunga Deposito Bank-bank Umum (% per tahun)
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Meningkatnya jumlah bank umum (bank pencipta uang) dan tingkat suku 

bunga deposito di satu sisi, sementara di sisi lainnya, GMW cenderung rendah 

yakni sebesar 2% sejak tahun 1990 (GWM baru ditingkatkan kembali pada 

Februari 1996 menjadi sebesar 3%, dan dinaikkan lagi menjadi 5% pada April 

1997), menyebabkan meningkatnya kemampuan bank umum dalam menciptakan 

uang yang pada akhirnya menyebabkan tingginya pertumbuhan uang kuasi pada 

periode sebelum krisis. Selanjutnya, tinggi pertumbuhan uang kuasi berdampak 

pada meningkatnya laju pertumbuhan M2 pada periode sebelum krisis. 

Pada periode setelah krisis, kondisi yang sebaliknya terjadi, yakni 

pertumbuhan M2 lebih banyak disebabkan oleh pertumbuhan M1 ketimbang uang 

kuasi. Tingginya pertumbuhan M1 terutama didorong oleh meningkat permintaan 
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masyarakat akan uang kartal baik untuk motif transaksi maupun berjaga-jaga 

akibat dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta belum 

pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan belum stabilnya kondisi sosial-politik 

terutama pada periode awal pasca krisis. Selain itu, semakin berkembangnya 

sektor UMKM juga mengakibatkan peningkatan dalam permintaan uang kartal.  

Di sisi lain, menurunnya pertumbuhan uang kuasi pada periode setelah 

krisis antara lain disebabkan: (i) masih tingginya pemegangan uang dalam bentuk 

uang kartal baik untuk tujuan transaksi maupun berjaga-jaga; (ii) menurunnya 

jumlah bank-bank umum sebagai akibat dari krisis; (iii) fungsi intermediasi 

perbankan yang belum pulih; (iv) restrukturisasi perbankan yang berjalan lambat; 

(v) meningkatnya GWM rupiah bank umum pada September 2005 dari yang 

semula ditetapkan 5% menjadi 5-8% secara proporsional terhadap jumlah dana 

pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh masing-masing bank (sejak Juli 2004 

diberlakukan ketentuan GWM berstrata berdasarkan besarnya DPK yang dimiliki 

oleh bank umum) dan GMW ini baru diturunkan kembali pada Oktober 2008; (vi) 

menurunnya kapitalisasi bunga seiring dengan cenderung menurunnya tingkat 

suku bunga deposito, dimana tingkat suku bunga deposito pada periode setelah 

krisis relatif lebih rendah ketimbang pada periode sebelum krisis. Pada periode 

setelah krisis rata-rata suku bunga deposito sebesar 11,10% untuk deposito 3 

bulan, 11,18% untuk deposito 6 bulan, sebesar 12,40% untuk deposito 12 bulan, 

dan sebesar 13,67% untuk deposito 24 bulan; serta (vii) berkembangnya alternatif 

penyimpanan dana lain yang berbentuk reksa dana maupun obligasi yang 

menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sehingga terjadi pengalihan 
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dana masyarakat dari asset perbankan ke asset non bank. Kombinasi faktor-faktor 

tersebut mengakibatkan lambatnya kemampuan bank umum dalam menciptakan 

uang yang pada akhirnya menyebabkan cenderung lambatnya pertumbuhan uang 

kuasi, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan M2. 

f) Perkembangan Suku Bunga SBI 3 Bulan 

Perkembangan rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan sepanjang periode 

1987-2008 dapat dilihat pada grafik 4.10. Secara keseluruhan sepanjang periode 

tersebut, tingkat suku bunga SBI 3 bulan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 

tingkat suku bunga sebesar 14,94%. Apabila krisis diabaikan rata-rata tingkat 

suku bunga SBI 3 bulan sebesar 13,71%. Meskipun demikian, apabila 

dibandingkan antara periode sebelum dengan setelah krisis, tampak bahwa tingkat 

suku bunga SBI 3 bulan pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi 

ketimbang setelah krisis, pada periode sebelum krisis rata-rata tingkat suku bunga 

SBI 3 bulan sebesar 15,10% sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 12,32%.  

Grafik 4.10: Perkembangan Rata-rata Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan Periode 1987-2008 
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Sumber: BI, Laporan Perekonomian Indonesia dan SEKI 

Perkembangan yang terjadi dalam tingkat suku bunga SBI tidaklah 

terlepas dari perkembangan yang terjadi pada laju inflasi, JUB, pertumbuhan 

ekonomi, maupun nilai tukar rupiah; ataupun sebaliknya perkembangan dalam 
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laju inflasi, JUB, pertumbuhan ekonomi, maupun nilai tukar rupiah tidak terlepas 

dari perkembangan yang terjadi pada tingkat suku bunga SBI. 

Grafik 4.11: SBI 3 Bulan, Inflasi, Perubahan M2, Pertumbuhan Ekonomi, dan 
Perubahan Nilai Tukar Rupiah (%)
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Pada periode tahun 1987-1989 rata-rata suku bunga SBI 3 bulan cenderung 

stabil pada kisaran 15,38%-15,84%. Kemudian seiring dengan meningkatnya laju 

inflasi dan JUB, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan moneter kontraktif. 

Hal ini tercermin dari meningkatnya rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan 

pada tahun 1990 yang mengalami kenaikan menjadi sebesar 16,56% dan 

meningkat lagi pada tahun 1991 menjadi 20,24%. Dengan kata lain, meningkatnya 

tingkat suku bunga pada tahun 1990 dan 1991 lebih ditunjukkan guna mengatasi 

laju inflasi dan JUB yang cenderung meningkat. Namun, di sisi lain hal tersebut 

juga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. 

Kemudian seiring dengan menurunnya laju inflasi dan pertumbuhan jumlah 

uang beredar, pemerintah mulai menerapkan kebijakan moneter yang cenderung 

ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga SBI. Hal ini tercermin dari 

menurunnya rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 16,52% pada tahun 1992 
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dan menurun lagi pada tahun 1993 menjadi 10,90%. Namun, menurunnya tingkat 

suku bunga SBI tersebut cenderung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

pada tahun-tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1994, rata-rata tingkat suku 

bunga SBI 3 bulan sedikit mengalami peningkatan, yakni menjadi sebesar 11,32%.  

Pada tahun-tahun berikutnya, guna menekan laju perekonomian yang 

tengah mengalami pemanasan pemerintah kembali menaikkan tingkat suku bunga 

SBI. Hal ini tercermin dari meningkatnya rata-rata suku bunga SBI 3 bulan yang 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,33% pada tahun 1995, dan masih relatif 

tinggi pada tahun 1996 yang tercatat sebesar 14,13%. Relatif tingginya suku 

bunga SBI 3 bulan pada tahun-tahun tersebut cukup berhasil dalam upaya 

menekan inflasi, namun kurang berhasil dalam upaya menekan pertumbuhan JUB. 

Pada tahun 1997, kondisi perekonomian cenderung memburuk, rupiah 

terdepresiasi cukup tajam, inflasi meningkat, pertumbuhan jumlah uang beredar 

masih cukup tinggi, dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Guna 

mengatasi hal tersebut, pemerintah kembali menaikkan tingkat suku bunga SBI, 

hal ini tercermin dari meningkatnya rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 15,33%.  

Memburuknya kondisi perekonomian tersebut terus berlanjut pada tahun 

berikutnya, rupiah semakin terdepresiasi, laju inflasi dan pertumbuhan JUB 

meningkat dengan tajam, dan pertumbuhan output mengalami kontraksi yang 

tajam. Makin memburuknya kondisi perekonomian pada tahun 1998 mengakibatkan 

pemerintah kembali menaikkan tingkat suku bunga SBI, yang tercermin dari 

meningkatnya rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan menjadi sebesar 39,10%. 
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Seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian, yang tercermin dari 

menurunnya laju inflasi, terkendalinya pertumbuhan JUB, menguatnya nilai tukar 

rupiah, dan kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah secara 

bertahap kembali menurunkan tingkat suku bunga SBI. Hal ini tercermin dari 

menurunnya rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan menjadi sebesar 23,39% 

pada tahun 1999 dan menurun lagi menjadi sebesar 12,34% pada tahun 2000. 

Pada tahun 2001, laju inflasi dan pertumbuhan jumlah uang beredar 

kembali mengalami peningkatan, begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang 

kembali mengalami depresiasi yang tajam. Guna mengatasi hal tersebut, 

pemerintah kembali menaikkan tingkat suku bunga SBI, yang tercermin dari 

meningkatnya rata-rata suku bunga SBI 3 bulan menjadi sebesar 16,40%. Namun, 

di sisi lain hal tersebut berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. 

Dalam perkembangan tahun-tahun selanjutnya, laju inflasi cenderung 

melambat, pertumbuhan JUB relatif terkendali, dan nilai tukar rupiah cenderung 

menguat. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan 

kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga SBI guna mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tingkat suku bunga yang ekspansif tersebut 

tercermin dari menurunnya tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang mengalami 

penurunan pada tahun 2002 menjadi sebesar 15,25%, kembali menurun pada 

tahun 2003 menjadi 10,18%, dan menurun lagi pada tahun 2004 menjadi 7,39%. 

Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah kembali meningkatkan 

suku bunga SBI, yang tercermin dari meningkatnya rata-rata tingkat suku bunga 

SBI 3 bulan menjadi sebesar 9,10% pada tahun 2005 dan kembali meningkat 
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menjadi 11,73% pada tahun 2006. Meningkatnya tingkat suku bunga SBI pada 

tahun-tahun ini ditujukan guna mengatasi tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah. 

Seiring dengan menurunnya laju inflasi dan terkendalinya jumlah uang 

beredar sepanjang tahun 2007, rata-rata tingkat suku bunga SBI 3 bulan kembali 

mengalami penurunan, menjadi sebesar 8,04%. Berikutnya pada tahun 2008, 

inflasi kembali meningkat dan nilai tukar cenderung terdepresiasi. Guna menekan 

laju inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah, pemerintah kembali menaikkan 

tingkat suku bunga SBI 3 bulan menjadi sebesar 9,39%. 

g) Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Pembiayaannya 

Ditinjau dari segi perkembangannya (grafik 4.12), secara nominal realisasi 

pengeluaran pemerintah cenderung mengalami peningkatan dari 27.111 miliar 

rupiah pada tahun 1987 meningkat menjadi sebesar 252.075 miliar rupiah pada 

tahun 1999, dan kemudian mengalami penurunan pada 2000 menjadi sebesar 

229.090 miliar rupiah. Penurunan yang drastis pada nilai nominal pengeluaran 

pemerintah pada tahun 2000, dikarenakan pada tahun 2000 pemerintah mengubah 

tahun anggaran dari yang sebelumnya menggunakan tahun fiskal (April-Maret) 

menjadi tahun kalender (Januari-Desember) sehingga anggaran pada tahun 2000 

hanya untuk jangka waktu sembilan bulan (April-Desember). Selanjutnya, pada 

tahun 2001 realisasi pengeluaran pemerintah kembali mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 357.448 miliar rupiah dan kemudian turun kembali pada tahun 

2002 menjadi sebesar 334.493 miliar rupiah. Turunnya belanja pemerintah pada 

tahun 2002 ini, terkait dengan dua hal, yakni menurunnya pembiayaan defisit 

anggaran terutama menurunnya penarikan pinjaman luar negeri, dan menurunnya 
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pengeluaran rutin pemerintah terutama berkurangnya subsidi yang diberikan 

pemerintah. Dalam periode selanjutnya, realisasi pengeluaran pemerintah 

cenderung mengalami peningkatan, dari 410.472 miliar rupiah pada tahun 2003 

meningkat menjadi sebesar 1.089.160 miliar rupiah pada akhir tahun 2008. 

Grafik 4.12: Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah)
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Grafik 4.13: Proporsi Pengeluran Pemerintah terhadap Total Pengeluaran (%)
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Ditinjau dari proporsinya (lihat grafik 4.13), proporsi terbesar pengeluaran 

pemerintah adalah pengeluaran rutin yang mencapai rata-rata sebesar 58,11% per 

tahun untuk periode 1987-2008, kemudian pengeluaran pembangunan sebesar 

25,41% per tahun, dan selanjutnya belanja untuk daerah yang mencapai rata-rata 

16,48% per tahun. Namun dilihat dari trend kecenderungannya, untuk proporsi 

pengeluaran pembangunan dan belanja untuk daerah terlihat hal yang menarik. 
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Untuk pengeluaran pembangunan, sejak tahun 1997 hingga akhir tahun 2008 

proporsinya cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, untuk belanja daerah 

cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2000 hingga akhir tahun 2008. 

Kecenderungan menurunnya pengeluaran pembangunan ini, disebabkan 

dua hal, yakni terjadinya krisis dan meningkatnya proporsi pengeluaran rutin dan 

belanja untuk daerah. Sedangkan kecenderungan meningkatnya proporsi belanja 

daerah disebabkan adanya kebijakan otonomi daerah dan diterapkannya 

desentralisasi fiskal. Sementara itu, meningkatnya proporsi pengeluaran rutin, 

terkait dengan masih tingginya proporsi pembayaran bunga dan cicilan pokok 

utang luar negeri, melonjaknya pengeluaran untuk subsidi terutama subsidi BBM 

sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak mentah dunia, serta meningkatnya 

proporsi pengeluaran rutin lainnya termasuk bantuan sosial dan dana bencana. 

Grafik 4.14: Proporsi Pengeluran Rutin terhadap Total Pengeluaran (%)
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Sementara itu ditinjau dari segi pertumbuhannya (tabel 4.4), pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah sepanjang periode 1987-2008 cenderung berfluktuasi 

dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 20,14% per tahun. Apabila krisis 

diabaikan, rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 17,74% per 

tahun. Sedangkan bila dibandingkan antara periode setelah krisis dengan sebelum 
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krisis, terlihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada periode 

setelah krisis cenderung lebih tinggi ketimbang pada periode sebelum krisis. Pada 

periode setelah krisis, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 

19,57% per tahun, sedangkan sebelum krisis sebesar 15,90% per tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada periode setelah krisis 

cenderung lebih ekspansif ketimbang pada periode sebelum krisis.  

Tabel 4.4: Rata-rata Laju Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah 
Keterangan 1987-2008 1987-1996 1997-1998 1999-2008 

Total Pengeluaran Pemerintah 20.14 15.90 44.16 19.57 
Pengeluaran Rutin 22.24 17.49 58.68 19.69 
Pengeluaran Pembangunan 12.63 15.24 9.08 10.72 
Anggaran Belanja untuk Daerah 27.48 13.21 79.57 31.32 

 
Meskipun demikian, apabila dibandingkan antara periode sebelum krisis 

dengan setelah krisis, terlihat kecenderungan yang menarik. Pada periode sebelum 

krisis rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembangunan lebih tinggi ketimbang 

pada periode setelah krisis, sebaliknya rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada 

periode setelah krisis lebih tinggi daripada periode sebelum krisis Sedangkan 

untuk pengeluaran rutin, rata-rata laju pertumbuhannya pada periode setelah krisis 

cenderung lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelum krisis (lihat tabel 4.3). 

Cenderung lebih rendahnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembangunan pada 

periode setelah krisis disebabkan karena meningkatnya pengeluaran rutin dan 

belanja daerah, serta adanya perubahan dalam orientasi kebijakan pembangunan, 

dari yang sebelumnya bersifat top down beralih menjadi bottom up. Sedangkan 

relatif lebih tingginya rata-rata laju pertumbuhan belanja daerah pada periode 

setelah krisis disebabkan karena adanya kebijakan otonomi daerah dan 

diterapkannya desentralisasi fiskal. Sementara itu, lebih tingginya rata-rata laju 
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pertumbuhan pengeluaran rutin pada periode setelah krisis, terkait dengan masih 

tingginya proporsi pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri, serta 

melonjaknya proporsi pengeluaran untuk subsidi terutama subsidi BBM. 

Grafik 4.15: Perkembangan Relasisasi Penerimaan Pemerintah (Miliar)
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Ditinjau dari segi perkembangan penerimaan pemerintah (grafik 4.15), 

secara nominal realisasi penerimaan pemerintah baik yang bersumber dari 

penerimaan perpajakan maupun non-pajak cenderung mengalami peningkatan. 

Untuk penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari 9.031 miliar rupiah 

pada tahun 1987 meningkat menjadi 658.667 miliar rupiah pada akhir tahun 

2008, sedangkan penerimaan non-pajak mengalami kenaikan dari 11.800 miliar 

rupiah pada tahun 1987 menjadi 319.949 miliar rupiah pada akhir tahun 2008. 

Meskipun demikian, penerimaan negara tersebut masih belum mampu 

sepenuhnya untuk membiayai belanja pemerintah. Oleh karena itu, pembiayaan 

lainnya masih diperlukan dalam upaya menutup defisit anggaran belanja negara.  

Sementara itu ditinjau dari proporsi pembiayaannya (Tabel 4.5), terlihat 

bahwa pengeluaran pemerintah proporsi terbesarnya dibiayai oleh sumber 

penerimaan yang berasal dari pajak, yang mencapai proporsi rata-rata sebesar 

52,78% untuk periode 1987-2008. Kemudian pembiayaan dari sumber non-
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pajak yang mencapai proporsi rata-rata sebesar 31,10%, dan selanjutnya 

pembiayaan dari pinjaman luar negeri yang mencapai proporsi sebesar 12,82% 

serta dari penerbitan obligasi yang mencapai rata-rata proporsi sebesar 2,17%. 

Tabel 4.5: Rata-rata Proporsi Penerimaan Pemerintah dan Pembiayaan  
Defisit Anggaran Terhadap Total Belanja Negara (%) 

Keterangan 1987-2008 1987-1996 1997-1998 1999-2008 
Total Penerimaan Negara  83.88 83.30 82.46 84.74 

Penerimaan Perpajakan 52.78 49.07 52.97 56.46 
Penerimaan Bukan Pajak  31.10 34.23 29.49 28.28 

Pembiayaan Defisit Anggaran 16.12 16.70 17.54 15.26 
Pembiayaan Dalam Negeri 3.30 -1.23 -0.67 8.63 

Perbankan Dalam Negeri  -0.85 -1.23 -1.08 -0.43 
Non Perbankan 4.15 - 0.40 9.05 

a.  Privatisasi 0.37 - 0.40 0.73 
b.  Penjualan Asset Restrukturisasi 1.68 - - 3.70 
c.  Penerbitan Obligasi Negara (Bruto) 2.17 - - 4.77 
d.  Penyertaan Modal Negara -0.07 - - -0.16 

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 12.82 17.93 18.21 6.63 
Total  100 100 100 100 

Sumber: Departemen Keuangan, SEKI (Diolah) 
 
Lebih lanjut, dari segi pembiayaan defisit fiskal, terlihat hal yang 

menarik. Pada periode sebelum krisis pembiayaan defisit anggaran belanja 

pemerintah bersumber dari pinjaman luar negeri dan perbankan dalam negeri, 

yang mana proporsi terbesarnya adalah bersumber dari pinjaman luar negeri. 

Namun sejak terjadinya krisis, pembiayaan defisit anggaran tidak hanya 

bersumber dari dua pembiayaan tersebut, melainkan juga dari sumber non-

perbankan yang meliputi privatisasi, penjualan aset restrukturisasi perbankan, 

penyertaan modal negara, serta dari penerbitan obligasi pemerintah.  

4.1.2 Perkembangan Kondisi Sosial-Ekonomi Indonesia 

a) Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, dan Pengangguran 

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya 

dicerminkan oleh kinerja pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dilihat dari 



 131

kinerja indikator-indikator ekonomi sosial, seperti pendapatan perkapita, jumlah 

penduduk miskin, maupun tingkat pengangguran. 

Grafik 4.16: Pendapatan Perkapita (USD) Indonesia Periode 1987-2008
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Ditinjau dari segi pendapatan perkapita (grafik 4.16), pendapatan perkapita 

Indonesia cenderung meningkat dari 372 USD pada tahun 1987 hingga mencapai 

1.001 USD pada tahun 1996, sebelum akhirnya menurun kembali akibat krisis 

menjadi sebesar 925 USD pada tahun 1997 dan menurun lagi menjadi 429 USD 

pada tahun 1998. Setelah krisis, pendapatan per kapita Indonesia kembali meningkat 

dari 595 USD pada tahun 1999 menjadi sebesar 2.000 USD pada akhir tahun 2008. 

Tabel 4.6: Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase  
Penduduk Miskin di Indonesia  

Periode Jumlah Penduduk 
(Juta Jiwa) 

Penduduk Miskin  
(Juta Jiwa) 

Persentase Penduduk 
Miskin (%) 

1987-2008 211.48 36.51 17.43 
1987-1996 211.73 29.40 14.38 
1999-2008 213.77 38.30 17.97 

Tanpa Krisis 212.47 34.76 16.52 
Sumber: BPS, Statistik Indonesia (Diolah) 

 
Meskipun pendapatan per kapita cenderung meningkat, terutama setelah 

periode krisis, namun hal tersebut juga masih menyisakan masalah pemerataan. 

Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, 

terutama pada periode setelah krisis (Tabel 4.6). Pada periode setelah krisis rata-
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rata persentase penduduk miskin relatif lebih tinggi ketimbang sebelum krisis. 

Pada periode setelah krisis rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 17,97%, 

sedangkan pada periode sebelum krisis sebesar 14,38%. 

Grafik 4.17: Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia (1987-2008)
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Sementara itu ditinjau dari tingkat pengangguran (grafik 4.17), terlihat 

bahwa tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, 

terutama pada periode setelah krisis. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat 

pengangguran di Indonesia sepanjang periode 1987-2008 sebesar 6,04%. Apabila 

dibandingkan antara periode setelah krisis dengan sebelum krisis, terlihat bahwa 

tingkat pengangguran pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi 

ketimbang sebelum krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata tingkat 

pengangguran di Indonesia sebesar 3,58%, sedangkan pada periode setelah krisis 

sebesar 8,70%. Tingginya tingkat pengangguran ini menandakan bahwa 

penciptaan lapangan kerja baru yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi belum 

mampu menyerap sepenuhnya penambahan angkatan kerja. 

b) Angkatan Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi. Sebagai 

input produksi, tenaga kerja lebih penting dibandingkan input-input produksi 
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lainnya seperti bahan baku, tanah, mesin-mesin, dan peralatan, hal ini dikarenakan 

tenaga kerjalah yang menggerakkan seluruh input-input tersebut untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Dari segi perekonomian secara keseluruhan, tenaga 

kerja juga merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan output baik 

dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen.  

Grafik 4.18: Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja di Indonesia Periode 1987-2008
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Ditinjau dari segi kuantitas, perkembangan angkatan kerja di Indonesia 

sepanjang periode 1987-2008 cenderung mengalami peningkatan dari 72,24 juta 

jiwa pada tahun 1987 meningkat menjadi sebesar 111,94 juta jiwa pada akhir 

tahun 2008. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut merupakan hal yang 

wajar sebagai konsekuensi dari meningkatnya populasi penduduk Indonesia. 

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari segi pertumbuhannya terlihat bahwa 

pertumbuhan angkatan kerja Indonesia sepanjang periode 1987-2008 cenderung 

berfluktuasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,15% per tahun. Apabila 

dibandingkan antara periode sebelum dengan setelah krisis, terlihat bahwa rata-rata 

pertumbuhan sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibanding setelah krisis. Pada 

periode sebelum krisis, rata-rata pertumbuhan angkatan kerja Indonesia sebesar 

2,53% per tahun, sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 1,91% per tahun.  
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Grafik 4.19: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Periode 1987-2008
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Apabila ditinjau dari tingkat partisipasinya (grafik 4.19), terlihat bahwa 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia cenderung meningkat dari 

57,4% pada tahun 1987 menjadi sebesar 67,2% pada akhir tahun 2008. Sedangkan 

bila ditinjau dari rata-ratanya, sepanjang periode 1987-2008 rata-rata tingkat 

partisipasi angkatan kerja Indonesia adalah sebesar 62,27% per tahun.  

Tabel 4.7: Rata-rata Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Periode Tidak 
Sekolah 

Tidak/Belum 
Tamat SD 

Tamat 
SD 

Tamat 
SMP 

Tamat 
SLTA & 
Kejuruan 

Tamat 
DI & 
DII 

Tamat 
D3 

Tamat 
S1 

Total 

1987-2008 9.64 19.29 35.93 14.46 16.69 0.67 1.23 2.15 100 
1987-1996 13.39 24.84 35.82 10.57 12.87 0.42 0.89 1.21 100 
1999-2008 6.03 13.70 36.13 18.46 20.25 0.97 1.57 3.08 100 
1997-1998 8.95 19.50 35.54 13.86 18.05 0.70 1.17 2.22 100 

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (Diolah) 
 
Sementara itu ditinjau dari tingkat pendidikannya, sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel 4.7, terlihat bahwa proporsi angkatan kerja Indonesia sepanjang 

periode 1987-2008 mayoritas masih didominasi oleh angkatan kerja yang 

berpendidikan rendah, dimana proporsi angkatan kerja yang hanya tamat 

SD/sederajat menduduki proporsi terbesar pertama yakni sebesar 35,93% dan 

yang tidak/belum tamat SD/sederajat menduduki proporsi kedua yakni 19,29%. 

Sedangkan angkatan kerja yang tamat SLTA dan kejuruan proporsinya menempati 
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urutan ketiga yakni sebesar 16,69. Sebaliknya angkatan kerja yang berpendidikan 

tinggi proporsinya masih relatif kecil, untuk angkatan kerja yang tamat D1& D2 

sebesar 0,67%, tamat D3 sebesar 1,23%, dan yang tamat S1 sebesar 2,15%.  

c) Rata-rata Tahun Sekolah (Schooling Years) 

Ketersediaan tenaga kerja akan lebih meningkatkan produktivitas (output) 

apabila dipandang tidak hanya dari segi kuantitasnya saja, melainkan juga dari 

segi kualitas atau mutunya. Kualitas atau keahlian tenaga kerja dapat ditingkatkan 

melalui investasi dalam mutu modal manusia (human capital), khususnya melalui 

pendidikan. Dengan demikian, salah satu indikator yang dapat dijadikan proxy 

untuk mengukur mutu modal manusia adalah tingkat pendidikan yang dalam hal 

ini diukur melalui rata-rata lama tahun sekolah (schooling years). 

Grafik 4.20: Rata-rata Lama Tahun Sekolah (Schooling Years ) Angkatan Kerja Indonesia 
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Berdasarkan grafik 4.20 di atas, terlihat bahwa rata-rata lama tahun sekolah 

angkatan kerja Indonesia cenderung meningkat dari 5,26 tahun (setara dengan 

tamat kelas 5 SD/sederajat) pada tahun 1987 meningkat menjadi sebesar 8,02 

tahun (setara dengan tamat kelas 2 SLTP/sederajat) pada akhir tahun 2008. 

Kecenderungan meningkatnya rata-rata lama tahun sekolah tersebut tidak terlepas 

dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan maupun 
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peran pemerintah dalam mendorong sektor pendidikan. Meskipun demikian, bila 

ditinjau secara keseluruhan sepanjang periode 1987-2008, rata-rata schooling 

years angkatan kerja Indonesia hanya sebesar 6,77 tahun (setara dengan tamat 

SD/sederajat). Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan human kapital angkatan 

kerja Indonesia cenderung masih relatif rendah. 

4.1.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah OPEC 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) atau Organisasi 

Negara-negara Pengekspor Minyak pertama kali dibentuk pada September 1960 

dengan lima anggota pembangun (founding members) yang terdiri dari Iran, Irak, 

Saudi Arabia, Kuwait, dan Venezuela. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah 

agar negara-negara yang menjadi anggota organisasi dapat memperoleh harga jual 

minyak mentah yang tinggi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah melalui pengontrolan dalam produksi minyak.  

Beberapa tahun setelah organisasi ini terbentuk, beberapa anggota baru 

turut bergabung antara lain Qatar pada tahun 1961, Libya dan Indonesia pada 

tahun 1962, Uni Emirat Arab pada tahun 1967, dan Algeria pada tahun 1969. 

Meskipun jumlah anggota organisasi ini telah bertambah, namun hingga akhir 

tahun 1960-an organisasi ini belum cukup mampu dalam mengontrol atau 

mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Baru pada awal tahun 1970-an 

dengan berkurangnya jumlah produksi minyak mentah di Amerika Serikat dan 

bertambahnya lagi anggota baru OPEC, maka kekuasaan dalam mengontrol 

harga minyak mentah dunia berpindah dari yang sebelumnya dikuasai oleh 

Amerika Serikat kepada OPEC. Semenjak itu hingga akhir tahun 2008 harga 
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minyak mentah OPEC cenderung berfluktuasi sebagaimana diperlihatkan pada 

grafik 4.21 di bawah ini.  

Grafik 4.21: Perkembangan Harga Minyak Mentah OPEC Periode 1970-2008
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Sumber: OPEC Annual Statistical Bulletin 

Pada tahun 1970 sampai akhir tahun 1973 harga minyak OPEC masih 

berada di bawah 3,10 USD/barel. Memasuki tahun 1974 harga minyak OPEC 

mengalami kenaikan sebesar tiga kali lipat dari yang sebelumnya sebesar 3,05 

USD/barel pada tahun 1973 menjadi 10,73 USD/barel pada tahun 1974. Kenaikan 

ini dipicu oleh terjadinya Perang Yom Kippur, yang dimulai dengan serangan Israel 

pada Siria dan Mesir pada 5 Oktober 1973. Amerika Serikat dan banyak negara 

Eropa lainnya mendukung Israel, sebaliknya negara-negara Arab mengecam 

tindakan Israel tersebut. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa itu, negara-negara 

Arab melakukan embargo minyak pada AS dan negara-negara lain yang 

mendukung Israel sehingga harga minyak mentah mengalami lonjakan yang tinggi. 

Pada periode 1975-1978 harga minyak mentah OPEC relatif stabil, berada 

pada kisaran 10,73-12,70 USD/barel. Kemudian pada November 1979 sampai 

Juni 1980 terjadi revolusi di Iran yang mengakibatkan produksi minyak mentah di 

Iran turun drastis. Beberapa bulan setelah revolusi Iran reda, Iran yang telah 
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melemah akibat revolusi diserang oleh Irak pada September 1980. Invasi Irak ke 

Iran tersebut menyebabkan produksi minyak mentah Iran kembali turun dan 

produksi minyak mentah Irak juga mengalami penurunan. Kombinasi dua 

peristiwa itu mengakibatkan total produksi minyak mentah OPEC turun drastis, 

dari 30.511.300 barel/hari pada tahun 1979 turun menjadi 26.850.700 barel/hari 

pada tahun 1980, dan turun lagi menjadi 22.485.300 barel/hari pada tahun 1981. 

Pada akhirnya, hal itu berdampak pada meningkatnya harga minyak mentah 

OPEC dari 17,25 USD/barel pada tahun 1979 meningkat menjadi 28,64 USD/barel 

pada tahun 1980, dan meningkat lagi menjadi 32,51 USD/barel pada tahun 1981. 

Setelah invasi Irak ke Iran usai, kemudian pada periode 1982-1985 harga 

minyak mentah OPEC cenderung mengalami penurunan akibat lesunya perekonomian 

dunia dan adanya kelebihan produksi minyak mentah dunia. Meski OPEC telah 

menurunkan batas kuota produksi guna menstabilkan harga, namun usaha OPEC 

tersebut mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan beberapa anggota OPEC tidak 

mematuhi batas kuota produksi yang ditetapkan, ditambah dengan tindakan 

beberapa negara anggota yang menjual minyaknya di bawah harga yang ditetapkan 

OPEC. Selain itu, meningkatnya produksi minyak mentah di negara non-OPEC 

juga turut mempengaruhi penurunan harga minyak. Kombinasi hal tersebut 

menyebabkan harga minyak mentah OPEC mengalami penurunan yang tajam dari 

32,28 USD/barel pada tahun 1982 menjadi 13,53 USD/barel pada tahun 1986.  

Dengan mulai membaiknya situasi perekonomian dunia dan upaya-upaya 

OPEC dalam mengurangi produksi, secara berangsur-angsur harga minyak mentah 

OPEC mulai meningkat kembali pada periode 1987-1989. Pada tahun 1987 harga 
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minyak mentah OPEC meningkat menjadi sebesar 17,73 USD/barel. Meskipun 

pada tahun 1988 menurun menjadi sebesar 14,24 USD/barel, namun pada tahun 

1989 meningkat kembali menjadi sebesar 17,31 USD/barel. 

Selanjutnya pada tahun 1990 harga minyak mentah OPEC kembali 

meningkat akibat terjadinya Perang Teluk, yakni invasi Irak kepada Kuwait pada 

Agustus 1990 hingga Maret 1991. Invasi Irak kepada Kuwait tersebut dikecam 

oleh dunia internasional, dan beberapa waktu setelah peristiwa itu terjadi, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk melakukan embargo kepada Irak. 

Peristiwa tersebut secara langsung menyebabkan berkurangnya pengiriman minyak 

mentah ke negara-negara industri yang semula dipasok oleh Irak dan Kuwait. 

Meskipun beberapa anggota OPEC, seperti Arab Saudi dan Iran, meningkatkan 

produksinya guna mengisi kekurangan pasokan minyak, akan tetapi harga minyak 

mentah OPEC masih tetap tinggi, mencapai sebesar 22,26 USD/barel. 

Seiring dengan berakhirnya krisis Teluk sekitar bulan Maret 1991 dan 

kembali normalnya jumlah suplai minyak di pasar dunia, perkembangan harga 

minyak mentah OPEC pada tahun 1991 cenderung menurun dan stabil pada 

tingkat harga sebesar 18,62 USD/barel. Kemudian pada periode 1992-1994 harga 

minyak mentah OPEC cenderung mengalami penurunan dari 18,44 USD/barel 

pada tahun 1992 turun menjadi 15,53 USD/barel pada 1994. Hal ini disebabkan 

karena menurunnya permintaan minyak mentah di pasar dunia akibat dari lesunya 

perekonomian dunia, terutama perekonomian negara-negara industri maju, serta 

terjadinya transisi ekonomi di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah dari 

yang sebelumnya menganut perekonomian sosialis beralih ke ekonomi pasar. 
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Memasuki tahun 1995 hingga akhir tahun 1996 harga minyak mentah 

OPEC kembali mengalami peningkatan seiring dengan pulihnya perekonomian 

negara-negara industri maju dan meningkatnya permintaan minyak di pasar dunia. 

Pada periode tersebut harga minyak mentah OPEC meningkat menjadi sebesar 

16,86 USD/barel pada tahun 1995 dan meningkat lagi menjadi sebesar 20,29 

USD/barel pada tahun 1996. Namun, peningkatan permintaan minyak dunia dan 

peningkatan harga minyak mentah OPEC tidak berlangsung lama, memasuki 

pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1998 terjadi krisis Asia yang mengakibatkan 

permintaan minyak dunia kembali mengalami penurunan, dan pada akhirnya 

harga minyak mentah OPEC juga ikut mengalami penurunan. Pada tahun 1997 

harga minyak mentah OPEC turun menjadi sebesar 18,16 USD/barel dan pada 

tahun 1998 kembali merosot tajam menjadi sebesar 12,28 USD/barel. 

Kemudian, pada tahun 1999 dan tahun 2000 harga minyak mentah OPEC 

kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 17,48 USD/barel pada tahun 1999 

dan meningkat lagi menjadi 27,60 USD/barel pada tahun 2000. Meningkatnya 

harga minyak OPEC pada tahun-tahun tersebut tidak terlepas dari pengaruh sisi 

permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, disebabkan karena 

meningkatnya permintaan minyak dunia, terutama didorong oleh meningkatnya 

permintaan minyak di negara-negara Asia yang mulai kembali pulih dari krisis. 

Sementara itu, di sisi penawaran kenaikan harga minyak mentah tersebut antara 

lain disebabkan oleh kepatuhan dari negara-negara anggota OPEC terhadap kuota 

yang ditetapkan dan berkurangnya pasokan minyak di pasar internasional sebagai 

akibat ketidakstabilan kondisi politik di kawasan Timur Tengah. 
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Pada tahun 2001 volume perdagangan dunia mengalami kemerosotan 

akibat melambatnya perekonomian negara-negara industri maju serta terjadinya 

peristiwa WTC pada 11 September 2001. Merosotnya volume perdagangan dunia 

tersebut mengakibatkan turunnya harga berbagai komoditas, terutama minyak 

yang mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Hal tersebut pada akhirnya 

mendorong harga minyak OPEC kembali turun menjadi sebesar 23,12USD/barel.  

Pada tahun 2002 harga minyak mentah OPEC kembali mengalami 

kenaikan menjadi sebesar 24,36 USD/barel. Kecenderungan meningkatnya harga 

minyak mentah tersebut terutama dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) 

meningkatnya permintaan seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang 

cenderung membaik; (2) meningkatnya kekhawatiran (adanya isu) terjadinya 

serangan AS ke Irak yang dapat mengganggu kelancaran pasokan minyak dunia 

dan; (3) terjadinya gejolak di Venezuela, yang merupakan salah satu anggota 

OPEC dan juga produsen utama minyak dunia, pada akhir tahun 2002 

Selanjutnya, pada tahun 2003 harga minyak mentah OPEC kembali 

mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 28,10 USD/barel. Meningkatnya 

harga minyak mentah pada tahun ini antara lain disebabkan: (1) serangan AS ke 

Irak yang mengakibatkan produksi minyak mentah Irak menurun drastis; (2) 

menurunnya cadangan minyak di AS; (3) dan masih berlangsungnya krisis sosial 

dan politik di negara-negara produsen minyak seperti Nigeria dan Venezuela. 

Memasuki periode tahun 2004 hingga 2006 harga minyak mentah OPEC 

kembali mengalami peningkatan drastis menjadi 36,05 USD/barel pada tahun 

2004, meningkat menjadi 50,64 USD/barel pada tahun 2005, dan meningkat lagi 
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menjadi 61,08 USD/barel pada tahun 2006. Kenaikan harga minyak mentah pada 

tahun-tahun ini dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor dari sisi permintaan 

maupun penawaran. Dari sisi permintaan dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi dunia, terutama pertumbuhan ekonomi negara Cina yang merupakan 

konsumen energi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi 

penawaran disebabkan karena masih terganggunya pasokan produksi minyak 

mentah baik yang terjadi di beberapa negara OPEC maupun di beberapa negara 

produsen minyak di luar OPEC. Pasokan minyak dari Irak dan kawasan Timur 

Tengah pada umumnya masih terganggu karena belum pulihnya kondisi 

keamanan setelah selesainya invasi AS ke Irak. Di Nigeria, produksi minyak 

sempat terhenti sebagai dampak terjadinya konflik antara pekerja dan pengelola 

kilang minyak. Di kawasan Teluk Meksiko terjadinya badai Katrina dan Rita 

menyebabkan rusaknya fasilitas produksi kilang minyak di kawasan tersebut. 

Sedangkan di Rusia, gangguan pasokan dikarenakan permasalahan intern 

perusahaan minyak Yukos. Meningkatnya permintaan minyak mentah yang tidak 

diimbangi dengan peningkatan pasokan pada akhirnya menyebabkan harga minyak 

mentah mengalami kenaikan. Meskipun upaya menekan harga minyak telah 

dilakukan dengan meningkatkan produksi minyak oleh negara-negara produsen 

minyak namun harga minyak mentah pada tahun-tahun ini masih tetap tinggi. 

Berikutnya pada tahun 2007 dan 2008, harga minyak OPEC masih 

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 harga minyak mentah OPEC 

meningkat menjadi sebesar 69,08 USD/barel dan meningkat lagi menjadi 

sebesar 94,45 USD/barel pada tahun 2008. Meningkatnya harga minyak 
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mentah pada tahun-tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) 

masih tinggi permintaan minyak mentah (terutama permintaan dari Cina dan 

India), sedangkan pasokannya relatif terbatas; (2) faktor geopolitik di kawasan 

Timur Tengah yang masih belum reda, dan; (3) meningkatnya transaksi spekulatif 

di pasar komoditas minyak. Terakhir, perlu dicatat bahwa meningkatnya transaksi 

spekulatif pada pasar komoditas minyak dipicu karena meningkatnya risiko dan 

menurunnya keuntungan investasi di pasar keuangan akibat terjadinya krisis 

subprime mortgage serta melemahnya mata uang AS terhadap Euro.  

4.1.4 Krisis 1997/1998 

Krisis tidak hanya menjadi pelajaran, tetapi juga menjadi ilham untuk 

bercermin dan mengetahui secara persis penyebab maupun proses terjadinya. 

Ditinjau dari proses terjadinya, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 

1997/1998 pada dasarnya merupakan serangkaian krisis, yang dipicu dengan 

terjadinya krisis nilai tukar (currency crises), kemudian melanda sistem keuangan 

dan perbankan sehingga menimbulkan krisis keuangan (financial crises). Karena 

tidak segera tertanggulangi permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab 

munculnya krisis nilai tukar dan keuangan pada akhirnya menjadi krisis ekonomi 

(economic crises) dan kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensional.  

Meskipun terjadinya krisis ini dipicu dengan terjadinya depresiasi nilai 

tukar Bath Thailand, namun apabila ditelusuri lebih dalam, akar permasalahannya 

telah berada di Indonesia, yakni berupa kelemahan dalam fundamental sistem 

keuangan dan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an. 

Kelemahan tersebut antara lain berupa rapuhnya sistem keuangan dan perbankan 
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Indonesia, serta lemahnya sektor riil, sehingga menyebabkan struktur keuangan 

dan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak siklus ekonomi. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa 

sistem keuangan dan fundamental ekonomi dalam negeri rentan terhadap gejolak 

dan perubahan siklus ekonomi adalah perkembangan dalam neraca modal 

Indonesia yang menunjukkan perkembangan dalam struktur aliran modal masuk 

bersih ke Indonesia. Dalam kurun waktu 1990-1996 total net capital inflows 

cenderung mengalami peningkatan dari 4.746 Juta USD pada tahun 1990 meningkat 

menjadi sebesar 10.989 Juta USD pada tahun 1996, yang mana sebagian besar 

proporsi dari total net capital inflows tersebut masuk ke dalam sektor swasta 

dalam bentuk portofolio jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat segera ditarik 

kembali (lihat Tabel 4.8). Sebagai konsekuensinya bila terjadi gejolak siklus 

ekonomi maka investasi portofolio tersebut dapat segera ditarik ke luar dari 

Indonesia, dan keadaan ini akan menyebabkan terjadinya defisit neraca pembayaran 

yang kemudian mendorong terdepresiasinya nilai tukar rupiah secara tajam. 

Tabel 4.8: Perkembangan Neraca Modal (Juta USD) Indonesia 1990-1998 
Keterangan 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Trans. Modal (Sek. Publik) 633 1,419 1,112 12,753 307 336 -522 2,880 10,009 
Trans. Finansial (Sek. Swasta) 4,113 4,410 5,359 5,219 3,701 10,253 11,511 -338 -13,845 
● Investasi Langsung 1,092 1,482 1,777 2,003 2,108 4,346 6,194 4,677 -355 
● Investasi Portopolio 3,021 2,928 3,582 3,216 1,593 5,907 5,317 -5,015 -13,490 

Total  4,746 5,829 6,471 17,972 4,008 10,589 10,989 2,542 -3,836 

Rasio Net Capital Inflows (%) 
Rasio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Sektor Publik 13.34 24.34 17.18 70.96 7.66 3.17 -4.75 113.30 - 
Sektor Swasta 86.66 75.66 82.82 29.04 92.34 96.83 104.75 -13.30 - 
Sumber: BI, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 
 

Terjadinya perkembangan yang pesat dalam aliran neraca modal, sedangkan 

di sisi lain neraca transaksi berjalan cenderung defisit (lihat tabel 4.3 sebelumnya) 
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menunjukkan terjadinya fenomena bubble economy. Artinya aset-aset keuangan 

yang ditawarkan oleh neraca transaksi modal jauh lebih besar dibandingkan yang 

diminta oleh sektor riil (neraca transaksi berjalan) dan kondisi ini akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan harga asset-asset keuangan di atas tingkat harga yang 

sebenarnya. Bagi para investor terjadinya fenomena bubble economy tersebut 

menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kondisi perekonomian makro, 

dan hal ini akan menjadi isyarat bagi mereka untuk mengurangi, menghentikan, 

atau bahkan menarik kembali capital inflows-nya.  

Tabel 4.9: Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Sektor Periode 1993-1998 

Keterangan 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1. ULN Menurut Sektor (Juta USD) 

a. Sektor Pemerintah 52,462 58,616 59,588 55,303 53,865 54,159 
b. Sektor Swasta 28,131 37,884 48,244 54,868 71,952 77,428 
● Swasta Bank 7,758 8,202 10,081 9,049 14,364 12,826 
● Swasta Non Bank 20,373 29,682 38,163 45,819 57,588 64,602 

Total Utang Luar Negeri 80,593 96,500 107,832 110,171 125,817 131,587 
2.  Rasio (%) ULN terhadap Total ULN 

a. Sektor Pemerintah 65.09 60.74 55.26 50.20 42.81 41.16 
b. Sektor Swasta 34.91 39.26 44.74 49.80 57.19 58.84 
● Swasta Bank 9.63 8.50 9.35 8.21 11.42 9.75 
● Swasta Non Bank 25.28 30.76 35.39 41.59 45.77 49.09 

3.  Pertumbuhan (%) ULN - 19.74 11.74 2.17 14.20 4.59 
a. Sektor Pemerintah - 11.73 1.66 -7.19 -2.60 0.55 
b. Sektor Swasta - 34.67 27.35 13.73 31.14 7.61 
● Swasta Bank - 5.72 22.91 -10.24 58.74 -10.71 
● Swasta Non Bank - 45.69 28.57 20.06 25.69 12.18 

4.  Cadangan Devisa 12,352 13,158 14,674 19,125 21,418 23,762 
5.  PDB (Juta USD) 156,292 173,736 196,930 223,486 134,988 119,097 
6.  Rasio ULN terhadap Cad. Devisa 6.5 7.3 7.3 5.8 5.9 5.5 

a. Sektor Pemerintah 4.2 4.5 4.1 2.9 2.5 2.3 
b. Sektor Swasta 2.3 2.9 3.3 2.9 3.4 3.3 
● Swasta Bank 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 
● Swasta Non Bank 1.6 2.3 2.6 2.4 2.7 2.7 

7.  Rasio (%) ULN terhadap PDB 51.6 55.5 54.8 49.3 93.2 110.5 
a. Sektor Pemerintah 33.6 33.7 30.3 24.7 39.9 45.5 
b. Sektor Swasta 18.0 21.8 24.5 24.6 53.3 65.0 
● Swasta Bank 5.0 4.7 5.1 4.0 10.6 10.8 
● Swasta Non Bank 13.0 17.1 19.4 20.5 42.7 54.2 

  Sumber: BI dan BPS (Diolah) 
 

Indikator lain yang menunjukkan bahwa struktur keuangan dan 

perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak siklus ekonomi adalah 

perkembangan dalam utang luar negeri Indonesia (Tabel 4.9). Dalam kurun waktu 
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1993-1998, total utang luar negeri Indonesia cenderung mengalami peningkatan 

dari 80.593 Juta USD pada tahun 1993 meningkat menjadi 131.587 Juta USD 

pada tahun 1998. Sedangkan rasionya terhadap PDB untuk periode 1993-1996 

rata-rata sebesar 52,8% dan pada tahun 1997 telah mencapai 93,2% terhadap PDB. 

Bila ditinjau dari segi pertumbuhannya, perkembangan utang luar negeri 

yang pesat ini terutama disumbangkan oleh sektor swasta, yang mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 26,72% per tahun selama periode 1993-1997. Lebih 

jauh, utang luar negeri sektor swasta tersebut, sebagian besar merupakan utang 

jangka pendek yang mempunyai karakteristik jatuh tempo kurang dari 1,5 tahun. 

Sementara itu, bila dilihat dari rasio utang luar negeri terhadap cadangan 

devisa terlihat bahwa rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa menunjukkan 

nilai yang selalu lebih besar dari satu (lihat Tabel 4.9). Rasio yang lebih besar dari 

satu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak 

siklus ekonomi. Artinya, terjadinya gejolak siklus ekonomi akan menyebabkan 

kepanikan di kalangan kreditur yang kemudian akan menyebabkan para kreditur 

menarik pinjaman utangnya, terutama utang jangka pendeknya. Lebih lanjut, bila 

para kreditur menarik pinjaman utang jangka pendeknya secara tiba-tiba maka hal 

tersebut tidak bisa ditutupi oleh persediaan cadangan devisa yang ada, sehingga 

akan menimbulkan ketidakstabilan tidak hanya pada nilai tukar rupiah, tapi juga 

pada sektor keuangan atau bahkan pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. 

Indikator lain, yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia 

terperangkap dalam jeratan utang (debt trap) adalah perkembangan DSR (debt 

service ratio), yang merupakan rasio antara pembayaran utang luar negeri (pokok 
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dan cicilannya) yang jatuh tempo terhadap ekspor. Pada periode 1990-1996, rata-

rata DSR Indonesia cenderung tinggi mencapai rata-rata sebesar 32,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari 30% proporsi hasil ekspor harus digunakan untuk 

membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Kemudian pada tahun 1997 angka 

DSR tersebut telah mencapai 44,5%, bahkan pada tahun 1998 mencapai 57,9%. 

Grafik 4.22: Perkembangan DSR Indonesia (%) Tahun 1990-2007
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Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, BI 
 

Permasalahan mengenai besarnya proporsi utang luar negeri, terutama 

utang luar negeri jangka pendek yang dilakukan oleh sektor swasta, semakin 

bertambah kompleks. Hal ini dikarenakan utang luar negeri yang dilakukan oleh 

pihak swasta tersebut sebagian besar tidak dilindung-nilaikan (unhedged). 

Akibatnya, pada saat mata uang rupiah terdepresiasi maka hal itu akan menambah 

beban utang luar negeri yang harus dibayar oleh sektor swasta. (Goldstein, 1998). 

Perkembangan yang pesat dalam capital inflows dan utang luar negeri 

Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas, tidaklah terlepas dari kebijakan 

deregulasi sistem keuangan dan perbankan yang dilakukan Indonesia sejak awal 

tahun 1990an. Kebijakan ini, dinilai oleh beberapa ahli ekonomi (Macltyre, 1998; 

Hill, 1999; Djiwandono, 2000; Rachbini, et al, 2000; Naya, 2001; dan Abdullah, 

2003) terlalu prematur. Artinya, tindakan pemerintah dalam meliberalisasikan 
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sistem keuangan dan neraca transaksi modalnya tidak diikuti secara proposional 

dengan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan, peraturan, dan pengawasan. 

Akibatnya perkembangan, pengelolaan, dan pengaturan capital inflows dan utang 

luar negeri menjadi tidak terkontrol, dan keadaan ini membuat perekonomian 

Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak siklus ekonomi. 

Selain kurang mampu mengontrol perkembangan capital inflows dan utang 

luar negerinya, Goldstein (1998) berpendapat bahwa prematurnya liberalisasi 

keuangan dan neraca transaksi modal juga membuat Indonesia menjadi kurang 

mampu untuk mengelola secara efisien dan produktif aset-aset keuangan yang 

dimilikinya. Keadaan ini terindikasi dari semakin besarnya proporsi aset-aset 

keuangan yang diinvestasikan pada sektor-sektor yang kurang produktif dan 

berisiko tinggi. Di sektor perbankan misalnya, ada kecenderungan bahwa kredit 

perbankan selama periode 1990-1997 semakin terkonsentrasi pada sektor properti 

(lihat Tabel 4.9).  

Tabel 4. 10: Proporsi Kredit Bank Umum menurut Sektor Ekonomi 1990-1998 (%) 
Keterangan 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pertanian 8.36 7.60 7.69 8.16 7.91 7.29 6.53 6.88 8.06 
Pertambangan 0.73 0.64 0.63 0.58 0.42 0.49 0.50 1.41 1.21 
Perindustrian 31.37 31.18 30.60 35.01 34.03 32.10 30.12 29.53 35.22 
Perdagangan 31.88 29.47 27.57 26.20 24.54 23.13 23.20 21.76 19.77 
Bangunan & Jasa2 16.58 17.74 18.79 20.84 23.66 26.70 28.65 30.03 28.54 
Lain-lain 11.09 13.37 14.73 9.21 9.44 10.30 11.00 10.39 7.19 
Total Kredit (Miliar) 71,564 100,413 115,739 124,167 157,170 196,149 242,423 378,134 487,426 

Sumber: BI, SEKI 
 

Terkonsentrasinya kredit perbankan pada sektor-sektor yang kurang 

produktif dan berisiko tinggi merupakan salah satu cerminan bahwa legal 

framework dari perbankan nasional masih belum jelas dan penuh ketidakpastian. 

Akibat belum jelasnya legal framework ini, maka batas maksimum pengalokasian 
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kredit sektoral menjadi sulit dikontrol sehingga proses penyaluran kredit perbankan 

berkembang menjadi bisnis yang tidak sehat. Pada akhirnya, belum jelasnya 

kerangka legal framework ini menyebabkan deregulasi perbankan gagal mencapai 

tujuannya, yakni menciptakan sistem perbankan yang efektif dan efisien.  

Sementara itu, kelemahan di sektor riil tampak dari perkembangan dalam 

ekspor maupun impor (lihat Tabel 4.11). Meskipun ekspor Indonesia mengalami 

kenaikan, namun kenaikan ekspor tersebut juga diikuti dengan meningkatnya 

impor sehingga ekspor bersih cenderung mengalami penurunan, bahkan untuk 

periode 1993-1997 ekspor bersih Indonesia cenderung negatif. Bila ditinjau dari 

pertumbuhannya, hal yang sama terlihat, kinerja pertumbuhan ekspor Indonesia 

sejak tahun 1990-1997 cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhannya, 

di sisi lain perkembangan dalam laju pertumbuhan impor cenderung tinggi dan 

mengalami peningkatan. Menurunnya kinerja ekspor bersih tersebut selain 

menandakan melemahnya daya saing ekspor Indonesia pada akhirnya juga 

mengakibatkan neraca perdagangan cenderung mengalami penurunan. 

Tabel 4.11: Perkembangan Ekspor Indonesia Menurut Harga Berlaku Periode 1990-1998 

Tahun 
Ekspor 

(Miliar Rp) 
Pertumbuhan 
Ekspor (%) 

Impor    
(Miliar Rp) 

Pertumbuhan 
Impor (%) 

Ekspor Bersih 
(Miliar Rp) 

Pertumbuhan 
Ekspor Bersih (%) 

1990 51,953.10 22.23 50,945.70 31.98 1,007.40 -74.20 
1991 62,263.80 19.85 61,375.70 20.47 888.10 -11.84 
1992 76,384.40 22.68 70,336.60 14.60 6,047.80 580.98 
1993 88,230.90 15.51 78,383.00 11.44 9,847.90 62.83 
1994 101,331.90 14.85 96,952.60 23.69 4,379.30 -55.53 
1995 119,592.50 18.02 125,656.90 29.61 -6,064.40 -238.48 
1996 137,533.30 15.00 140,812.00 12.06 -3,278.70 -45.94 
1997 174,871.30 27.15 176,599.80 25.42 -1,728.50 -47.28 
1998 506,244.80 189.50 413,058.10 133.89 93,186.70 -5,491.19 

 

Senada dengan hal di atas, studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (1998) 

menyimpulkan bahwa menurunnya daya saing ekspor Indonesia di pasaran 

internasional juga menjadi faktor pendorong munculnya krisis mata uang di 
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Indonesia. Kondisi melemahnya daya saing ekspor ini, selain tampak dari 

menurunnya pertumbuhan ekspor juga terlihat dari perkembangan nilai tukar riil 

rupiah. Meskipun Bank Indonesia selalu mengusahakan agar nilai tukar nominal 

terdepresiasi, namun perkembangan nilai tukar riil terutama sejak periode 1993-

1996 cenderung terapresiasi rata-rata sebesar 18% per tahun (lihat grafik 4.23). 

Terapresiasinya nilai tukar riil tersebut menunjukkan bahwa harga barang-barang 

ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan harga barang luar negeri, 

dengan kata lain daya saing ekspor Indonesia cenderung mengalami penurunan.  

Grafik 4.23: Depresiasi dan Apresiasi (%) Nilai Tukar Riil dan Nominal 
Indonesia Periode 1990-2000 
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Lebih dalam, perkembangan struktur impor non-migas juga menunjukkan 

bahwa sektor riil di Indonesia sangat ketergantungan terhadap bahan baku dan 

barang modal dari luar negeri. Hal ini terlihat dari rata-rata proporsi nilai impor 

bahan baku dan barang modal terhadap total impor non-migas yang mencapai 

rata-rata 92,47% untuk periode 1990-1997, yang mana proporsi nilai impor bahan 

baku menyumbangkan kontribusi rata-rata sebesar 50,84% sedangkan proporsi 

nilai impor barang modal sebesar 41,63% (lihat Tabel 4.12). Akibatnya, ketika 

terjadi depresiasi nilai tukar rupiah maka akan menyebabkan sektor riil kesulitan 

mempertahankan produksinya karena terjadinya kenaikan biaya produksi. 
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Tabel 4.12: Nilai (Juta USD) dan Proporsi (%) Impor Non Migas menurut Golongan Barang 

Tahun 
Barang 

Konsumsi 
Proporsi 

(%) 
Bahan 
Baku 

Proporsi 
(%) 

Barang 
Modal 

Proporsi 
 (%) 

Total Impor 
Non-Migas 

1991/1992 1,679.1 7.01 11,194.6 46.76 11,066.4 46.23 23,940.1 
1992/1993 1,777.7 7.01 12,141.2 47.87 11,441.4 45.12 25,360.3 
1993/1994 1,805.4 6.76 13,775.8 51.58 11,128.3 41.66 26,709.5 
1994/1994 2,460.0 7.85 17,304.5 55.21 11,578.9 36.94 31,343.4 
1995/1996 3,584.5 9.37 20,592.3 53.82 14,081.3 36.81 38,258.1 
1996/1997 3,511.3 8.76 20,249.4 50.51 16,328.8 40.73 40,089.5 
1997/1988 2,828.7 8.20 17,654.5 51.15 14,029.9 40.65 34,513.1 
1998/1999 3,144.1 13.48 11,774.4 50.48 8,406.6 36.04 23,325.1 
Rata-rata 2,598.9 8.55 15,585.8 50.92 12,257.7 40.52 30,442.4 
Sumber: BPS 

 
Lemahnya fundamental sistem keuangan dan ekonomi Indonesia seperti 

yang telah dikemukakan di atas, menyebabkan struktur keuangan dan perekonomian 

Indonesia tidak mampu bertahan terhadap gejolak siklus ekonomi yang dipicu 

dengan terjadinya krisis nilai tukar Bath Thailand sehingga menyebabkan 

Indonesia juga ikut mengalami krisis nilai tukar. Kemudian sejak pertengahan Juli 

1997 tekanan terhadap nilai rupiah menjadi semakin berat. Meskipun BI telah 

melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah, namun upaya tersebut 

kurang berhasil dan rupiah semakin terdepresiasi. Sehubungan dengan hal itu, dan 

dalam rangka mengamankan cadangan devisa serta mengurangi dampak negatif 

spekulasi, maka pada 14 Agustus 1997 pemerintah memutuskan untuk menghapus 

rentang intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas.  

Selain itu, guna menahan terus berlanjutnya depresiasi mata uang rupiah, 

pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter yang sangat ketat. Akibatnya, 

tingkat diskonto SBI, suku bunga PUAB, suku bunga deposito, dan suku bunga 

kredit mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selanjutnya, terjadinya 

peningkatan di dalam beberapa variabel tersebut menyebabkan bank nasional 

mengalami kesulitan likuiditas (terjadinya krisis likuiditas). Hal ini terjadi karena, 
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sebagaimana bisa dilihat pada tabel 4.13, meskipun suku bunga kredit dan 

simpanan sama-sama mengalami peningkatan yang pesat, tetapi peningkatan di 

dalam suku bunga kredit relatif lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan di 

dalam suku bunga simpanan. Keadaan ini mendorong terjadinya negatif spread 

yang pada gilirannya tidak saja akan mengurangi atau menghilangkan keuntungan 

bank, tapi juga akan mengganggu posisi likuiditas bank.  

Tabel 4.13:  Perkembangan Rata-rata Tingkat Suku Bunga SBI, 
PUAB, Deposito, dan Kredit 1996-2000 (dalam Persen) 

Keterangan 1996 1997 1998 1999 2000 
SBI 

• 1 Bulan 13.82 14.51 49.32 23.63 12.55 
• 3 Bulan 14.13 15.33 39.10 23.39 12.34 

PUAB 
• Keseluruhan 13.94 26.97 63.14 23.61 10.62 

Deposito 
• 3 Bulan 17.03 23.92 49.23 12.95 13.24 
• 6 Bulan 16.78 16.96 36.78 14.25 13.31 
• 12 Bulan 16.70 15.92 28.29 22.35 12.17 
• 24 Bulan 15.14 15.46 16.61 18.38 14.32 

Kredit 
• Modal Kerja  19.22 21.82 32.15 27.66 18.46 
• Investasi 16.42 17.74 22.98 22.19 16.58 

   Sumber: BI, SEKI 

Dalam perkembangan selanjutnya, krisis likuiditas tersebut menjadi 

semakin parah karena Bank Indonesia, atas rekomendasi IMF melakukan tindakan 

untuk melikuidasi 16 bank swasta pada bulan November 1997, tanpa melakukan 

persiapan dan sosialisasi yang matang sebagaimana terindikasi dari belum adanya 

skema penjamin simpanan masyarakat (blanket guarantee). Likuidasi ini kemudian 

menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

nasional yang kemudian mendorong masyarakat untuk menarik secara besar-

besaran simpanan dana mereka dari perbankan nasional (terjadinya bank run).  

Kebijakan moneter yang sangat ketat yang dilakukan pemerintah dan 

tindakan untuk melikuidasi 16 bank swasta pada akhirnya tidak cukup efektif 
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dalam upaya meredam terus berlanjutnya depresiasi rupiah. Sebaliknya, rupiah 

menjadi semakin terdepresiasi dengan tajam dan menjadi sulit dikendalikan, 

sedangkan sektor perbankan menjadi semakin tidak stabil dan mengalami 

kesulitan likuidasi yang lebih parah. Pada gilirannya, tidak stabilnya perbankan 

nasional ini kemudian memperlemah kemampuan perbankan melakukan fungsi 

intermediasi, sebagaimana terindikasi baik dari menurunnya tingkat pertumbuhan 

kredit maupun menurunnya loan to deposit ratio atau LDR (lihat tabel 4.14). 

Tabel 4.14: Perkembangan Total Kredit, Pertumbuhan Kredit, 
DPK, dan LDR Periode 1994-2007 

Tahun Total Kredit 
(Miliar Rp) 

Pertumbuhan 
Kredit (%) 

DPK 
 (Miliar Rp 

LDR 

1994 157,170 26.58 170,406 92.23 
1995 196,149 24.80 214,764 91.33 
1996 242,423 23.59 281,718 86.05 
1997 378,134 55.98 357,613 105.74 
1998 487,426 28.90 573,524 84.99 
1999 225,133 -53.81 625,618 35.99 
2000 269,000 19.48 720,379 37.34 
2001 307,594 14.35 805,827 38.17 
2002 365,410 18.80 845,015 43.24 
2003 437,942 19.85 902,326 48.53 
2004 553,548 26.40 965,080 57.36 
2005 689,669 24.59 1,134,086 60.81 
2006 787,136 14.13 1,298,757 60.61 
2007 995,111 26.42 1,528,181 65.12 
2008 1,300,179 30.66 1,775,239 73.24 

 
Lebih dari itu, ketidakstabilan yang terjadi di sektor perbankan, yang 

disertai dengan semakin tingginya tingkat suku bunga dan semakin terdepresiasinya 

rupiah, menyebabkan banyak perusahaan sebagai debitur perbankan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. Pada gilirannya, kondisi tersebut membuat kinerja 

perbankan menjadi semakin terpuruk, sebagaimana terindikasi dari terjadinya 

peningkatan di dalam proporsi kredit bermasalah atau NPL (grafik 4.24).  
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Grafik 4.24: Perkembangan Non Performing Loan Bank Umum Periode 1996-2008
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 Sumber: BI, Laporan Perekonomian Indonesia 
 

Krisis nilai tukar dan keuangan seperti yang telah dikemukakan di atas, 

pada akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi. Pada tahap ini capital outflows 

menjadi semakin deras, rupiah semakin terdepresiasi dengan tajam, beban 

pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri semakin membesar, suku 

bunga dan inflasi mengalami peningkatan yang drastis, bank-bank semakin 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan semakin banyak yang 

mengalami kebangkrutan. Sementara itu, sektor riil juga ikut mengalami kemandegan 

sebagai akibat dari sulitnya memperoleh kredit dan tingginya tingkat suku bunga 

kredit, ditambah dengan tekanan biaya bahan baku impor dan tekanan pembayaran 

utang luar negeri sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang menutup 

usahanya, dan pada gilirannya berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran.  

Karena krisis ekonomi tidak segera teratasi, selanjutnya krisis tersebut 

berkembang menjadi krisis multidimensional, tidak hanya krisis ekonomi, 

melainkan juga krisis sosial dan politik. Terjadinya krisis sosial yang berupa 

kerusuhan sosial dan demonstrasi di berbagai daerah mengakibatkan rusaknya 

sarana publik maupun sarana produksi serta terganggunya distribusi barang-

barang dan jasa. Sedangkan terjadinya krisis politik berdampak pada ketidakstabilan 
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dalam kondisi keamanan dan politik di dalam negeri, mengakibatkan ketidakpastian 

dalam arah kebijakan pemulihan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik 

dan investor. Terjadinya krisis multidimensional ini menyebabkan kondisi 

perekonomian Indonesia menjadi semakin terpuruk. Hal ini terlihat dari semakin 

menurunnya laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi yang tajam 

menjadi sebesar –13,13% pada tahun 1998, inflasi yang tinggi mencapai 77,63%, 

rata-rata nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi sebesar 70%, serta 

meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 5,46% pada tahun 1998. Di samping 

itu, terjadinya krisis multidimensional ini pada gilirannya menyebabkan upaya 

pemulihan krisis di Indonesia menjadi semakin sulit dibandingkan negara-negara 

Asia lainnya yang juga sama-sama terkena krisis. 

4.1.5 Perkembangan Ekonomi-Politik Indonesia  

a) Pemerintahan Presiden Soeharto atau Masa Orde Baru (11 Maret  

1966- 21 Mei 1998) 

Tonggak lahirnya pemerintahan Orde baru atau masa kekuasaan Soeharto 

ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret yang dikenal dengan istilah 

Supersemar. Supersemar tersebut pada intinya berisi perintah kepada Letjen 

Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan 

dan kestabilan jalannya pemerintahan, serta menjamin keselamatan presiden. 

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan 

pada Supersemar. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah, maka 

Supersemar tersebut perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu, melalui Sidang 

Umum MPRS yang diadakan pada tanggal 20 Juni 1966, Supersemar tersebut diberi 
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landasan hukum dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 

tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar. 

Dalam perkembangan selanjutnya, MPRS melaksanakan Sidang Istimewa 

pada tanggal 7-12 Maret 1967. Terkait dengan pergantian presiden, dalam Sidang 

Istimewa itu, MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 

tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno dan Pengangkatan Jenderal 

Soeharto sebagai Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu. 

Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR tersebut, Soeharto secara resmi menjadi 

Presiden Republik Indonesia kedua. Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai 

presiden yang kedua, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama masa 

pemerintahan Orde Baru tersebut, kondisi keamanan dan stabilitas politik nasional 

dapat terjaga dan terkendali. Relatif terkendalinya stabilitas keamanan dan politik 

di bawah rejim Orde Baru, antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya tindakan yang represif dari pemerintah dan birokrasi militer terhadap 

tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi masyarakat, serta press dan media 

massa yang menentang dan mengkritik rejim Orde Baru. 

2. Adanya dwi fungsi ABRI. Dalam hal ini, ABRI tidak hanya memainkan peran 

dalam bidang pertahanan dan keamanan, melainkan juga di bidang  politik.  

3. Adanya penyederhanaan sistem kepartaian yang dilakukan pada tahun 1973 

yang kemudian dikukuhkan dengan dikeluarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang 

Partai Politik dan Golkar, sehingga sejak saat itu hanya terdapat dua partai 

politik (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). 

4. Penguasaan Golkar secara mayoritas mutlak pada lembaga eksekutif dan legislatif 
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5. Dilakukannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang 

dituangkan dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/V/1978. 

6. Adanya pemasyarakatan atau penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila) yang ditujukan untuk membentuk pemahaman yang 

sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama 

diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.  

Sementara itu, untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, 

maka diselenggarakan Pemilu. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde 

Baru dilaksanakan pada tahun 1971, yang diikuti oleh sembilan partai politik dan 

satu Golongan Karya (Golkar), dengan hasil kemenangan mutlak untuk Golkar 

yang memperoleh 62,82% suara atau 236 kursi di DPR (lihat Tabel 4.15).  

Tabel 4.15: Hasil Pemilu Tahun 1971  
No. Partai  Suara % Kursi 

1 Golongan Karya (Golkar) 34,348,673 62.82 236 
2 Nahdlatul Ulama (NU) 10,213,650 18.68 58 
3 Parmusi 2,930,746 5.36 24 
4 Partai Nasional Indonesia (PNI) 3,793,266 6.93 20 
5 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1,308,237 2.39 10 
6 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733,359 1.34 7 
7 Partai Katolik 603,740 1.10 3 
8 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 381,309 0.69 2 
9 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 338,403 0.61 - 
10 Murba 48,126 0.08 - 

Jumlah 54,699,509 100.00 360 
Sumber: www.kpu.go.id    

 
Kemudian guna menyederhanakan sistem kepartaian, memperkuat 

kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru, dan melanggengkan 

kekuasaan, Presiden Soeharto melakukan tindakan untuk mengadakan fusi di 

antara partai-partai. Di hadapan partai-partai pada tahun 1973, Presiden Soeharto 

mengemukakan saran agar mereka mengelompokkan diri dalam tiga golongan 

yakni golongan Spiritual, Nasionalis, dan Karya. Sebagai hasilnya, pada 5 Januari 
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1973 kelompok partai NU, Parsumi, PSII, dan Perti menggabungkan diri menjadi 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada tanggal 10 Januari 1973 kelompok 

Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, sejak itu hanya tinggal dua partai 

politik dan satu Golongan Karya. Lebih lanjut, pengaturan sistem kepartaian ini 

dikukuhkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.  

Tabel 4.16: Hasil Pemilu Tahun 1977-1997 
Hasil Pemilu 1977 

No. Partai  Suara % Kursi 
1 Golkar (Golongan Karya) 39,750,096 62.11 232 
2 PPP (Partai Pembangunan Nasional) 18,743,491 29.29 99 
3 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 5,504,757 8.60 29 
 Jumlah 63,998,344 100.00 360 

Hasil Pemilu 1982 
No. Partai  Suara % Kursi 

1 Golkar (Golongan Karya) 48,334,724 64.34 242 
2 PPP (Partai Pembangunan Nasional) 20,871,880 27.78 94 
3 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 5,919,702 7.88 24 
 Jumlah  100.00 360 

Hasil Pemilu 1987 
No. Partai  Suara % Kursi 

1 Golkar (Golongan Karya) 62,783,680 73.11 299 
2 PPP (Partai Pembangunan Nasional) 13,701,428 15.96 61 
3 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 9,384,708 10.93 40 
 Jumlah 85,869,816 100.00 400 

Hasil Pemilu 1992 
No. Partai  Suara % Kursi 

1 Golkar (Golongan Karya) 66,599,331 68.10 282 
2 PPP (Partai Pembangunan Nasional) 16,624,647 17.00 62 
3 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 14,565,556 14.89 56 
 Jumlah 97,789,534 100.00 400 

Hasil Pemilu 1997 
No. Partai  Suara % Kursi 

1 Golkar (Golongan Karya) 84,187,907 74.51 325 
2 PPP (Partai Pembangunan Nasional) 25,340,028 22.43 89 
3 PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 3,463,225 3.07 11 
 Jumlah 112,991,160 100.00 425 

Sumber: www.kpu.go.id    

 Setelah pemilu tahun 1971, pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1977, 

dan setelah itu hingga tahun 1997 pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur 

mulai terlaksana, yakni terlaksana selama lima tahun sekali. Sama seperti halnya 

hasil pemilu tahun 1971, hasil pemilu selama periode 1977-1997 selalu dimenangkan 



 159

oleh Golkar dengan meraih kedudukan mayoritas mutlak (lihat Tabel 4.16). 

Kemenangan Golkar dengan suara mayoritas mutlak pada setiap pemilu tersebut, 

secara langsung maupun tidak langsung menjadikan kekuasaan atas lembaga 

eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Kemenangan Golkar 

dalam setiap pemilu tersebut, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Golkar mendapatkan dukungan penuh dari birokrasi sipil. 

 Dukungan penuh dari birokrasi sipil terutama berupa diterapkannya 

kebijakan monoloyalitas (loyalitas tunggal), yakni berupa kewajiban bagi 

semua pegawai negeri bahkan hingga ke tingkat kepala desa dan para 

pegawainya untuk menjadi anggota dan memilih Golkar.  

2. Adanya kebijakan politik massa mengambang (floating mass)  

 Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1975, kepengurusan partai-partai 

dibatasi hanya pada ibu kota tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. Dalam 

praktiknya ketentuan ini menguntungkan Golkar karena dua partai hanya 

dibenarkan aktif sampai ke tingkat kabupaten atau Dati II, sementara itu 

Golkar bebas untuk bergerak sampai ke tingkat desa. Hal ini dimungkinkan 

karena pada waktu itu Golkar tidak dianggap sebagai partai. Lebih jauh, 

dengan dukungan dan intervensi dari Pemerintah, Golkar bahkan dapat 

memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah terpencil. Kebijakan yang 

dituangkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tersebut, dikenal sebagai kebijakan 

politik masa mengambang (floating mass) yang pada dasarnya merupakan 

usaha rejim Orde Baru untuk menekan partisipasi politik masyarakat lokal 

dengan melarang pembentukan kepengurusan partai politik sampai pada 
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tingkat bawah. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk 

menciptakan kondisi masyarakat lokal yang jauh dari kehidupan politik. 

3. Golkar mendapat dukungan penuh dari birokrasi militer 

 Melalui dwi fungsi ABRI, militer tidak hanya berperan dalam bidang 

pertahanan dan keamanan, namun juga berperan dalam bidang politik. 

Dukungan militer terhadap Golkar berupa adanya kerjasama yang kuat antara 

militer dengan Golkar guna memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu, 

tindakan represif militer terhadap partai-partai maupun tokoh-tokoh 

masyarakat yang menentang Golkar dan kebijakan pemerintah Orde Baru, 

serta pendirian komando-komando militer di tingkat bawah guna mengontrol 

dan mengawasi masyarakat bawah dalam berorganisasi dan berpolitik. 

Meskipun pemerintah pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan 

Pemilu secara periodik dan teratur. Namun menurut Martin Jimung (2005), 

Pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru tidak lebih sekedar sebagai alat 

yang digunakan untuk memperoleh legitimasi formal. Pemilu yang dilaksanakan 

pada masa Orde Baru tidak dimaknai sebagai media untuk mewujudkan 

kehidupan politik yang demokratis, melainkan hanyalah suatu manuver politik 

untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya.  

Selain menciptakan stabilitas keamanan dan politik, pemerintah pada masa 

Orde Baru juga melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil 

dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan 

pemerintah tersebut bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi: 
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(1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; 

dan (3) terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunannya, pemerintah selain 

mengandalkan dana yang berasal dari devisa hasil ekspor dan pajak, juga mencari 

bantuan berupa pinjaman luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional 

seperti CGI (IGGI), IMF, World bank, ADB, maupun lembaga-lembaga keuangan 

internasional lainnya memegang peranan penting dalam memberikan pinjaman 

utang luar negeri kepada Indonesia. Dengan bantuan keuangan dari lembaga-

lembaga internasional tersebut, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam 

melaksanakan pembangunannya, Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang 

pembangunan antara lain: (1) berhasil meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) mengurangi 

jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. (3) menggalakkan program 

transmigrasi Keluarga Berencana, (4) mencapai swasembada pangan (beras), dan 

(5) keberhasilan memerangi buta huruf melalui Gerakan Wajib Belajar 9 tahun.  

Meskipun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru mengalami 

kemajuan yang pesat, antara lain ditandai dengan meningkatnya pendapatan 

perkapita masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun 

meningkatnya pendapatan perkapita dan tingginya laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan, struktur ekonomi yang 

kokoh, dan fondasi ekonomi yang kuat sehingga ketika terjadi krisis ekonomi 

pada tahun 1997/1998, Indonesia tidak mampu bertahan. Terjadinya krisis 
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ekonomi tersebut, pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya 

rejim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. 

Dalam perkembangan selanjutnya, krisis ekonomi tersebut berkembang 

menjadi krisis politik dan sosial. Terjadinya demonstrasi di berbagai kota dan 

daerah di Indonesia, yang pada awalnya hanya menuntut perbaikan atau reformasi 

ekonomi sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi, kemudian berkembang 

menjadi tuntutan reformasi di segala bidang yang meliputi bidang ekonomi, 

sosial, dan politik. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji 

akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain 

itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU 

Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, 

dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa 

terbentuk karena 14 menteri menolak diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. 

Adanya penolakan dari 14 menteri tersebut serta terus berlangsungnya tuntutan 

dari berbagai elemen masyarakat agar Soeharto mundur dari jabatannya, pada 

akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 

1998 dan kemudian menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. 

Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto. 

b) Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) 

Tumbangnya Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 

1998 sebagai akibat desakan dari berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi 

masyarakat pada akhirnya membuat Habibie naik menjadi Presiden RI ketiga. 

Ketika Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, ada lima permasalahan 
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terbesar yang harus dihadapinya, yakni mengenai: (1) tuntutan reformasi; (2) 

permasalahan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia; (3) masa 

depan ABRI; (4) pemulihan perekonomian Indonesia; serta (5) tuntutan percepatan 

pelaksanaan Pemilu. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, 

Presiden Habibie mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain, sebagai berikut: 

1. Kebijakan terkait dengan tuntutan Reformasi  

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang politik, 

Presiden Habibie mengesahkan tiga undang-undang politik, yakni UU No. 2 Tahun 

1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 

Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. Sementara itu, dalam 

rangka menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, kepemerintahan 

Presiden B.J. Habibie bersama-sama dengan DPR berhasil merampungkan 

perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi yang 

dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, 

kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan 

cara mensahkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan melakukan 

penyederhanaan dalam permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan. Di samping hal-

hal di atas, Presiden Habibie juga mengambil prakarsa untuk membebaskan 

sejumlah tahanan politik yang dibebaskan secara bergelombang.  

Selanjutnya, dalam rangka melepaskan birokrasi dari kekuatan dan 

pengaruh politik, Presiden B.J. Habibie mengambil langkah untuk melakukan 

netralisasi birokrasi terhadap pengaruh politik dengan mengeluarkan PP Nomor 5 
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Tahun 1999, yang isinya menekankan kenetralan Pegawai Negeri Sipil dari 

pengaruh partai politik. Kemudian, aturan ini diperkuat dengan mengesahkan UU 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  

2. Otonomi Daerah 

Dalam hal menanggapi ketidakpuasan dari berbagai daerah, sebagai akibat 

dari adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan antardaerah, Presiden 

Habibie dan DPR mensahkan dua UU tentang otonomi daerah, yakni UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah ini, kepala daerah diberi kewenangan sebagian besar bidang 

pemerintahan, termasuk wewenang untuk mengelola sumberdaya alam, mengatur 

kesehatan, pendidikan, dan pemberian izin bisnis berdasarkan aspirasi masyarakat.  

Meskipun diterapkannya otonomi daerah cukup berhasil dalam menjawab 

permasalahan ketidakpuasan berbagai daerah, namun pada masa pemerintahannya 

terdapat satu hal yang sangat disayangkan oleh sebagian warga negara Indonesia 

yakni mengenai lepasnya Timor Timur dari NKRI dan menjadi negara terpisah 

yang berdaulat pada 30 Agustus 1999. Kebijakan Habibie untuk memperbolehkan 

diadakannya referendum tersebut, yakni mengadakan jajak pendapat bagi Timor 

Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia, 

dinilai oleh sebagian pengamat politik dan pihak oposisi saat itu sebagai suatu 

kesalahan terbesar Presiden Habibie. Pada perkembangannya, kasus lepasnya 

Timor Timur dari NKRI tersebut turut mendorong kejatuhan Presiden Habibie 

sehingga pidato pertanggungjawabannya di tolak oleh MPR.  
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3. Dwi Fungsi  ABRI 

Menanggapi munculnya gugatan dari berbagai elemen masyarakat 

terhadap dwifungsi ABRI, Presiden Habibie belum sepenuhnya menghapuskan 

dwi fungsi ABRI. Tindakan yang dilakukannya hanya berupa pengurangan peran 

ABRI di DPR, yang dilakukan secara bertahap, yakni dengan mengurangi jumlah 

utusan ABRI dari 75 orang menjadi 38 orang. Selain itu, kebijakan lain yang 

ditempuh adalah dengan cara memecah ABRI yang semula terdiri dari empat 

angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, menjadi tiga 

Angkatan dengan dipisahkannya Polri dari tubuh ABRI pada tanggal 5 Mei 1999.  

4. Kebijakan dalam bidang ekonomi.  

Untuk memulihkan dan memperbaiki kinerja perekonomian yang terpuruk 

sebagai akibat dari krisis, pemerintahan Habibie segera mengambil beberapa 

langkah kebijakan ekonomi. Di bidang moneter dan perbankan, kebijakan yang 

dilakukan antara lain: melaksanakan kebijakan moneter ketat, membentuk Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), melikuidasi bank-bank bermasalah, 

melakukan  privatisasi dan penjualan aset-aset restrukturisasi perbankan melalui 

structural adjustment program (SAP). Di samping itu, pemerintah juga 

memberikan independensi bagi Bank Sentral dengan mengeluarkan UU No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Di bidang fiskal, tindakan yang ditempuh pemerintah antara lain dengan 

mengalokasikan kembali pengeluaran pemerintah pada kegiatan-kegiatan yang 

lebih produktif yang diharapkan dapat mengurangi social cost yang ditimbulkan 

akibat krisis ekonomi. Salah satu bentuknya adalah dengan dikeluarkannya 
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program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Di bidang governance, 

ditempuh kebijakan untuk memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor 

publik maupun swasta. Termasuk di dalamnya upaya mengurangi intervensi 

pemerintah, monopoli, dan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif lainnya.  

Sementara itu, guna membantu penyelesaian masalah utang luar negeri 

swasta, tindakan yang ditempuh pemerintah antara lain: membentuk Tim 

Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta yang menghasilkan kesepakatan di 

Frankfurt pada 4 Juni 1998 tentang penyelesaian utang luar negeri swasta, dan 

memprakarsai berdirinya INDRA (Indonesian Restructuring Assets) yang berfungsi 

sebagai lembaga perantara antara perusahaan debitur dan kreditur luar negeri. 

Sedangkan, dalam hal penyelesaian masalah utang luar negeri sektor pemerintah, 

pemerintah melakukan upaya restrukturisasi utang melalui penandatanganan 

MOU Paris Club pada 23 September 1998 dengan kreditur yang diwakili oleh 17 

negara donor. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan 

penjadwalan kembali (reschedule) kewajiban pembayaran utang pokok luar negeri 

pemerintah Indonesia yang jatuh tempo pada masa konsolidasi, yakni yang jatuh 

tempo terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000. 

Di samping kebijakan di atas, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta 

mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

5. Pelaksanaan Pemilu.  

Setelah UU tentang Pemilu, Sistem Kepartaian, dan Susduk DPR/MPR 

terbentuk, guna menyelenggarakan Pemilu, Presiden Habibie segera membentuk 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari 

partai politik dan wakil dari pemerintah. Setelah lembaga KPU terbentuk, 

selanjutnya dilaksanakan Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 atau 13 bulan setelah 

masa kekuasaan Habibie. Alasan dipercepatnya pelaksanaan Pemilu ini adalah 

untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia 

internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan 

produk Pemilu 1997 dianggap sudah tidak dapat dipercaya.  

Berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya (tahun 1971-1997), Pemilu 

tahun 1999 ini diikuti oleh banyak sekali partai, yakni mencapai 48 partai peserta 

Pemilu. Partai-partai peserta Pemilu yang berjumlah 48 partai tersebut, sudah jauh 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di 

Departemen Kehakiman dan HAM, yang mencapai 141 partai.  

Tabel 4.17: Komposisi Perolehan Suara dan Kursi DPR Hasil Pemilu 1999  
No. Partai  Suara % Suara Jumlah Kursi 

1 PDIP  35,689,073 33.74 153 
2 Golkar 23,741,749 22.44 120 
3 PKB 13,336,982 12.61 51 
4 PPP 11,329,905 10.71 58 
5 PAN 7,528,956 7.12 34 
6 PBB 2,049,708 1.94 13 
7 Partai Keadilan 1,436,565 1.36 7 
8 PKP 1,065,686 1.01 4 
9 PNU 679,179 0.64 5 

10 PDKB 550,846 0.52 5 
11 PBI 364,291 0.34 1 
12 PDI 345,720 0.33 2 
13 PP 655,052 0.62 1 
14 PDR 427,854 0.40 1 
15 PSII 375,920 0.36 1 
16 PNI Front Marhaenis 365,176 0.35 1 
17 PNI Massa Marhaen 345,629 0.33 1 
18 IPKI 328,654 0.31 1 
19 PKU 300,064 0.28 1 
20 Masyumi 456,718 0.43 1 
21 PKD 216,675 0.20 1 
22 Lain-Lain 4,196,259 3.97 - 

Jumlah 105,786,661 100 462 
Sumber: www.kpu.go.id    
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 Setelah Pemilu dilaksanakan dan penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh 

KPU, dari partai-partai yang berjumlah 48 partai tersebut, hanya terdapat 21 partai 

yang berhasil memperoleh kursi di DPR, dan dari 21 partai tersebut terdapat lima 

besar partai yang berhasil meraih suara dan kursi terbanyak, di antaranya yakni PDI 

Perjuangan yang memperoleh 33,74% suara dengan perolehan 153 kursi DPR, 

Golkar memperoleh 22,44% suara dengan perolehan 120 kursi DPR, PPP 

memperoleh 10,71% suara dengan perolehan 58 kursi DPR, PKB memperoleh 

12,61% suara dengan perolehan 51 kursi DPR, dan PAN memperoleh 7,12% suara 

dengan perolehan 34 kursi DPR (lihat tabel 4.17). 

Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka 

MPR segera melaksanakan Sidang Umum pada tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam 

Sidang Umum itu, Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar 

Tanjung menjadi Ketua DPR. Selanjutnya pada Sidang Paripurna MPR XII, 

pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui 

mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 

suara tidak sah. Akibat penolakan itu, Habibie tidak dapat mencalonkan diri 

kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. 

c) Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001) 

Meskipun pada pemilu tahun 1999 Partai PDIP pimpinan Megawati 

Soekarnoputri berhasil memperoleh suara terbanyak (33,74%), tetapi karena saat 

itu mekanisme pemilihan jabatan presiden masih dipilih oleh MPR maka 

Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Dari hasil pemilihan presiden 

yang dilaksanakan secara voting oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 1999, serta 
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adanya berbagai kepentingan dan intrik politik pada akhirnya menjadikan Gus 

Dur, pemimpin partai PKB dengan suara pemilu terbanyak ketiga (12,61%) saat 

itu, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat.  

Pada masa kepemerintahannya, kondisi perekonomian belum sepenuhnya 

pulih dari krisis. Dalam upaya untuk memulihkan perekonomian, kebijakan 

ekonomi yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah 

sebelumnya, antara lain melalui kebijakan moneter ketat, defisit fiskal yang 

berhati-hati, melanjutkan program rekapitulasi dan restrukturisasi asset perbankan 

melalui BPPN, penjadwalan utang luar negeri, pembatasan penambahan utang 

luar negeri baru, privatisasi penjualan BUMN, serta dengan terus melanjutkan 

komitmen yang telah disepakati dengan IMF.  

Pada masa kepemerintahan Gus Dur, kinerja pencapaian perekonomian 

juga belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan 

ekonomi yang masih berjalan lambat serta berfluktuasinya indikator-indikator 

makroekonomi seperti tingkat harga dan nilai tukar rupiah. Kinerja pencapaian 

ekonomi yang belum optimal tersebut antara lain dikarenakan tidak terdapatnya 

program kerja yang jelas, kurangnya koordinasi di antara menteri-menteri, serta 

terjadinya pergantian menteri-menteri pada kabinet Gus Dur sebagai akibat dari 

terjadi tarik ulurnya kepentingan politik di antara partai-partai yang duduk pada 

kabinet. Ditambah lagi sikap Gus Dur yang ceplas-ceplos dan tindakannya yang 

penuh kontroversial seringkali menimbulkan reaksi negatif dari para pelaku pasar. 

Sementara itu, di bidang politik kebijakan yang dilakukan terutama dengan 

melakukan amandemen terhadap UUD 1945 (amandemen pertama), pengakuan 
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hak-hak politik sosio-kultural masyarakat Tionghoa, membebaskan para tahanan 

politik, serta menghapus jatah posisi militer di DPR untuk agenda 2004.  

Sedangkan di bidang kelembagaan antara lain melakukan pemisahan TNI dengan 

Polri, pelarangan militer aktif duduk di jabatan politik sipil negara, membubarkan 

Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta menempatkan seorang sipil 

pada jabatan menteri yang bertanggungjawab atas pertahanan dan keamanan,  

Terkait dengan amandemen UUD 1945, perlu dikemukakan bahwa terdapat 

terobosan drastis dengan dipertegasnya masa jabatan presiden, yakni lima tahun 

dan hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 

masa jabatan (pasal 7 amandemen UUD 1945). Dengan demikian, tidak ada lagi 

penafsiran yang dapat membuat seorang presiden terpilih lebih dari dua kali. 

Seperti halnya Presiden Habibie, Presiden Gus Dur menduduki jabatan 

Presiden Indonesia tidaklah sampai pada akhir masa jabatannya, masa pemerintahan 

hanya berlangsung kurang lebih selama 21 bulan. Terjadinya skandal Buloggate 

dan Bruneigate yang menimpa Gus Dus, serta sikap dan tindakan-tindakan Gus 

Dur yang kontroversial seperti berusaha merestrukturisasi militer, melakukan 

reshuffle kabinet sebagai akibat dari ketidakmampuannya untuk menggalang 

kerjasama dengan partai-partai yang duduk di kabinetnya, serta usahanya dalam 

menentang DPR/MPR pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan politik dan 

ketidakpercayaan parlemen. Akibatnya, pada tanggal 21 Juli 2001 MPR melakukan 

Sidang Istimewa guna melakukan pemakzulkan terhadap Presiden Gus Dur.  

Sehari setelah Sidang Istimewa tersebut, yakni pada tanggal 22 Juli 2001, 

Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya antara lain 
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menyatakan pembubaran DPR/MPR, pembekuan partai Golkar, dan percepatan 

Pemilu. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan fatwa untuk menolak Dekrit 

Presiden tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Gus Dur telah melampaui batas 

kewenangannya, dan berdasarkan UUD 1945 Presiden tidak berhak untuk 

membubarkan DPR/MPR, membekukan Partai Golkar dan melakukan percepatan 

Pemilu. Kemudian, melalui Sidang Istimewa yang dilakukan MPR pada tanggal 

23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya 

dengan Megawati Sukarnoputri. Hal tersebut menandai berakhirnya masa 

kepemerintahan Presiden Gus Dur.  

d) Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004) 

Melalui Sidang Istimewa MPR yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 

2001, Megawati secara resmi diumumkan dan dilantik menjadi Presiden Republik 

Indonesia kelima menggantikan Gus Dur. Dalam sidang itu pula, Hamzah Haz 

kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden 

Megawati. Dilantiknya Megawati sebagai Presiden RI kelima pada tanggal 

tersebut menandakan berawalnya masa kekuasaan Presiden Megawati.  

Pada masa kepemerintahan Presiden Megawati, pencapaian kinerja 

ekonomi lebih baik dibandingkan masa kepemerintahan Presiden Gus Dur 

maupun Habibie. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

dibandingkan kepemerintahan dua Presiden sebelumnya, serta relatif stabilnya 

kondisi makroekonomi lainnya, seperti nilai tukar dan tingkat harga. Selain itu, 

pemerintah juga berhasil keluar dari program IMF pada tahun 2003 dan 

menyelesaikan penyehatan sektor perbankan yang ditandai dengan pembubaran 
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BPPN pada Februari 2004, dengan anggapan bahwa tugas-tugas lembaga BPPN 

tersebut telah berhasil diselesaikan. 

Di bidang ekonomi, selain menerapkan kebijakan moneter dan defisit 

fiskal yang berhati-hati, kepemerintahan presiden Megawati juga mengeluarkan 

berbagai kebijakan, antara lain kebijakan menaikkan harga BBM, tarif listrik dan 

telepon, yang disertai dengan pengurangan beberapa subsidi komoditas publik 

stratergis seperti BBM dan listrik, yang ditetapkan melalui Kepres No. 90 Tahun 

2003; kebijakan privatisasi dan penjualan saham beberapa BUMN yang disertai 

dengan mengeluarkan Kepres. No. 122 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan 

Usaha Milik Negara dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN; melakukan 

liberalisasi sektor migas, kelistrikan dan sumber daya alam dengan mengesahkan 

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, UU No. 20 Tahun 2002 

tentang Ketenagalistrikan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air, UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No.19 Tahun 2004 

tentang Kehutanan. Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan antara lain dengan 

mengesahkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 

Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Dari berbagai kebijakan ekonomi tersebut, kebijakan yang paling disoroti 

dan mendapatkan penentangan dari berbagai elemen masyarakat adalah kebijakan 

menaikkan harga BBM dan privatisasi BUMN. Kebijakan pemerintahan Megawati 

yang tidak populis dan kontroversial tersebut, yakni dengan menaikkan harga BBM 

dan melakukan privatisasi BUMN-BUMN strategis, pada gilirannya berdampak 

pada turunnya popularitas Megawati dan PDIP, yang pada akhirnya memberikan 
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sumbangan terhadap turunnya perolehan suara PDIP pada pemilu 2004 dan tidak 

terpilihnya kembali Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Sementara itu di bidang politik, kebijakan yang dilakukan antara lain 

dengan meneruskan amandemen UUD 1945 (amandemen kedua sampai 

keempat); melakukan perubahan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan 

DPRD dengan mengesahkan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, 

DPD dan DPRD;  mengesahkan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; 

serta memberikan pengakuan hak untuk dipilih dalam pemilu bagi Angkatan 65.  

Berkaitan dengan amandemen UUD 1945, terdapat perubahan penting 

yang mempunyai implikasi langsung bagi sistem presidensial yang diterapkan di 

Indonesia. Hasil amandemen UUD 1945 memperkuat sistem presidensial di 

Indonesia dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat (amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 6A). 

Dengan demikian, maka hal tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi 

Presiden. Di samping itu, berbeda dengan UUD 1945 sebelumnya, dimana MPR 

dapat dengan mudah melakukan pemecatan terhadap presiden bila presiden 

dianggap telah menyimpang dari GBHN atau telah melakukan kebijakan-kebijakan 

yang berbeda dari pandangan DPR. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, Presiden 

hanya dapat dipecat bila dianggap telah “melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela.....” (Pasal 7A amandemen ketiga UUD 1945). 

Selain hal-hal di atas, pemerintahan Presiden Megawati juga berhasil 

menyelenggarakan Pemilu yang demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004. 
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Berbeda dengan Pemilu tahun 1999, pada Pemilu tahun 2004 dilaksanakan tiga 

pemilihan umum, yakni: pertama, pemilihan wakil legislatif sekaligus memilih 

anggota DPD; kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama; 

ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua. Berbeda pula dari 

pemilu sebelumnya, dalam Pemilu kali ini ditetapkan persyaratan yang dinamakan 

Electoral Threshold, yakni syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau 

gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. 

Electoral Threshold untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan sebesar 

3% dari jumlah kursi di DPR atau sebesar 5% dari perolehan suara sah nasional. 

Tabel 4.18: Komposisi Perolehan Suara dan Kursi DPR Hasil Pemilu 2004 

No. Partai Jumlah 
Suara 

Persentase 
Suara (%) 

Jumlah 
Kursi 

Persentase 
Kursi (%) 

1 Partai Golkar 24,480,757 21.58 128 23.27 
2 PDIP 21,026,629 18.53 109 19.82 
3 PPP 9,248,764 8.15 58 10.55 
4 Partai Demokrat 8,455,225 7.45 (55) 10.00 
5 PAN 7,303,324 6.44 (53) 9.64 
6 PKB 11,989,564 10.57 52 9.45 
7 PKS 8,325,020 7.34 45 8.18 
8 PBR 2,764,998 2.44 (14) 2.55 
9 PDS 2,414,254 2.13 (13) 2.36 

10 PBB 2,970,487 2.62 11 2.00 
11 PPDK 1,313,654 1.16 (4) 0.73 
12 Partai Pelopor 878,932 0.77 (3) 0.55 
13 PKPB 2,399,290 2.11 2 0.36 
14 PKPI 1,424,240 1.26 1 0.18 
15 PNI Marhaenis 923,159 0.81 1 0.18 
16 PPDI 855,811 0.75 1 0.18 
17 PNBK 1,230,455 1.08 - - 
18 Partai Patriot Pancasila 1,073,139 0.95 - - 
19 PPNUI 895,610 0.79 - - 
20 Partai Merdeka 842,541 0.74 - - 
21 Partai Serikat Indonesia 679,296 0.60 - - 
22 Partai PIB 672,952 0.59 - - 
23 PPD 657,916 0.58 - - 
24 PBSD 636,397 0.56 - - 

Jumlah 113,462,414 100 550 100 
Sumber: Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hal. 22 
Catatan: Jumlah kursi di dalam kurung berarti jumlah tersebut diubah setelah Mahkamah 
Konstitusi menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilu. 
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Pemilihan umum legislatif dilaksanakan pada tahun 2004 yang diikuti oleh 

24 partai politik. Namun, dari 24 partai peserta pemilu tersebut, hanya terdapat 16 

partai yang memperoleh kursi di DPR. Berbeda dengan hasil pemilu 1999, pada 

pemilu 2004 ini, perolehan suara dan kursi PDIP di DPR mengalami penurunan 

yang tajam, sebaliknya Golkar mengalami kenaikan. Sebagai hasilnya, Golkar 

menempati peringkat pertama dengan perolehan 21,58% suara atau 128 kursi DPR, 

sebaliknya PDIP turun menjadi peringkat kedua dengan perolehan 18,53% suara 

atau 109 kursi di DPR. Sementara itu, PPP tetap berada di peringkat ketiga dalam 

peroleh kursi, namun dengan perolehan suara yang cenderung mengalami 

penurunan dibandingkan Pemilu 1999. Selain itu, pada pemilu legislatif ini, juga 

muncul partai baru yang berhasil menduduki peringkat empat besar dalam peroleh 

kursi di DPR, yakni partai demokrat yang memperoleh 57 kursi di DPR (tabel 4.18). 

Lebih jauh, hasil pemilu legislatif 2004 juga menunjukkan bahwa hanya 

terdapat tujuh (7) partai yang berhasil memenuhi Electoral Threshold. Ketujuh 

partai tersebut antara lain Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS, 

dan PAN. Dengan demikian, ketujuh partai tersebut berhak untuk mengajukan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden..  

Setelah dilaksanakan Pemilu legislatif, pada tahun yang sama juga 

dilaksanakan Pemilu untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara 

langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilpres tersebut dilakukan secara langsung 

dengan sistem dua putaran. Artinya, bila pada putaran pertama tidak ada calon 

yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua 

dengan peserta dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak.  
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Tabel 4.19: Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Tahun 2004 
Pilpres Putaran Pertama 

No. Pasangan Calon  Suara % 
1 H. Wiranto, SH Ir. - H. Salahuddin Wahid 26,286,788 22.15 
2 Hj. Megawati Soekarnoputri - H. Hasyim Muzadi 31,569,104 26.61 
3 Prof. Dr. HM. Amien Rais - Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo 17,392,931 14.66 
4 H. Susilo Bambang Yudhoyono - Drs. H. M. Jusuf Kalla 39,838,184 33.57 
5 Dr. H. Hamzah Haz - H. Agum Gumelar, M.Sc. 3,569,861 3.01 

Jumlah 118,656,868 100 
Pilpres Putaran Kedua 

No. Pasangan Calon  Suara % 
1 Hj. Megawati Soekarnoputri - H. Hasyim Muzadi 44,990,704 39,38 
2 H. Susilo Bambang Yudhoyono - Drs. H. M. Jusuf Kalla 69,266,350 60.62 

Jumlah 114,257,054 100 
Sumber: www.kpu.go.id   

 
Pemilihan umum untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden 

putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, dengan lima pasang calon 

peserta. Karena dari lima pasang calon peserta yang berkompetisi tersebut tidak 

ada yang memperoleh suara 50% plus satu, maka pada tanggal 20 September 2004 

diadakan putaran kedua. Pada putaran kedua ini, hanya ada dua pasang calon yang 

menjadi peserta, yakni Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla dan Megawati 

Soekarnoputri- KH. Hasyim Muzadi. Dari hasil pemilihan putaran kedua tersebut, 

pasangan SBY-JK memperoleh 60,62% suara sedangkan pasangan Mega-Hasyim 

memperoleh 39,38% suara (lihat Tabel 4.19). Dengan demikian, SBY berhak 

menjadi presiden berikutnya menggantikan Presiden Megawati Soekarnoputri, 

sedangkan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Terpilihnya SBY-JK ini menandakan 

berakhirnya masa kepemerintahan Megawati Soekarnoputeri. 

e) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – Sekarang) 

Kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam 

Pilpres putaran kedua yang diselenggarakan secara langsung pada tanggal 20 

September 2004 menandakan berawalnya masa kekuasaan Presiden Susilo 
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Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia keenam. 

Sehari kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2004 Presiden bersama dengan Wapres 

segera membentuk Kabinet Indonesia Bersatu sebagai kabinet pemerintahannya.  

Pada masa kepemerintahannya, pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi 

jauh lebih baik dibandingkan masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, 

kecuali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinannya 

ini, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi 

dan mencapai kisaran antara 5,03% hingga 6,35%. Meski pertumbuhan ekonomi 

cukup tinggi, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa Presiden 

SBY juga masih relatif tinggi. Dengan kata lain, pencapaian pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi tersebut belum cukup mampu guna mengurangi dan mengatasi 

tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, pencapaian 

kestabilan makroekonomi berkaitan dengan nilai tukar rupiah, relatif stabil 

meskipun untuk semester kedua tahun 2005 dan triwulan akhir tahun 2008 

cenderung mengalami depresiasi yang tajam. Sebaliknya untuk inflasi 

pencapaiannya kurang memuaskan, terutama untuk inflasi tahun 2005 dan 2008.  

Di samping pencapaian di atas, pemerintah juga berhasil melunasi seluruh 

sisa utang kepada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS yang dilakukan pada pertengahan 

Oktober 2006 (4 tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan), serta membubarkan 

CGI pada Januari 2007. Meski telah lepas dari kedua lembaga tersebut, namun 

total utang luar negeri Indonesia cenderung mengalami peningkatan terutama 

yang berasal dari lembaga-lembaga donatur lain seperti Bank Dunia, ADB, Bank 

of Japan, utang bilateral antarnegara, serta dari penerbitan obligasi negara. 
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Sama seperti halnya pemerintahan Presiden Megawati, selain menerapkan 

kebijakan moneter dan defisit fiskal yang berhati-hati, pemerintahan SBY juga 

mengeluarkan kebijakan ekonomi yang kurang populis, yakni mengeluarkan 

kebijakan menaikkan harga BBM yang disertai dengan pencabutan subsidinya. 

Kebijakan menaikkan harga BBM tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah 

untuk mengatasi tekanan fiskal akibat melonjaknya harga minyak dunia. Kebijakan 

ini dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada Maret 2005, Oktober 2005, dan Mei 

2008; sebaliknya ketika harga minyak dunia telah mengalami penurunan, pemerintah 

pada akhir Desember 2008 melakukan kebijakan untuk menurunkan harga BBM. 

Kebijakan menaikkan harga BBM yang disertai dengan pencabutan 

subsidi tersebut mendapat berbagai penentangan dan kritikan yang tajam baik dari 

masyarakat, mahasiswa, pengamat ekonomi, maupun pihak oposisi pemerintah. 

Akan tetapi berbeda dengan kepemerintahan Presiden Megawati, kepemerintahan 

Presiden SBY melakukan upaya untuk menenangkan masyarakat bawah dengan 

mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 

100.000 per bulan bagi keluarga miskin, yang diluncurkan pada Oktober 2005-

September 2006, dan kemudian diluncurkan kembali pada Juni-Desember 2008. 

Dalam upaya mengurangi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja, 

pemerintahan SBY mengeluarkan program-program pembangunan antara lain 

berupa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Program Pengembangan 

Kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang 

diprioritaskan untuk daerah tertinggal di pedesaan, Jamkesmas, pemberian 
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bantuan kebutuhan pangan, dan pemberian bantuan langsung pemberdayaan sosial 

melalui kelompok usaha bersama. Meskipun program-program tersebut telah 

digulirkan, namun pencapaiannya dirasa masih belum cukup efektif dalam upaya 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran, hal ini terlihat dari masih relatif 

tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran pada masa pemerintahan SBY. 

Sementara itu, dalam upaya mempercepat pengembangan sektor riil dan 

usaha mikro kecil dan menengah, pemerintahan Presiden SBY mengeluarkan 

kebijakan berupa Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan 

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan beberapa program seperti Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dan program perkuatan permodalan melalui Pembiayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro. Masih dalam bidang ekonomi, kepemerintahan 

Presiden SBY juga mengeluarkan kebijakan lainnya, antara lain mengeluarkan 

Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, mengesahkan UU 

No. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ikut meratifikasi perjanjian 

AFTA, serta melakukan kebijakan privatisasi beberapa BUMN.  

Sementara itu, terkait dengan politik, tindakan yang dilakukan oleh 

Presiden SBY adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Wakil 

Presiden Jusuf Kalla, yang mana kewenangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini jauh 

lebih besar dibandingkan kewenangan yang dimiliki wakil-wakil presiden pada 

masa-masa presiden sebelumnya. Perlu dikemukakan bahwa pemberian kewenangan 

yang lebih besar kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla ini bertujuan untuk 

mendapatkan dukungan politik dari Golkar, terutama dukungan di parlemen. Hal 
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ini dikarenakan pada awal masa kepemerintahannya, Presiden SBY menghadapi 

hambatan yang cukup besar dengan adanya oposisi yang dilakukan oleh Koalisi 

Kebangsaan. Meskipun Presiden SBY memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih 

secara langsung oleh rakyat, namun ia kurang mendapat dukungan yang kuat dari 

parlemen, hal ini karena ia hanya didukung oleh koalisi partai-partai kecil (Koalisi 

Kerakyatan). Namun, seiring dengan terpilih Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum 

Partai Golkar pada 20 Desember 2004, Golkar langsung berubah haluan dan 

menyatakan akan memberi dukungan pada pemerintahan. Keluarnya Golkar dari 

Koalisi Kebangsaan membuat kekuatan partai pendukung pemerintah menjadi 

lebih besar daripada pihak oposisi, dengan demikian dukungan parlemen terhadap 

pemerintahan SBY pun menjadi bertambah kuat. Namun, sebagai konsekuensinya 

SBY harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada wakil presiden.  

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Model Solow 

a) Uji Asumsi Klasik Model Solow 

Suatu model regresi dikatakan baik sebagai alat prediksi apabila 

mempunyai sifat BLUE (best linear unbiased estimated) atau bersifat linear, tidak 

bias, dan varian minimum. Dengan kata lain, suatu model regresi dikatakan cukup 

baik dan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi apabila sudah 

memenuhi uji asumsi klasik yang melandasinya, yakni meliputi uji normalitas, 

linieritas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Oleh karena itu 

sebelum melakukan pembahasan, pada bagian ini akan dilakukan pengujian 

asumsi klasik terlebih dahulu terhadap regresi model Solow. 
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Grafik 4.25: Hasil Uji Normalitas Regresi Model Solow 
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Pertama, akan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-

Bera (Uji J-B) guna mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Berdasarkan uji Jarque-Bera diperoleh 

hasil sebagaimana diperlihatkan pada grafik 4.25. Dari grafik 4.25, diketahui nilai 

J-B sebesar 1,6146. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai Chi kuadrat 

(χ2) tabel dengan derajat kebebasan (df) sebesar 2 dan dengan taraf probabilitas 

sebesar 5%. Pada df = 2 dan α = 5% diperoleh χ2 tabel sebesar 5,591. Karena nilai 

J-B kurang < χ2 tabel (1,6146 < 5,591) maka (Ho) diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal. 

Tabel 4.20: Hasil Uji Ramsey Reset Model Regresi Solow 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 1.181804    Prob. F(1,18) 0.2913 
Log likelihood ratio 1.398988    Prob. Chi-Square(1) 0.2369 

 
Kedua, dilakukan pengujian kelinieran model dengan menggunakan uji 

Ramsey Reset untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat membentuk suatu garis lurus atau tidak. Hasil pengujian Ramsey 

Reset sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.20. Dari tabel 4.20, diperoleh nilai F 

hitung sebesar 1,181804. Sedangkan nilai F tabel pada α = 5% dan df (1,18) 
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adalah sebesar 4,410. Karena nilai F hitung < nilai F tabel (1,181804 < 4,410) maka 

Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model berbentuk linear. 

Tabel 4.21: Hasil Uji White Model Regresi Solow 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.830645    Prob. F(5,16) 0.5465 
Obs*R-squared 4.533811    Prob. Chi-Square(5) 0.4754 
Scaled explained SS 1.574411    Prob. Chi-Square(5) 0.9043 

 
Ketiga, dilakukan pengujian heteroskedastisitas guna mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya ataukah tidak. Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan uji White, diperoleh hasil sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.21. 

Dari tabel 4.21, diketahui nilai Chi kuadrat (χ2) hitung sebesar 4,53381 sedangkan 

Chi kuadrat (χ2) tabel pada α = 5% dengan df = 5 adalah sebesar 11,070. Karena 

nilai χ2 hitung < nilai χ2 tabel (4,53381 < 11,070) maka Ho diterima. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa residual tidak terkena masalah heteroskedastisitas.  

Tabel 4.22: Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Model Solow 

No Variabel R2 Variabel R2 Regresi 
Solow Kesimpulan 

1 Labor 0.674853 0.994267 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
2 Kapital 0.674853 0.994267 Tidak Terdapat Multikolinearitas 

 
Keempat, dilakukan pengujian multikolinieritas untuk mengetahui apakah 

terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang 

digunakan dalam persamaan regresi ataukah tidak. Pengujian multikolinieritas 

dilakukan dengan metode deteksi Klien, hasilnya secara ringkas sebagaimana 

diperlihatkan pada tabel 4.22. Dari tabel 4.22, diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) variabel labor maupun kapital sebesar 0,674853. Karena koefisien 

determinasi (R2) masing-masing variabel tersebut < koefisien determinasi (R2) 
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yang diperoleh dari regresi utama (0,674853 < 0,994267) maka disimpulkan bahwa 

pada masing-masing variabel bebas tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.23: Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi Solow 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.098489    Prob. F(2,17) 0.3559 
Obs*R-squared 2.517766    Prob. Chi-Square(2) 0.2840 

 
Kelima, dilakukan pengujian autokolerasi menggunakan uji Lagrange 

Multiplier guna mengetahui apakah residual yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan ataukah tidak, hasilnya sebagaimana terlihat pada tabel 4.23. Dari tabel 

4.23, diketahui bahwa nilai Chi kuadrat (χ2) hitung sebesar 2,517766. Sedangkan 

nilai Chi kuadrat (χ2) tabel pada α = 5% dengan df = 2 adalah sebesar 5,591. 

Karena nilai χ2 hitung < nilai χ2 tabel (2,517766 < 5,591) maka Ho diterima, 

dengan demikian disimpulkan bahwa residual tidak terkena masalah autokorelasi.  

b) Uji Statistik Model Solow 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, pada bagian ini akan dilakukan 

pengujian statistik guna mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Hasil 

pengujian tersebut, secara ringkas disajikan pada tabel 4.24 di bawah ini. 

Tabel 4.24: Ringkasan Hasil Regresi Model Solow 
No Variabel Koefisien t-statistik t-tabel (df=19) Sig. Kesimpulan 
1 Konstanta 2.309473 15.824870 2.093 0.000 Signifikan* 
2 Log (Labor) 1.270194 19.925059 2.093 0.000 Signifikan* 
3 Log (Kapital) 0.384827 14.848654 2.093 0.000 Signifikan* 

  R-squared 0.994267     
  Adjusted R-squared 0.993664      
  F-statistic 1647.653      
  F-tabel (2,19) 3.520      
  Prob(F-statistic) 0.0000      
  Kesimpulan Uji F Signifikan*        
* = Signifikan pada α 1%;  ** = Signifikan pada α 5%; *** = Signifikan pada α 10% 
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Ringkasan hasil regresi model Solow di atas, menunjukkan bahwa secara 

statistik semua variabel bebas (labor dan kapital) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel output. Kesimpulan tersebut dapat 

dilihat dari nilai probabilitas F hitung yang signifikan pada taraf α = 1%. Semua 

variabel juga memperlihatkan hasil bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel 

tersebut mampu menjelaskan variasi nilai output sebesar 99,42%, sedangkan 

sisanya (0,58%) dijelaskan oleh variabel di luar model. Sementara itu, berdasarkan 

nilai t-statistik, secara parsial dari dua variabel yang diduga berpengaruh, ternyata 

semua variabel signifikan pengaruhnya terhadap variabel output. Kesimpulan 

tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung yang lebih besar di bandingkan t tabel 

(t hitung > 3.520) maupun dari probabilitas t hitung yang signifikan pada α = 1%. 

c) Pembahasan Hasil Regresi Model Solow dan Return to Scale 

Berdasarkan pengujian statistik yang hasilnya telah diringkas pada tabel 

4.24, persamaan model Solow dapat dijabarkan menjadi persamaan berikut: 

Log (Y) =   Log 2.30947 +  1.27019 Log (L)  +  0.38483 Log(K) + ε ……………. (28) 

    (15.3825)*           (19.925)*                  (14.849)* 

Atau bila diubah menjadi bentuk fungsi Cobb Douglass, persamaan di atas  

menjadi sebagai berikut: 

       Y = 2,30947 .  L 1,27019   . K 0,38483 ……………. (29) 

Dari persamaan (28) di atas diketahui bahwa baik labor (angkatan kerja) 

maupun kapital mempunyai pengaruh yang positif terhadap output (PDB riil), dan 

pengaruh yang positif ini juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Kesimpulan ini terlihat dari nilai t statistik yang lebih besar dibandingkan t tabel 
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maupun dari tingkat signifikansi t statistik yang nilainya kurang dari 1%. Dengan 

demikian, hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelumnya.  

Sementara itu, besaran elastisitas untuk labor adalah sebesar 1,270. Nilai 

ini dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan labor sebesar 1% akan mendorong 

kenaikan output sebesar 1,27%, dengan asumsi faktor-faktor lainnya ceteris 

paribus. Sedangkan besaran elastisitas untuk kapital adalah sebesar 0,385. Nilai 

ini dapat diartikan bahwa kenaikan kapital sebesar 1% akan mendorong kenaikan 

output sebesar 0,38%, dengan asumsi faktor-faktor lainnya ceteris paribus.  

Lebih jauh, elastisitas labor yang lebih besar dibandingkan dengan 

elastisitas kapital (1,270 > 0,385) menunjukkan bahwa peran labor masih lebih 

tinggi dibandingkan peran kapital. Jumlah labor yang terus meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk menunjukkan bahwa peran labor 

pada perekonomian Indonesia masih besar. Selain itu, hal ini juga menunjukkan 

bahwa proses produksi pada perekonomian Indonesia lebih banyak menggunakan 

input tenaga kerja (padat karya) ketimbang input kapital (padat kapital). Hal ini 

merupakan hal yang wajar karena sektor industri di Indonesia memang mayoritas 

masih didominasi oleh industri yang padat karya (labor intensive). 

Di samping pengaruhnya sesuai dengan hipotesis, arah hubungan labor 

dan kapital terhadap output setidaknya masih memperlihatkan kesesuaian dengan 

teori Solow. Dalam kerangka output total (PDB total dan bukan PDB per kapita), 

teori Solow mengemukakan bahwa meningkatnya jumlah labor akan berdampak 

pada meningkatnya output produksi, dan meningkatnya output produksi ini secara 

langsung akan berdampak pada meningkatnya total output. Sedangkan 
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meningkatnya kapital akan berdampak pada meningkatnya efisiensi tenaga kerja, 

kemudian meningkatnya efisiensi tenaga kerja akibat bertambahnya jumlah 

kapital ini pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan terhadap total output. 

Meskipun hubungan arahnya masih sesuai dengan teori Solow, namun 

return to scale yang dihasilkan tampaknya tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Solow. Dalam teori Solow, dikemukakan bahwa apabila input-input 

produksi dibayar sesuai dengan marginal produknya, adanya persaingan sempurna, 

dan mengasumsikan diminishing return baik untuk kapital dan labor maka fungsi 

produksinya akan menghasilkan constant return to scale (nilai koefisien α + β = 1 

dan nilai β = 1 – α; sedangkan nilai koefisien α adalah 1 > α  > 0). Sementara itu 

dari pengujian Wald Test (tabel 4.25), dapat disimpulkan bahwa fungsi 

produksinya tidak mengalami constant return to scale. Kesimpulan ini terlihat 

dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel (231,5309 > 4,38) maupun 

probabilitas F hitung yang signifikan pada taraf 1%. Dengan demikian, hipotesis 

(Ho) yang menyatakan bahwa fungsi produksinya constant return to scale ditolak. 

Tabel 4. 25: Walt Test Model Solow  
Wald Test:   
Equation: SOLOW   

Test Statistic Value  df    Probability 

F-statistic 231.5309 (1, 19)  0.0000 
Chi-square 231.5309 1  0.0000 

    
Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err. 

-1 + C(2) + C(3) 0.655022 0.043048 

Restrictions are linear in coefficients. 
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Di samping itu, sebagaimana terlihat pada fungsi produksi Cobb Douglas 

pada persamaan (29), terlihat jelas bahwa return to scale yang dihasilkan adalah 

increasing return to scale, karena jumlah koefisien α + β >1 atau 1,27019 + 0,38483 

= 1,65502 > 1. Hal ini berarti jika konstanta tidak berubah, sedangkan input labor 

dan kapital masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1%, maka output akan 

meningkat lebih besar dari 1%. Dengan demikian, hasil yang increasing return to 

scale tersebut setidaknya menunjukkan bahwa untuk kasus perekonomian Indonesia 

memperlihatkan adanya persaingan tidak sempurna, dan oleh karena itu marginal 

produk dari input-input produksi tidak dibayar sesuai dengan marginal produknya. 

Lebih jauh terlihat bahwa elastisitas untuk labor tidak menunjukkan 

diminishing return, sebaliknya menunjukkan terjadinya increasing return to labor 

sebagaimana terlihat dari nilai elastisitasnya yang lebih besar dari 1 (1,27019 > 1).  

Setidaknya terjadinya increasing return terhadap labor ini diduga disebabkan 

karena belum dipisahnya peran labor dengan human kapital. Dengan kata lain, 

pengaruh dari human kapital diduga masih menjadi satu dengan pengaruh labor 

sehingga berdampak pada tingginya nilai elastisitas dari labor. Sementara itu, 

elastisitas untuk kapital menunjukkan diminishing return to capital. Dengan 

demikian, elastisitas kapital ini telah sesuai dengan asumsi Solow.  

d) Analisis TFP dan Kontribusi Faktor-Faktor Input 

Setelah diperoleh elastisitas labor dan kapital, selanjutnya dilakukan 

perhitungan TFP dengan menggunakan formula Solow residual, sebagaimana 

telah dituliskan pada persamaan (12), dan dituliskan kembali di bawah ini: 

  
L
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K
K α    

A
A    

Y
Y

••••
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L
L β    
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K α    
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A
A

••••

−−=  ...................  (12) 
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Dengan elastisitas kapital sebesar 0,385 dan elastisitas labor sebesar 1,270, 

maka perhitungannya menjadi: 

  
L
L 1,270    

K
K 0,385    

Y
Y    

A
A

••••

−−=  ...................  (30) 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan (30) tersebut 

diperoleh hasil TFP sebagaimana diperlihatkan pada grafik 4.26 di bawah ini. 

Grafik 4.26: Pergerakan TFP Indonesia (%) Periode 1987-2008
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Sumber: Lampiran 

Dari grafik 4.26 di atas terlihat jelas bahwa pertumbuhan TFP di Indonesia 

sepanjang periode 1987-2008 cenderung berfluktuasi. Secara rata-rata pertumbuhan 

TFP sepanjang periode 1987-2008 menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yakni 

sebesar -0,27%. Sementara itu, bila hasilnya dibandingkan antara periode sebelum 

dengan setelah krisis, terlihat kecenderungan hasil yang kontras. Pada periode 

sebelum krisis pertumbuhan TFP cenderung negatif dengan pertumbuhan TFP 

mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar -0,35%. Sebaliknya pada periode setelah 

krisis, rata-rata pertumbuhan TFP cenderung positif dengan pertumbuhan TFP 

mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar  0,03%.  

 Bila dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian lain, sebagaimana 

diperlihatkan pada tabel 4.26, terlihat perbedaan yang signifikan pada semua 
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studi. Alasan penting dari berbedanya hasil TFP ini dengan studi sejenis yang 

dilakukan oleh para peneliti lain, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre van der 

Eng (2006) adalah karena adanya empat perbedaan pokok yang seringkali terjadi, 

yakni perbedaan dalam (1) periode pengamatan, (2) basis data yang digunakan 

dan cara memproses data tersebut, (3) metodelogi atau cara memperhitungkan 

elastisitas faktor-faktor input dan TFP, serta (4) variabel yang digunakan untuk 

memperhitungkan sumber pertumbuhan tersebut.  

Tabel 4.26: Perbandingan TFP Indonesia Hasil Beberapa Penelitian 
No.  Peneliti Periode Average TFP 

Growth (%) 
Kontribusi 
TFP (%) 

GDP  
Growth (%) 

1 Drysdale and Huang (1997)* 1962-1990 2.10 31.34 6.70 
2 Kawai (1994)* 1970-1990 1.50 24.19 6.20 
3 Sarel (1997) 1978-1996 1.20 25.53 4.70 
4 UNINDO (2005)** 1962-2000 -1.53 -27.01 5.66 
5 Sigit (2004) 1980-2000 -0.80 -14.80 5.40 
6 UNSFIR (2002)** 1971-2001 0.13 2.20 5.83 
7 Peter War (2006) 1980-2002 -0.11 -2.00 5.51 
8 Sutanto (2004)* 1992-2002 -1.40 -36.84 3.80 
9 Tjahjono & Anugrah (2006) 1985-2004  0.03 0.54 5.62 
10 Van der Eng (2006) 1971-2005 -0.11 -2.09 5.38 
11 Van der Eng  (2009) 1971-2007 -0.20 -3.70 5.40 
12 Studi Ini 1987-2008 -0.27 -5.47 4.89 

 *) Sumber Van der Eng (2009);   **) Sumber Firdausy (2005) 
 

Dengan kata lain, sulit untuk memastikan apakah perbedaan dalam 

perkiraan hasil pertumbuhan TFP dari berbagai studi tersebut adalah karena 

sebagai akibat dari berbedanya pengukuran error atau karena berbedanya asumsi 

dan metodelogi yang mendasari pemrosesan data. Oleh karena alasan tersebut, 

tidak mungkin untuk menjelaskan dan membandingkan secara rinci perbedaan 

hasil studi ini dengan temuan studi lain yang sejenis. Meskipun demikian, hasil 

TFP yang negatif ini setidaknya sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh 

Sigit (2004), Sutanto (2004), UNINDO (2005), Peter War (2006), Peter War 

(2006), serta Van der Eng (2009). 
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Untuk memahami hasil yang negatif dari pertumbuhan TFP tersebut, perlu 

dikemukakan bahwa negatifnya nilai TFP bukan berarti mengindikasikan bahwa 

di Indonesia tidak terdapat kemajuan teknologi yang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Namun, setidaknya terdapat dua problem mendasar yang 

berkaitan dengan kalkulasi perhitungan pertumbuhan TFP: (1) kalkulasi perhitungan 

elastisitas faktor-faktor input pada studi ini tidak mengasumsikan sepenuhnya 

asumsi yang dikemukakan Solow, dan (2) TFP ditaksir sebagai residual. 

Terkait dengan hal yang pertama, sebagaimana telah dibahas pada bagian 

sebelumnya, bahwa perhitungan elastisitas faktor-faktor input tidak mengasumsikan 

sepenuhnya asumsi yang dikemukakan Solow, yakni tidak mengasumsikan 

persaingan sempurna, input-input produksi dibayar sesuai dengan marginal 

produknya, diminishing return baik untuk kapital dan labor, serta constant return 

to scale dalam fungsi produksi. Metode perhitungan elastisitas faktor-faktor input 

diperoleh melalui pendekatan ekonometrik dengan melakukan regresi pada fungsi 

produksi dan tidak dengan cara melakukan pembobotan seperti halnya yang 

dilakukan oleh Solow. Lebih jauh, berdasarkan hasil perhitungan secara ekonometrik 

diperoleh elastisitas labor dan kapital yang besar, khususnya untuk elastisitas 

labor yang mengalami increasing return to labor. Di samping itu, penjumlahan 

kedua elastisitas dari kedua input tersebut tidak menunjukkan constant return to 

scale. Relatif tingginya nilai elastisitas untuk labor dan kapital, pada gilirannya 

secara langsung berdampak pada tingginya kontribusi labor dan kapital terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dan sebagai akibatnya kontribusi pertumbuhan TFP 

terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi relatif kecil bahkan menjadi negatif.  
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Terkait dengan hal yang kedua, perhitungan TFP sebagai residual 

mengandung arti bahwa TFP tidak hanya merefleksikan perkembangan teknologi 

tetapi juga perkembangan sumber-sumber lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

model, seperti: perkembangan institusi, regulasi, country specific-shock, karakteristik 

negara tersebut, sumber daya alam, pengaruh dari faktor lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model, serta komponen-komponen lain yang tidak diinginkan 

(estimasi error, variabel yang tidak dimasukkan pada model, aggregation bias, dan 

kesalahan spesifikasi model). Dengan kata lain, interpretasi TFP sebagai residual 

mempunyai makna yang luas. Meskipun demikian, interpretasi dari negatif maupun 

rendahnya nilai TFP ini setidaknya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.  

Pertama pada periode sebelum krisis (1987-1996), kecenderungan dari 

negatifnya nilai TFP pada periode ini antara lain dikarenakan:  

1) Sejak berakhirnya era bom oil hingga memasuki awal tahun 1990-an 

perekonomian Indonesia memasuki tahap transisi, dari yang sebelumnya 

ketergantungan pada sektor migas dan pertanian beralih ke sektor industri 

manufaktur yang padat tenaga kerja, ketika memasuki tahap transisi ini 

produktivitas sektor industri diduga belum sepenuhnya mampu menghasilkan 

produktivitas yang efisien sehingga berdampak pada rendahnya nilai TFP pada 

periode 1987-1990; 

2) Sejak diberlakukannya kebijakan liberalisasi keuangan dan modal di Indonesia, 

sebagian besar dari perkembangan aliran investasi asing yang masuk lebih 

diarahkan untuk tujuan investasi kapital maupun portofolio ketimbang untuk 
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investasi dalam perkembangan teknologi, sebagai akibatnya kontribusi untuk 

kapital cenderung tinggi dan sebaliknya kontribusi dari TFP menjadi rendah;  

3) Sektor swasta mengalami ketergantungan terhadap barang modal dan bahan 

baku impor, sebagai akibatnya hasil ekspor maupun utang luar negeri swasta 

yang sebenarnya dapat dipakai untuk pengembangan dan peningkatan 

produktivitas menjadi terbatas dan pada gilirannya berdampak pada rendahnya 

produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan TFP;  

4) Dalam kerangka institusi, kualitas pemerintahan pada periode sebelum krisis 

cenderung rendah, birokrasi cenderung korup dan sentralistik. Dalam 

kerangka institusi ini, rendahnya kualitas pemerintah akan mempengaruhi 

kinerja produktivitas karena hal tersebut akan menghambat penerapan 

manajemen makroekonomi yang baik, di samping itu hal tersebut juga 

berdampak pada rendah kredibilitas pemerintah di mata investor domestik 

maupun luar negeri. Sementara itu, birokrasi yang korup menyebabkan 

terhambatnya penyediaan infrastruktur dan sarana publik lainnya yang 

diperlukan oleh sektor usaha untuk pengembangan produktivitasnya. 

Sedangkan, birokrasi yang sentralistik cenderung menjadi penghambat bagi 

daerah untuk berkembang sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian 

produktivitas perekonomian daerah.  

5) Pada periode sebelum krisis kompetisi dalam berusaha cenderung rendah, hak-

hak bagi perusahaan kecil seringkali diabaikan dan sebaliknya cenderung 

mengistimewakan grup perusahaan besar tertentu, terutama yang mempunyai 

koneksi dengan pejabat. Selain itu, juga terdapat hambatan regulasi usaha seperti 
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hambatan dalam melakukan persaingan usaha, hambatan impor, maupun 

kecenderungan terjadinya monopoli oleh grup-grup perusahaan tertentu. 

Kondisi lingkungan bisnis yang demikian, menyebabkan terjadinya high cost 

economy, yang pada gilirannya mengurangi efisiensi dan menghilangkan 

kesempatan ekonomi, sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan TFP. 

Kedua, pada periode 1997-1998. Pada periode ini, negatifnya pertumbuhan 

TFP disebabkan terjadinya krisis. Terjadinya krisis, mendorong perusahaan untuk 

mengurangi atau menghentikan penggunaan teknologi yang berbiaya tinggi, yang 

mana teknologi tersebut sebagian besar merupakan barang impor.  

Ketiga, pada periode setelah krisis (1999-2008). Meskipun masih relatif 

rendah, namun pertumbuhan TFP pada periode ini relatif lebih baik daripada periode 

sebelum krisis, dan pertumbuhan TFP pada periode ini antara lain disebabkan: 

1) Kondisi perekonomian Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari krisis, 

yang ditandai dengan masih belum stabilnya berbagai indikator makro 

ekonomi, sebagai akibatnya pertumbuhan TFP masih berjalan dengan lambat. 

2) Masih belum stabilnya kondisi politik di Indonesia, terutama pada periode 

2000-2001 (pemerintahan Presiden Wahid). Pada periode tersebut, seringkali 

terjadi konflik kepentingan politik yang berakhir dengan lengsernya Gus Dur 

dari tampuk kekuasaan presiden. Ketidakstabilan politik ini mempengaruhi 

perkembangan indikator makro ekonomi dan iklim usaha, yang pada 

gilirannya menyebabkan TFP cenderung negatif pada tahun-tahun tersebut.  

3) Terjadinya reformasi dalam institusi kepemerintahan dengan dikeluarkannya 

kebijakan otonomi daerah. Pada tahun-tahun awal diterapkannya kebijakan ini, 
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pemerintah daerah sebagian besar belum mampu menjalankan pemerintahan 

yang baik, kinerjanya masih belum efisien, dan korupsi menjadi masif di 

berbagai daerah, akibatnya peningkatan produktivitas berjalan dengan lambat. 

4) Terjadinya perubahan dalam kebijakan persaingan usaha dan iklim bisnis di 

Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung tertutup pada perekonomian global 

mulai semakin terbuka. Di samping itu, beberapa hambatan usaha seperti 

hambatan tarif, impor, penetapan harga, izin usaha, dan kecenderungan 

monopoli mulai dikurangi. Kondisi lingkungan bisnis yang demikian, berdampak 

pada menurunnya biaya dalam melakukan bisnis, yang pada gilirannya 

berdampak pada meningkatnya efisiensi dan kesempatan ekonomi, dan pada 

akhirnya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan TFP Indonesia. 

Di samping hal-hal di atas, secara keseluruhan (1997-2008) rendahnya 

TFP Indonesia juga disebabkan karena rendahnya dukungan pemerintah terhadap 

sektor R&D (Research & Development), kurangnya penyediaan jasa informasi 

teknologi yang merupakan penghubung antara sektor R&D dan sektor industri, 

serta kurangnya minat perusahaan dalam melakukan pengembangan teknologi 

bagi usahanya dan cenderung hanya mengandalkan pemerintah dalam penyediaan 

dan pengembangan teknologi, khususnya untuk teknologi menengah dan tinggi.  

Sementara itu, bila dibandingkan dengan kontribusi dari masing-masing 

faktor input, ternyata kontribusi TFP terhadap pertumbuhan output merupakan 

yang paling rendah dibandingkan input labor dan kapital (lihat grafik 4.27). Secara 

keseluruhan untuk periode 1987-2008, dari rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 

4,89%, sumbangan sebesar 2,73% diberikan oleh labor, sebesar 2,43% diberikan 
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oleh kapital, dan sisanya sebesar -0,27% disumbangkan TFP. Besarnya sumbangan 

labor dan kapital terhadap pertumbuhan output menunjukkan bahwa kedua input 

ini memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Grafik 4.27: Kontribusi Labor, Kapital, TFP terhadap GDP Growth 
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Bila dibandingkan antara periode sebelum dengan setelah krisis, kesimpulan 

yang sama juga terlihat, yakni input labor dan kapital masih merupakan 

penyumbang terbesar bagi pertumbuhan output, sedangkan kontribusi TFP masih 

relatif kecil. Meskipun demikian, besarnya sumbangan dari masing-masing input 

dan TFP antara periode sebelum dengan setelah krisis setidaknya memperlihatkan 

adanya perbedaan. Pada periode sebelum krisis, dari rata-rata pertumbuhan GDP 

sebesar 6,89%, sumbangan sebesar 3,22% diberikan oleh labor, sebesar 4,02% 

disumbangkan oleh kapital, dan sisanya sebesar -0,35% disumbangkan oleh TFP.  

Sedangkan pada periode setelah krisis, dari rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 

4,72%, sumbangan sebesar 2,42% diberikan oleh labor, sebesar 2,27% diberikan 

oleh kapital, dan sisanya sebesar 0,03% disumbangkan oleh TFP. 

Dengan kata lain, pada periode sebelum krisis peranan input kapital relatif 

lebih tinggi ketimbang labor, dan sebaliknya pada periode setelah krisis peranan 

input labor lebih tinggi dibandingkan kapital. Tingginya peranan input kapital 
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pada periode sebelum krisis, setidaknya disebabkan karena derasnya aliran investasi 

yang masuk ke Indonesia sejak diberlakukannya liberalisasi modal, sehingga 

berdampak pada tinggi laju pertumbuhan kapital (investasi) dan pada gilirannya 

menyebabkan kontribusi input kapital terhadap pertumbuhan output relatif tinggi 

daripada input labor. Sebaliknya, pada periode setelah krisis, investasi yang masuk 

relatif kecil dan tidak sebesar pada periode sebelum krisis, akibatnya peranan input 

kapital terhadap pertumbuhan output menjadi relatif kecil ketimbang input labor.  

Meskipun kontribusi labor, kapital, dan TFP pada periode sebelum dengan 

setelah krisis menunjukkan kondisi yang berbeda, namun berdasarkan pengujian 

statistik perbedaan tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Kesimpulan ini terlihat dari nilai signifikansi t statistik yang lebih besar 

dibandingkan dengan α = 10% (lihat Tabel 4.27). Dengan demikian, hipotesis 

yang menyatakan bahwa kontribusi dari faktor-faktor input dan TFP pada periode 

sebelum dengan setelah krisis mempunyai perbedaan yang signifikan ditolak.  

Tabel 4.27: Komparasi Kontribusi Faktor-faktor Input dan TFP Model Solow 
t-test for Equality of Means Levene's Test for 

Equality of Variances 
  

F Sig. T df 
Sig.       

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Kontribusi Labor 0.08 0.78 1.137 18 0.271 0.795 0.69939 
Kontribusi Kapital 1.688 0.21 1.424 18 0.172 1.747 1.22671 
Kontribusi TFP 1.345 0.261 -0.295 18 0.772 -0.377 1.27929 

 

4.2.2 Model Mankiw-Romer-Weil (MRW) 

a) Uji Asumsi Klasik Model MRW 

Sama seperti halnya yang telah dikemukakan pada regresi model Solow, 

sebelum melakukan pembahasan pada model MRW ini, maka model MRW ini 

juga akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.  
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Pertama dilakukan uji normalitas dengan uji Jarque-Bera, hasilnya 

sebagaimana terlihat pada grafik 4.28. Dari grafik 4.28, diketahui nilai J-B sebesar 

1,214904. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai Chi kuadrat (χ2) tabel 

dengan df = 3 dan α = 5%. Pada df = 3 dan α = 5% diperoleh χ2 tabel sebesar 7,815. 

Karena nilai J-B < χ2 tabel (1,2149 < 7,815) maka Ho diterima, dengan demikian 

disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal. 

Grafik 4.28: Hasil Uji Normalitas Regresi Model MRW 
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Sumber: Lampiran 

Kedua, dilakukan pengujian kelinieran model dengan uji Ramsey Reset, 

hasilnya diperlihatkan pada tabel 4.28. Dari tabel 4.28, diketahui nilai F hitung 

sebesar 0,617289. Sedangkan nilai F tabel pada α  = 5% dan dengan df (1,17) 

adalah sebesar 4,460. Karena nilai F hitung < nilai F tabel (0,617289 < 4,460) 

maka Ho diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa model berbentuk linear. 

Tabel 4.28: Hasil Uji Linearitas Regresi Model MRW 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.617289    Prob. F(1,17) 0.4429 
Log likelihood ratio 0.784682    Prob. Chi-Square(1) 0.3757 

 
Ketiga, dilakukan pengujian heteroskedastisitas dengan uji White, hasilnya 

ditunjukkan pada tabel 4.29. Dari tabel 4.29 diketahui nilai Chi kuadrat (χ2) hitung 
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sebesar 5,819496. Sedangkan χ2 tabel pada α = 5% dan df = 9 adalah sebesar 16,919. 

Karena nilai χ2 hitung < χ2 tabel (5,81949 < 16,919) maka Ho diterima. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa residual terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.29: Hasil Uji Heteroskedastisitas Regresi Model MRW 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.479548    Prob. F(9,12) 0.8621
Obs*R-squared 5.819496    Prob. Chi-Square(9) 0.7578
Scaled explained SS 1.817475    Prob. Chi-Square(9) 0.9940

 
Keempat, dilakukan pengujian multikolinieritas menggunakan metode 

deteksi Klien, hasilnya secara ringkas diperlihatkan pada tabel 4.30. Dari tabel 4.30 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) variabel labor sebesar 0,984044, kapital 

sebesar 0,676669, dan human kapital sebesar 0,983036. Karena koefisien determinasi 

masing-masing variabel tersebut kurang dari koefisien determinasi yang diperoleh 

dari model regresi utama (< 0,995718) maka dapat disimpulkan bahwa pada 

masing-masing variabel bebas tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.30: Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Regresi Model MRW 

No Variabel R2 Variabel R2 Regresi 
MRW Kesimpulan 

1 Labor 0.984044 0.995718 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
2 Kapital 0.676669 0.995718 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
3 Human Kapital 0.983036 0.995718 Tidak Terdapat Multikolinearitas 

 
Kelima, dilakukan pengujian autokolerasi menggunakan uji Lagrange 

Multiplier (LM), hasilnya ditunjukkan pada tabel 4.31. Dari tabel 4.31 diketahui 

bahwa nilai Chi kuadrat (χ2) hitung sebesar 3,735732. Sedangkan nilai χ2 tabel 

pada α = 5% dengan df = 2 adalah sebesar 5,591. Karena nilai χ2 hitung < nilai χ2 

tabel (3,735732 < 5,591) maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada residual tidak terjadi masalah autokorelasi.  
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Tabel 4.31: Hasil Uji Autokorelasi Regresi Model MRW 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.636302    Prob. F(2,16) 0.2257 
Obs*R-squared 3.735732    Prob. Chi-Square(2) 0.1545 

 
b) Uji Statistik Model MRW 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, berikutnya dilakukan pengujian 

statistik pada model regresi MRW. Hasilnya secara ringkas disajikan pada tabel 

4.32. Dari tabel 4.32, terlihat bahwa secara statistik semua variabel bebas (kapital, 

labor, dan human kapital) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel output. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas F hitung 

yang signifikan pada α = 1%. Selain itu, secara bersama-sama semua variabel 

bebas tersebut mampu menjelaskan variasi nilai output sebesar 99,57%, 

sedangkan sisanya (0,43%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

Tabel 4.32: Ringkasan Hasil Regresi Model MRW 
No Variabel Koefisien t-statistik t-tabel (df=18) Sig. Kesimpulan 
1 Konstanta 3.845227 6.557796 2.101 0.0000 Signifikan* 
2 Log(Labor) 0.667055 2.851861 2.101 0.0106 Signifikan** 
3 Log(Kapital) 0.389372 16.306260 2.101 0.0000 Signifikan* 
4 Log(Human Kapital) 0.595614 2.695985 2.101 0.0148 Signifikan** 
  R-squared 0.995718      
  Adjusted R-squared 0.995004      
  F-statistic 1395.152      
  F-tabel (3,18) 3.160      
  Prob(F-statistic) 0.0000      
  Kesimpulan Uji F Signifikan*        
 * = Signifikan pada α 1%;  ** = Signifikan pada α 5%; *** = Signifikan pada α 10% 

 
Sementara itu berdasarkan nilai t-statistik, secara parsial dari tiga variabel 

bebas yang diduga berpengaruh, ternyata semua variabel signifikan pengaruhnya 

terhadap variabel output. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung yang 

lebih besar dibandingkan t tabel (t hitung >2,101). Untuk kapital signifikan pada 

taraf α =1%, sedangkan untuk labor dan human kapital signifikan pada taraf α =5%.  
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c) Pembahasan Hasil Regresi Model MRW dan Return to Scale 

Berdasarkan pengujian empiris yang hasilnya telah diringkas pada tabel 

4.32, persamaan model MRW dapat dijabarkan menjadi persamaan berikut: 

Log (Y) =  Log 3.845  + 0.667 Log(L) + 0.389 Log(K) + 0.596 Log(H) + ε ………. (31)    

       (6.558)*        (2.852)**            (16.306)*            (2.696)* 

Atau apabila diubah menjadi bentuk fungsi Cobb Douglass, persamaan di 

atas  menjadi sebagai berikut: 

       Y = 3.845  .  L 0.667   . K 0.389 . H 0.596 ……………. (32) 

Dari persamaan (31) di atas diketahui bahwa baik labor, kapital, maupun 

human kapital mempunyai pengaruh yang positif terhadap output, dan pengaruh 

yang positif ini juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan ini 

terlihat dari nilai signifikansi t statistik yang signifikan pada taraf α = 5%. Dengan 

demikian, hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelumnya.  

Di samping sesuai dengan hipotesis, arah hubungan labor dan kapital 

terhadap output setidaknya masih memperlihatkan kesesuaian dengan teori Solow 

maupun MRW. Dalam kerangka output total, sebagaimana teori Solow maupun 

MRW kemukakan, bahwa meningkatnya jumlah labor akan berdampak pada 

meningkatnya output produksi, dan meningkatnya output produksi ini secara 

langsung akan berdampak pada meningkatnya total output. Sedangkan 

meningkatnya kapital akan berdampak pada meningkatnya efisiensi tenaga kerja, 

kemudian meningkatnya efisiensi tenaga kerja akibat bertambahnya jumlah 

kapital ini akan menyebabkan peningkatan terhadap total output.  

Selain arah hubungan labor dan kapital yang sesuai dengan teori MRW, 

arah hubungan input human kapital terhadap output juga memperlihatkan kesesuaian, 
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yakni berpengaruh positif. Sebagaimana teori MRW kemukakan secara implisit, 

bahwa meningkatnya human kapital akan berdampak pada meningkatnya 

kemampuan pekerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya efisiensi 

tenaga kerja, dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan terhadap total output. 

Sementara itu, ditinjau dari besaran elastisitasnya. Besaran elastisitas untuk 

labor adalah sebesar 0,667, nilai ini dapat diartikan bahwa kenaikan labor sebesar 

10% akan mendorong kenaikan output sebesar 6,67%; untuk kapital elastisitasnya 

adalah sebesar 0,389, nilai ini dapat diartikan bahwa kenaikan kapital sebesar 10% 

akan mendorong kenaikan output sebesar 3,89%; sedangkan besaran elastisitas 

untuk human kapital adalah sebesar 0,596, nilai ini dapat diartikan bahwa 

meningkatnya pencapaian human kapital sebesar 10% akan mendorong kenaikan 

output sebesar 5,96%; dengan asumsi faktor-faktor lainnya ceteris paribus.  

Besaran elastisitas dari masing-masing input tersebut, tampak tidak 

memperlihatkan kesesuaian degan hasil yang dikemukakan MRW, yakni tidak 

menunjukkan elastisitas sebesar 0,333 untuk masing-masing input. Meskipun 

demikian, baik elastisitas labor, kapital, maupun human kapital tersebut setidaknya 

masih menunjukkan diminishing return, sebagaimana MRW kemukakan.  

Lebih jauh, return to scale yang dihasilkan juga memperlihatkan 

ketidaksesuaian dengan hasil yang dikemukakan MRW, yakni tidak menunjukkan 

constant return to scale (nilai koefisien α + β + θ  ≠ 1). Sebagaimana teori MRW 

kemukakan bahwa apabila input-input produksi dibayar sesuai dengan marginal 

produknya, adanya persaingan sempurna, dan mengasumsikan diminishing return 

baik untuk labor, kapital dan human kapital maka fungsi produksinya akan 
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menghasilkan constant return to scale (nilai α + β + θ = 1; dimana nilai θ = 1–α–β,  

nilai α adalah 1 > α > 0; dan nilai β adalah 1 > β > 0). Sementara itu, dari pengujian 

Wald Test (Tabel 4.33) dapat disimpulkan bahwa fungsi produksinya tidak 

constant return to scale. Kesimpulan ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih 

besar dari F tabel (322,0557 > 4,41) atau dari nilai probabilitas F hitung yang 

signifikan pada α = 1%.  

Tabel 4. 33: Walt Test Model Regresi MRW 
Wald Test:   
Equation: MRW   

Test Statistic Value  Df    Probability 

F-statistic 322.0557 (1, 18)  0.0000 
Chi-square 322.0557 1  0.0000 

    
Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err. 

-1 + C(2) + C(3) + C(4) 0.652041 0.036334 

Restrictions are linear in coefficients. 
 

Di samping itu, sebagaimana terlihat pada fungsi produksi Cobb Douglas 

yang ditunjukkan pada persamaan (32), terlihat jelas bahwa return to scale yang 

dihasilkan adalah increasing return to scale, karena jumlah koefisien α + β + θ  > 1 

atau 0,667 + 0,389 + 0,596 = 1,652 > 1. Hal ini berarti jika konstanta tidak berubah, 

sedangkan input labor, kapital, dan human kapital masing-masing mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 1,65%. Hasil yang 

increasing return to scale tersebut menunjukkan bahwa untuk kasus perekonomian 

Indonesia memperlihatkan adanya persaingan tidak sempurna, oleh karena itu 

marginal produk input-input produksi tidak dibayar sesuai dengan marginal produknya. 
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d) Komparasi Hasil Model Solow dan MRW 

Tabel 4.34: Perbandingan Hasil Regresi Model Regresi Solow & MRW 
Model Solow Model MRW No Variabel 

Koefisien Sig. Koefisien Sig. 
1 Konstanta 2.30947 0.0000 3.84523 0.0000 
2 Log(Labor) 1.27019 0.0000 0.66706 0.0106 
3 Log(Kapital) 0.38483 0.0000 0.38937 0.0000 
4 Log(Human Kapital) - - 0.59561 0.0148 
        

  R-squared 0.995718 0.0000 0.995718 0.0000 

 
Dari tabel 4.34 di atas, terlihat jelas bahwa dalam hal menjelaskan variasi 

output, model regresi dengan fungsi produksi MRW masih lebih baik ketimbang 

dengan fungsi produksi Solow. Kesimpulan ini terlihat dari nilai R-Squared yang 

dihasilkan. Pada model regresi Solow nilai R-Squared-nya sebesar 0,994267 

sedangkan pada model regresi MRW sebesar 0,995718. Hal ini berarti model 

regresi Solow mampu menjelaskan variasi output sebesar 99,42% sedangkan 

model regresi MRW mampu menjelaskan variasi output sebesar 99,57%. 

Di samping itu, dengan memasukkan variabel human kapital ke dalam 

fungsi produksi Solow, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap 

nilai elastisitas dan signifikansi dari pengaruh variabel labor dan kapital, khususnya 

terhadap pengaruh dari variabel labor. Untuk labor besaran elastisitasnya mengalami 

penurunan dari yang sebelumnya sebesar 1,270 (signifikan pada α = 1%) menjadi 

sebesar 0,667 (signifikan pada α = 5%). Sebaliknya untuk kapital besaran 

elastisitasnya cenderung mengalami kenaikan dari yang sebelumnya sebesar 0,385 

(signifikan pada α = 1%) menjadi sebesar 0,389 (signifikan pada α = 1%).  

Hasil ini tidak sejalan dengan apa yang ditemukan oleh MRW, bahwa 

penambahan variabel human kapital cenderung mengurangi bias dari estimasi 
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elastisitas kapital yang terlalu tinggi. Sebaliknya, untuk kasus perekonomian 

Indonesia bias yang terjadi terletak pada estimasi elastisitas labor yang terlalu 

tinggi (mengalami increasing return to labor). Dengan memasukkan variabel 

human kapital, elastisitas labor mengalami penurunan yang drastis dan hasilnya 

menjadi diminishing return to labor. Dengan demikian, elastisitas labor menjadi 

sejalan dengan asumsi yang Solow kemukakan, yakni diminishing return to labor.  

e) Kontribusi Faktor-Faktor Input dan TFP 

Setelah diperoleh elastisitas labor, kapital dan human kapital, selanjutnya 

dilakukan perhitungan TFP dengan menggunakan formula yang telah dituliskan 

pada persamaan (26), dan dituliskan kembali pada persamaan di bawah ini: 
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Dengan elastisitas kapital sebesar 0,389, elastisitas labor sebesar 0,667, 

dan elastisitas human kapital sebesar 0,596 maka perhitungannya menjadi: 
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Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan (33) diperoleh 

hasil secara ringkas sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.35 di bawah ini. 

Tabel 4.35: Ringkasan Komposisi Sumbangan Labor, Kapital, Human 
Kapital, dan  TFP  terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Periode GDP 
Growth 

Kontribusi 
Labor 

Kontribusi 
Kapital 

Kontribusi 
Human Kapital 

Pertumbuhan 
TFP 

1987-2008 4.89 1.43 2.46 1.25 -0.25
1987-1996 6.89 1.69 4.06 1.69 -0.55
1999-2008 4.72 1.27 2.30 0.85 0.30

 
Dari tabel 4.35 di atas, terlihat jelas bahwa kontribusi terbesar pertumbuhan 

output disumbangkan oleh kapital, kemudian labor dan human kapital, sedangkan 
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kontribusi TFP masih relatif kecil. Secara keseluruhan, dari rata-rata pertumbuhan 

GDP sebesar 4,89%, sumbangan sebesar 2,46% (atau 50,22%) diberikan oleh 

kapital, sebesar 1,43% (29,32%) diberikan oleh labor, dan sebesar 1,25% (25,62%) 

diberikan oleh human kapital, sedangkan sisanya sebesar -0,25% (-5,16%) 

diberikan oleh TFP. Relatif besarnya kontribusi faktor-faktor input menunjukkan 

bahwa faktor-faktor input, terutama kapital, memainkan peranan penting dalam 

mendorong meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, 

kebijakan yang ditujukan untuk memberikan intensif bagi tumbuhnya faktor-

faktor input akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, bila dibandingkan antara periode sebelum dan setelah krisis, 

kesimpulan yang sama juga terlihat, yakni input kapital, labor, dan human kapital 

masih merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan output, sedangkan 

kontribusi TFP masih relatif kecil. Meskipun demikian, besarnya sumbangan dari 

masing-masing faktor input dan TFP antara periode sebelum dengan setelah krisis 

setidaknya memperlihatkan adanya perbedaan. Perbedaan yang cukup kontras 

terutama pada sumbangan input kapital, human kapital dan TFP.  

Untuk input kapital dan human kapital, sumbangannya terhadap 

pertumbuhan output pada periode setelah krisis cenderung mengalami penurunan 

dibandingkan sebelum krisis. Pada periode sebelum krisis, rata-rata sumbangan 

input kapital terhadap pertumbuhan output adalah sebesar 4,06% (58,99%) dan 

input human kapital sebesar 1,69% (24,48%), sedangkan pada periode setelah 

krisis rata-rata sumbangan input kapital terhadap pertumbuhan output adalah 

sebesar 2,30% (48,63%) dan input human kapital sebesar 0,85% (17,99%). 
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Tingginya peranan input kapital pada periode sebelum krisis setidaknya disebabkan 

karena derasnya aliran investasi yang masuk ke Indonesia sejak diberlakukannya 

kebijakan liberalisasi modal yang berdampak pada tinggi laju pertumbuhan kapital 

pada periode sebelum krisis, sebaliknya menurunnya peranan kapital pada periode 

setelah krisis disebabkan karena terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan 

investasi di Indonesia sebagai akibat dari belum sepenuhnya pulih dari krisis, 

adanya gejolak sosial dan politik di dalam negeri, serta sikap investor yang 

cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara 

itu, menurunnya peranan human kapital pada periode setelah krisis disebabkan 

karena melambatnya laju pencapaian pendidikan (schooling years) angkatan kerja 

dan cenderung rendahnya pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi.  

Sebaliknya untuk TFP, sumbangannya terhadap pertumbuhan output pada 

periode setelah krisis cenderung mengalami peningkatan dibandingkan sebelum 

krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata sumbangan TFP terhadap pertumbuhan 

output adalah sebesar -0,55% (-8,01%) sedangkan pada periode setelah krisis rata-

rata kontribusi TFP adalah sebesar 0,30% (6,43%). Hal ini menunjukkan bahwa 

kontribusi TFP pada periode setelah krisis cenderung lebih baik ketimbang pada 

periode sebelum krisis. Cenderung berbedanya sumbangan TFP pada periode 

sebelum dan setelah krisis ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, yakni pada bagian pembahasan analisis TFP dan kontribusi faktor-

faktor input pada pembahasan model regresi Solow.  

Lebih jauh, meskipun kontribusi faktor-faktor input dan TFP pada periode 

sebelum dengan setelah krisis memperlihatkan kontribusi yang cenderung 
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berbeda, namun berdasarkan pengujian statistik, perbedaan tersebut tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, kecuali untuk sumbangan input human 

kapital. Kesimpulan ini terlihat dari nilai signifikansi t hitung yang lebih kecil 

besar dibanding dengan α = 10% (lihat Tabel 4.36). Sebaliknya untuk kontribusi 

input human kapital, kesimpulan tersebut terlihat dari signifikansi nilai t hitung 

yang nilainya kurang dari α = 5%. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan 

bahwa kontribusi input kapital, labor, dan TFP pada periode sebelum krisis dengan 

setelah krisis mempunyai perbedaan yang signifikan ditolak. Sebaliknya hipotesis 

yang menyatakan bahwa kontribusi input human kapital pada periode sebelum 

krisis dengan setelah krisis mempunyai perbedaan yang signifikan diterima. 

Tabel 4.36: Komparasi Kontribusi Faktor-faktor Input dan TFP Model MRW 
t-test for Equality of Means Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

  

F Sig. t df 
Sig.       

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Kontribusi Labor .079 .782 1.134 18 .272 .41700 .36760 
Kontribusi Kapital 1.696 .209 1.425 18 .171 1.76800 1.24079 
Kontribusi Human_Kap .000 .996 2.249 18 .037 .83600 .37178 
Kontribusi TFP .223 .642 -.868 18 .397 -.85600 .98629 

 

4.2.3 Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek (Business Cycle Model) 

a) Uji Asumsi Klasik Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek 

Sebelum melakukan pembahasan untuk model regresi pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek, pada bagian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik 

terlebih dahulu, seperti yang halnya dilakukan pada regresi model Solow dan MRW. 

Pertama, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera, hasilnya 

ditunjukkan pada grafik 4.29. Dari grafik 4.29, diketahui nilai J-B sebesar 0,738447. 

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai Chi kuadrat (χ2) tabel dengan df = 8 
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dan α = 5%. Pada df = 8 dan α = 5% diperoleh χ2 tabel sebesar 15,507. Karena nilai 

J-B hitung < χ2 tabel (0,738447 < 15,507) maka Ho diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal. 

Grafik 4.29: Uji Normalitas Model Regresi Business Cycle 
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Sumber: Lampiran 

Kedua, dilakukan pengujian kelinieran model dengan uji Ramsey Reset, 

hasilnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.37. Dari tabel 4.37, diketahui nilai 

F hitung sebesar 3,260943, sedangkan nilai F tabel pada α = 5% dan df (1,12) 

adalah sebesar 4,750. Karena nilai F hitung < nilai F tabel (3,260943 < 4,750) maka 

Ho diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model berbentuk linear. 

Tabel 4.37: Uji Linearitas Model Regresi Business Cycle 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 3.260843    Prob. F(1,12) 0.0942 
Log likelihood ratio 4.923833    Prob. Chi-Square(1) 0.0265 

 
Ketiga, dilakukan pengujian heteroskedastisitas dengan uji White, hasilnya 

sebagaimana terlihat pada tabel 4.38. Dari tabel 4.38, diketahui bahwa nilai Chi 

kuadrat (χ2) hitung sebesar 3,191320. Sedangkan nilai Chi kuadrat (χ2) tabel pada 

α = 5% dengan df = 8 adalah sebesar 15,507. Karena nilai χ2 hitung < χ2 tabel 

(3,191320 < 15,507) maka Ho diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

residual tidak terkena masalah heteroskedastisitas.  
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Tabel 4.38: Uji Heteroskedastisitas Regresi Model Business Cycle 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.275718    Prob. F(8,13) 0.9628 
Obs*R-squared 3.191320    Prob. Chi-Square(8) 0.9218 
Scaled explained SS 0.615091    Prob. Chi-Square(8) 0.9997 

 
Keempat, dilakukan pengujian multikolinieritas menggunakan metode 

deteksi Klien, hasilnya secara ringkas diperlihatkan pada tabel 4.39. Dari tabel 

4.39, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R2) dari masing-masing variabel 

independen kurang dari nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh dari model 

regresi utama (< 0.960872). Dengan demikian disimpulkan bahwa pada masing-

masing variabel bebas tersebut tidak terkena permasalahan multikolinearitas. 

Tabel 4.39: Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Regresi Model Business Cycle 

No Variabel R2 
Variabel 

R2 Regresi 
Utama Kesimpulan 

1 Inflasi  0.846505 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
2 ∆ M2  0.722432 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
3 Suku Bunga SBI 3 Bulan 0.801072 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
4 ∆Pengeluaran Pemerintah 0.608433 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
5 ∆ Nilai Tukar Rupiah 0.810370 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
6 ∆ Harga Minyak Mentah  0.337899 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
7 Dummy Krisis 0.582194 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 
8 Dummy Presiden 0.594494 0.960872 Tidak Terkena Multikolinearitas 

 
Tabel 4.40: Uji Autokorelasi Regresi Model Business Cycle 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.782887    Prob. F(2,11) 0.2135 
Obs*R-squared 5.385709    Prob. Chi-Square(2) 0.0677 

 
Kelima, dilakukan pengujian autokolerasi dengan uji Lagrange Multiplier, 

hasilnya diperlihatkan pada tabel 4.40. Dari tabel 4.40 diketahui nilai Chi kuadrat 

(χ2) hitung sebesar 5,385709. Sedangkan χ2 tabel pada α = 5% dan df = 2 adalah 

sebesar 5,591. Karena χ2 hitung < χ2 tabel (5,385709 < 5,591) maka Ho diterima. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa residual tidak terkena masalah autokorelasi.  
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b) Uji Statistik Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, berikutnya dilakukan pengujian 

statistik, hasilnya secara ringkas disajikan pada tabel 4.41. Dari tabel 4.41, terlihat 

bahwa secara statistik semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan tersebut dapat 

dilihat dari nilai probabilitas F hitung yang signifikan pada α = 1%. Di samping 

itu, secara bersama-sama semua variabel bebas tersebut mampu menjelaskan 

variasi nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 96,09% sebagaimana ditunjukkan oleh 

nilai R-squared (R2) sebesar 0.960872, sedangkan sisanya (3,91%) dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model.  

Tabel 4.41: Ringkasan Hasil Regresi Model Business Cycle 
No Variabel Koefisien t-statistik t-tabel(df=13) Sig. Kesimpulan 
1 Konstanta 10.375060 14.940080 2.160 0.0000 Signifikan* 
2 Inflasi  -0.235999 -5.502722 -2.160 0.0001 Signifikan* 
3 ∆ M2 0.100536 3.488159 2.160 0.0040 Signifikan* 
4 SBI 3 bulan  -0.265936 -3.389993 -2.160 0.0048 Signifikan* 

5 ∆ Pengeluaran 
Pemerintah  -0.030122 -1.465325 -2.160 0.1666 Tidak 

Signifikan 
6 ∆ Kurs Rupiah  -0.064989 -1.979926 -2.160 0.0693 Signifikan*** 

7 ∆ Harga Minyak 
Mentah OPEC -0.021676 -1.568987 -2.160 0.1407 Tidak 

Signifikan 
8 Dummy Krisis -2.588302 -2.850777 -2.160 0.0136 Signifikan** 
9 Dummy Presiden -1.467650 -2.304853 -2.160 0.0383 Signifikan** 

R-squared 0.960872      
Adjusted R-squared 0.936794      
F-statistic 39.90577      
F-tabel (8,13) 2.770      
Prob(F-statistic) 0.0000      
Kesimpulan Uji F Signifikan*       
* = Signifikan pada α 1%;  ** = Signifikan pada α 5%; *** = Signifikan pada α 10% 
 

Sementara itu berdasarkan nilai t-statistik, secara parsial dari delapan 

variabel bebas yang diduga berpengaruh, ternyata pada taraf α = 5% hanya 

terdapat lima (5) variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi, yakni variabel inflasi, perubahan M2, suku bunga SBI 3 
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bulan, dummy krisis, dan dummy pergantian presiden. Kesimpulan tersebut dapat 

dilihat dari nilai signifikansi t hitung yang kurang dari α = 5%. Sedangkan untuk 

variabel perubahan nilai tukar rupiah signifikan pada taraf α = 10%. Sebaliknya 

untuk variabel perubahan pengeluaran pemerintah dan perubahan harga minyak 

OPEC tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 

c) Pembahasan Hasil Regresi Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek 

Berdasarkan pengujian empiris yang hasilnya telah diringkas pada tabel 

4.41 dapat dibuat suatu persamaan yang menunjukkan arah dan besaran pengaruh 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persamaan 

tersebut sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (34) di bawah ini. 

Growth = 10.375 – 0.2359 Inf + 0.1005 ΔM2 – 0.2659 SBI3 – 0.0301 ΔGE – 0.065ΔKurs  
        (14.490)*       (-5.503)*         (3.488)*             (-3.390)*               (-1.465)             (-1.980)*** 

  – 0.0217 ΔCOP – 2.5883 Dkrisis – 1.4677 Dpres + ε  ……………. (34) 
      (-1.569)                  (-2.851)**                 (-2.305)** 

Secara lebih rinci, pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap 

pertumbuhan ekonomi akan dijabarkan pada penjelasan di bawah ini. 

1. Inflasi 

Dari persamaan (34) diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh yang negatif ini signifikan 

pada taraf α = 1%. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis 

buat sebelumnya. Sedangkan nilai koefisiennya adalah sebesar 0,2359. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 10%, 

sedangkan faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka akan 

berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,36%. 
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Pengaruh yang negatif tersebut sesuai dengan teori makroekonomi, yang 

mengemukakan bahwa kenaikan inflasi akan menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat sehingga mendorong turunnya permintaan agregat dan pada akhirnya 

menyebabkan turunnya laju pertumbuhan output. Dalam kerangka IS-LM, 

kenaikan inflasi akan menyebabkan turunnya keseimbangan uang rill (M/P), 

sehingga menggeser kurva LM ke atas. Hal ini mengakibatkan kenaikan suku 

bunga keseimbangan dan turunnya output. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga 

akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang, menurunkan 

gairah menabung dan berinvestasi, menurunkan daya saing produk dalam negeri, 

yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan output.  

2. Perubahan Jumlah Uang Beredar (ΔM2) 

Dari persamaan (34) diketahui bahwa variabel perubahan jumlah uang 

beredar (M2) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dan pengaruh yang positif ini signifikan pada taraf α = 1%. Dengan demikian, hal 

ini sesuai dengan hipotesis yang penulis buat sebelumnya. Sedangkan nilai 

koefisiennya adalah sebesar 0,1005. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa ketika 

perubahan jumlah uang beredar mengalami kenaikan sebesar 10%, sedangkan 

faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka akan menyebabkan laju 

pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,005%, 

Pengaruh perubahan JUB terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif 

(searah) tersebut sesuai dengan teori IS-M.  Dalam kerangka teori IS-LM, ketika 

Bank Sentral menaikkan penawaran uang, dengan tingkat inflasi dan permintaan 

uang yang tetap, kenaikan penawaran uang tersebut akan menggeser kurva LM ke 
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kanan sehingga menurunkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih 

rendah akan mengurangi biaya investasi dan konsumsi yang sensitif terhadap 

bunga, sehingga mendorong kenaikan dalam investasi dan konsumsi. Dengan 

mekanisme pengganda pada investasi dan kenaikan konsumsi sensitif bunga, akan 

mendorong peningkatan dalam permintaan agregat, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan output sehingga pertumbuhan output juga mengalami peningkatan. 

3. Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan  

Dari persamaan (34) diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga SBI 3 

bulan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan output 

pada taraf α = 1%. Arah hubungannya juga sesuai dengan hipotesis yang penulis 

buat, yakni negatif. Sedangkan nilai elastisitasnya adalah sebesar 0,2659. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa ketika suku bunga SBI 3 bulan mengalami kenaikan 

sebesar 10%, sedangkan faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka 

akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,66%. 

Pengaruh negatif suku bunga terhadap pertumbuhan output tersebut sesuai 

dengan teori makroekonomi. Hal ini karena ketika tingkat suku bunga mengalami 

kenaikan akan berdampak pada turunnya investasi dan konsumsi yang sensitif 

terhadap bunga. Turunnya tingkat investasi dan konsumsi yang sensitif terhadap 

bunga akan berdampak pada menurunnya permintaan agregat, yang selanjutnya 

akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami penurunan.  

4. Perubahan Pengeluaran Pemerintah 

Dari persamaan (34) diketahui bahwa variabel perubahan pengeluaran 

pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap laju pertumbuhan 
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ekonomi sebesar 0,0301. Nilai elastisitasnya yang sebesar 0,0301 tersebut, dapat 

diartikan bahwa ketika perubahan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 

sebesar 10%, sedangkan faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka 

akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,301%. 

Lebih jauh berdasarkan pengujian statistik, pengaruh pengeluaran pemerintah 

tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan ini terlihat dari 

nilai signifikansi t hitung (0,1666) yang lebih besar dari α = 10%. Dengan 

demikian, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis buat sebelumnya. 

Selain tidak sesuai dengan hipotesis, pengaruh yang negatif ini juga tidak 

menunjukkan kesesuaian dengan teori IS-LM. Menurut teori IS-LM, kenaikan 

pengeluaran pemerintah sebesar ∆G akan menggeser kurva IS ke kanan sebesar 

∆G/(1-MPC), sehingga baik tingkat suku bunga maupun output akan mengalami 

kenaikan. Namun dalam penelitian ini hasilnya berkebalikan dengan teori tersebut, 

yakni pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan output.  

Sebaliknya, pengaruh yang negatif tersebut tampaknya mendukung teori 

crowding out investment, yang menyatakan bahwa kenaikan pengeluaran 

pemerintah akan mengurangi stok tabungan nasional dan mendorong naiknya 

tingkat suku bunga. Kemudian, meningkatnya tingkat suku bunga tersebut akan 

mendorong turunnya tingkat investasi dan pada akhirnya menyebabkan laju 

pertumbuhan output mengalami penurunan. Di samping itu, hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Gwartney et al (1998), 

meskipun dalam lingkup negara yang berbeda, mereka menemukan adanya 

pengaruh yang negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan output. 
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Selain berpengaruh negatif, secara statistik pengaruh perubahan pengeluaran 

pemerintah tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, nilai 

elastisitasnya yang sebesar 0,0301 tersebut tergolong relatif kecil. Dapat dikatakan 

bahwa besaran elastisitasnya tersebut tidak elastis (inelastis). Setidaknya terdapat 

tiga (3) alasan yang diduga menjadi penyebab terjadinya kondisi demikian. 

Pertama, cenderung tidak produktifnya alokasi pengeluaran pemerintah yang 

dikeluarkan dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kurang 

produktifnya alokasi pengeluaran pemerintah ini, tercermin dari cenderung 

besarnya proporsi pengeluaran rutin ketimbang untuk pengeluaran pembangunan. 

Secara rata-rata alokasi pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran pemerintah 

mencapai sebesar 58,11 % per tahun, sedangkan untuk pengeluaran pembangunan 

hanya sebesar 25,41% per tahun. Lebih jauh, proporsi pengeluaran rutin tersebut 

sebagian besar dialokasikan untuk tujuan yang kurang produktif, khususnya untuk 

pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri yang mencapai proporsi 

rata-rata sebesar 25,92% per tahun terhadap total pengeluaran pemerintah. 

Kedua, adanya dampak crowding out investment. Dalam hal ini, kenaikan 

pengeluaran pemerintah akan mendorong turunnya investasi swasta yang 

kemudian berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output.  

Ketiga, adanya efek negatif dari pembiayaan anggaran pemerintah. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah lepas dari 

bagaimana pengeluaran itu dibiayai. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah yang 

dibiayai dengan cara menaikkan pajak dapat menjadi disintensif bagi pertumbuhan 

ekonomi. Di samping pajak, pembiayaan pengeluaran pemerintah lainnya, terutama 
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yang bersumber dari penerbitan obligasi negara, tampaknya juga tidak efektif 

dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan obligasi 

negara tersebut, sebagian besar proporsinya justru dimiliki oleh sektor swasta 

(perbankan dan non-perbankan) dalam negeri. Oleh karena itu, penerbitan obligasi 

tersebut cenderung mengurangi tabungan swasta. Berkurangnya tabungan swasta 

akan mendorong turunnya investasi swasta, yang pada gilirannya akan mendorong 

turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari 

pinjaman (utang) luar negeri, cenderung mempunyai dampak pada beban 

pembayaran bunga dan pokok cicilannya di masa depan. 

5. Perubahan Nilai Tukar Rupiah  

Dari persamaan (34) terlihat bahwa variabel perubahan nilai tukar rupiah 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap laju pertumbuhan output. Pengaruh 

yang negatif tersebut, secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan pada taraf α = 5%, namun pada taraf α = 10% menunjukkan pengaruh 

yang signifikan. Dengan demikian pada taraf α = 10%, hipotesis yang menyatakan 

bahwa perubahan nilai tukar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laju 

pertumbuhan output dapat diterima. Sementara itu, nilai elastisitasnya adalah 

sebesar 0,0650. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketika perubahan 

nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau terdepresiasi sebesar 10%, 

sedangkan faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka akan 

berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan output sebesar 0,65%. 

Dampak meningkatnya laju pertumbuhan output sebagai akibat dari 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah tersebut, memperlihatkan bahwa dampak nilai 
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tukar pada jalur sisi permintaan lebih kuat daripada jalur sisi penawaran. Dengan 

demikian, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husman 

(2007) yang menyimpulkan bahwa terdepresiasinya nilai tukar rupiah lebih 

berdampak pada jalur sisi permintaan ketimbang pada jalur penawaran, dan 

sebaliknya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono 

(2007) yang menyimpulkan hal sebaliknya. 

Pada jalur sisi permintaan, terdepresiasinya nilai tukar akan menyebabkan 

menurunnya konsumsi barang impor, dan akan meningkatkan kinerja ekspor 

karena harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga 

barang saingannya yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, hal ini akan 

berdampak pada meningkatkan permintaan terhadap barang dalam negeri, baik 

dari permintaan domestik maupun dari permintaan luar negeri terhadap ekspor, 

dan sebaliknya menurunkan permintaan terhadap barang impor. Pada akhirnya, 

kondisi tersebut akan meningkatkan laju pertumbuhan output. 

Selain signifikansinya yang di atas 5% tersebut, nilai elastisitasnya yang 

sebesar 0,0650 tersebut tergolong relatif kecil. Relatif kecilnya nilai elastisitasnya 

tersebut merupakan hal yang wajar, karena selain berpengaruh pada jalur sisi 

permintaan, perubahan nilai tukar juga berpengaruh pada jalur sisi penawaran. 

Pada jalur sisi penawaran, terdepresiasinya nilai tukar akan berdampak pada 

menurunnya laju pertumbuhan output. Karena ketika nilai tukar terdepresiasi, 

dapat menyebabkan meningkatkan biaya bahan baku impor yang selanjutnya 

menyebabkan penurunan output produksi. Namun, berdasarkan hasil estimasi 

terlihat bahwa dampak sisi permintaan lebih kuat ketimbang sisi penawaran, 
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sehingga secara netto depresiasi nilai tukar masih berdampak positif pada 

meningkatnya pertumbuhan output dengan elastisitas yang cenderung kecil. 

6. Perubahan Harga Minyak Mentah OPEC 

Dari persamaan (34) terlihat bahwa variabel perubahan harga minyak 

mentah OPEC mempunyai pengaruh yang negatif terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,0217. Nilai elastisitasnya yang sebesar 0,0217 tersebut, dapat 

diartikan bahwa ketika harga minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 10%, 

sedangkan faktor-faktor lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka akan 

berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,217%.  

Pengaruh yang negatif ini, sesuai dengan teori yang dikemukakan, bahwa 

terjadinya supply shock (kenaikan harga minyak) menyebabkan kenaikan biaya 

produksi. Naiknya biaya produksi menyebabkan produsen menaikkan harga 

barang-barang yang diproduksinya sehingga menurunkan konsumsi masyarakat, 

yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan output.  

Namun, pengaruh yang negatif tersebut secara statistik tidak berpengaruh 

signifikan. Kesimpulan ini terlihat dari signifikansi t hitung (0,1407) yang lebih 

besar dari α = 10%. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa perubahan 

harga minyak mentah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi ditolak. Selain tidak signifikan secara statistik, nilai elastisitasnya yang 

sebesar 0,0217 tersebut dapat dikatakan inelastis. Artinya kenaikan harga minyak 

mentah tidak menyebabkan penurunan yang besar pada pertumbuhan ekonomi.  

Relatif kecil nilai elastisitasnya dan tidak signifikan pengaruhnya secara 

statistik, setidaknya dikarenakan kenaikan harga minyak mentah tidak secara 
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langsung direspons dengan naiknya harga BBM di dalam negeri. Misalnya, pada 

saat harga minyak mentah mengalami kenaikan pada tahun 1989-1990, pemerintah 

baru menaikkan harga BBM pada Mei 1990 dan Juli 1991. Ketika harga minyak 

mentah mengalami kenaikan kembali pada tahun 1999-2000, pemerintah baru 

menaikkan harga BBM pada Maret dan Mei 2001. Kemudian ketika harga minyak 

cenderung naik sepanjang periode 2003-2005, pemerintah baru menaikkan harga 

BBM pada Maret dan Oktober 2005. Demikian pula, pada saat harga minyak naik 

sepanjang periode 2006-2008, pemerintah baru menaikkan BBM pada Mei 2008. 

Dengan kata lain, terdapat kesenjangan waktu (lag time) antara kenaikan harga 

minyak mentah dengan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Selain itu, pemerintah 

juga masih mensubsidi BBM dengan proporsi yang relatif cukup besar. 

7. Krisis 

Dari persamaan (34) diketahui bahwa variabel krisis mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh yang negatif tersebut 

secara statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan ini dapat 

dilihat dari nilai t statistik yang lebih besar dibandingkan t tabel (2.8507 > 2,160) 

maupun dari nilai signifikansi t statistik (0,0136) yang kurang dari taraf α = 5%. 

Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis buat sebelumnya. 

Sedangkan nilai koefisiennya, yang juga mencerminkan nilai elastisitasnya adalah 

sebesar 2,588. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa terjadinya krisis, akan 

berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58%. 

Selain signifikan secara statistik, nilai elastisitasnya yang sebesar 2,588 

tersebut tergolong relatif besar, dan dapat dikatakan bahwa besaran elastisitasnya 
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tersebut elastis. Artinya, terjadinya krisis akan menyebabkan penurunan yang 

besar pada laju pertumbuhan output. Elastisitas pengaruh krisis terhadap laju 

pertumbuhan output yang relatif besar tersebut dan signifikan secara statistik, 

merupakan hal yang wajar karena krisis yang terjadi di Indonesia tidak hanya 

terdiri dari satu macam krisis, melainkan serangkaian krisis yang bermula dari 

terjadinya krisis nilai tukar, moneter, ekonomi, dan pada akhirnya menjadi krisis 

multidimensional (krisis ekonomi, sosial, dan politik).  

Ketika terjadi krisis nilai tukar (currency crisis) yang ditandai dengan 

terdepresiasinya rupiah secara tajam dan beralihnya sistem nilai tukar yang dianut 

Indonesia dari sistem nilai tukar mengambang terkendali menjadi sistem nilai 

tukar mengambang bebas, secara langsung berdampak pada naiknya biaya bahan 

baku impor yang selanjutnya meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan-

perusahaan yang memakai bahan baku impor, meningkatnya laju inflasi yang 

selanjutnya berdampak pada menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat, 

turunnya kepercayaan terhadap nilai mata uang rupiah yang selanjutnya 

menurunkan nilai aset-aset keuangan yang berdenominasi rupiah, naiknya 

tingkat suku bunga yang selanjutnya berdampak pada investasi, larinya aliran 

modal ke luar negeri yang kemudian berdampak pada turunnya neraca modal, 

serta meningkatnya pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri.  

Pada perkembangan selanjutnya, krisis tersebut menjalar menjadi krisis 

moneter (monetary crisis). Pada tahap ini nilai aset-aset di pasar keuangan merosot 

tajam, kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan mengalami penurunan yang 

selanjutnya menyebabkan terjadinya bank run dan pada gilirannya mengakibatkan 
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macetnya likuiditas perbankan, bank-bank mengalami kebangkrutan dan sebagian 

besar terancam terlikuidasi yang selanjutnya menyebabkan terganggunya fungsi 

intermediasi perbankan dan menghambat pendanaan untuk sektor riil. 

Pada kedua tahapan krisis di atas, kumulatif dari memburuknya indikator 

ekonomi dan perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan output. Sebagai misal, 

ketika pada tahun 1997 pertumbuhan output mengalami penurunan yang cukup 

tajam dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,82% pada tahun 1996 menjadi 

4,70% pada tahun 1997. 

Krisis nilai tukar dan krisis keuangan seperti yang telah dikemukakan di 

atas, pada akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi. Pada tahap ini capital 

outflows menjadi semakin deras, nilai rupiah menjadi semakin terdepresiasi 

dengan tajam, beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri 

semakin membesar, tingkat suku bunga dan inflasi mengalami peningkatan yang 

drastis, bank-bank semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya 

dan semakin banyak bank-bank yang mengalami kebangkrutan, sektor riil 

mengalami kemandegan dan banyak perusahaan yang menutup usahanya. 

Karena krisis ekonomi tidak segera teratasi, selanjutnya krisis tersebut 

berkembang menjadi krisis multidimensional, tidak hanya krisis ekonomi, 

melainkan juga krisis sosial dan politik. Terjadinya krisis sosial berupa kerusuhan 

sosial dan demonstrasi di berbagai daerah mengakibatkan rusaknya sarana publik 

maupun sarana produksi serta terganggunya distribusi barang-barang. Sedangkan 

terjadinya krisis politik menyebabkan ketidakstabilan dalam kondisi keamanan 
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dan politik di dalam negeri, mengakibatkan ketidakpastian arah kebijakan 

pemulihan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik dan investor.  

Pada tahap krisis multidimensional ini, kumulatif dari semakin 

memburuknya indikator ekonomi makro dan perkembangan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan 

output ketimbang pada saat hanya terjadi krisis nilai tukar dan moneter. Sebagai 

misal, ketika pada tahun 1998 pertumbuhan output mengalami kontraksi yang 

cukup tajam, dari 4,70% pada tahun 1997 menjadi -13,13% pada tahun 1998.  

8. Dummy Pergantian Presiden  

Dari persamaan (34) diketahui bahwa variabel dummy pergantian presiden 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh 

yang negatif ini secara statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan 

ini dapat dilihat dari nilai t statistik yang lebih besar dibandingkan t tabel (2,3048 

> 2,160) maupun dari signifikansi t statistik (0,0383) yang  signifikan pada taraf 

α = 5%. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis buat.  

Sementara itu, nilai koefisiennya adalah sebesar 1,467. Nilai tersebut dapat 

diartikan bahwa ketika terjadi pergantian presiden, sedangkan faktor lainnya 

diasumsikan ceteris paribus, maka akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1,47%. Selain signifikan secara statistik, nilai koefisiennya yang 

sebesar 1,467 tersebut dapat dikatakan elastis. Artinya, terjadinya pergantian 

presiden akan menyebabkan penurunan yang besar pada pertumbuhan ekonomi.  

Pengaruh negatif yang signifikan serta nilai koefisiennya yang relatif besar 

tersebut, setidaknya menunjukkan dua (2) hal penting terkait dengan pertumbuhan 
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ekonomi. Pertama, kestabilan politik masih merupakan faktor penting sebagai 

syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara berkesinambungan. Hal 

ini karena terciptanya kestabilan politik, secara langsung akan memberikan 

kejelasan terhadap arah kebijakan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang 

kondusif. Kondisi ini setidaknya terlihat pada masa pemerintahan presiden 

Soeharto, yang mana pada masa pemerintahannya pertumbuhan ekonomi 

mencapai pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai pertumbuhan rata-rata 

sebesar 6,69% per tahun untuk periode 1987-1997. 

Kedua, sebaliknya terjadinya ketidakstabilan politik akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi terganggu dan mengalami penurunan. Hal ini karena 

terjadinya pergantian presiden, secara langsung akan berdampak pada ketidakjelasan 

arah kebijakan ekonomi, memberikan goncangan terhadap iklim usaha, serta 

menimbulkan ekspektasi negatif dari para pelaku ekonomi. Kondisi ini setidaknya 

terjadi pada tahap menjelang adanya kepastian akan terjadinya pergantian 

presiden, pada tahap terjadinya, serta pada tahap awal masa kepemerintahan 

presiden yang baru. Pada tahap menjelang akan adanya kepastian dalam terjadinya 

pergantian presiden dan pada tahap terjadinya dampak negatif tersebut lebih 

disebabkan oleh adanya ekspektasi dari para pelaku ekonomi. Dengan kata lain, 

pada tahap-tahap ini para pelaku usaha cenderung bersikap see and wait guna 

menghindari risiko kerugian yang akan dialaminya akibat adanya ketidakpastian 

dari pergantian presiden. Sedangkan pada tahap awal masa kepemerintahan 

presiden yang baru dampak negatif tersebut lebih dikarenakan adanya penyesuaian 

terhadap arah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh presiden yang baru. 
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4.2.4 Analisis Komparatif (Sebelum dan Setelah Krisis 97/98) 

a) Uji Statistik 

Sebelum membahas mengenai komparasi masing-masing data variabel 

pada periode sebelum dengan setelah krisis, pada bagian ini akan dibahas hasil 

pengujian statistik guna mengetahui tingkat signifikansinya. Pengujian statistik 

yang dilakukan meliputi uji t-test independent untuk menguji perbedaan rata-rata 

dan Levene's Test untuk menguji perbedaan variasi kelompok sampel data. Secara 

ringkas hasil pengujian tersebut diperlihatkan pada tabel 4.42 dan tabel 4.43. 

Tabel 4.42: Ringkasan t-test for Equality of Means 
No. Variabel Mean 

Sblm  
Mean 
Stlh  

Mean 
Difference 

T 
statistic 

t tabel  
df (18) Sig. Kesimpulan 

1 Inflasi  7.845 8.676 -0.831 -0.560 -2.101 0.582 Tidak Signifikan 
2 ∆ M2  25.874 12.889 12.985 4.425 2.101 0.000 Signifikan* 
3 SBI 3 Bulan  15.097 12.321 2.776 1.576 2.101 0.133 Tidak Signifikan 
4 ∆ Peng. Pemerintah  15.902 19.571 -3.669 -0.604 -2.101 0.553 Tidak Signifikan 
5 ∆ Kurs Rupiah  -5.599 0.741 -6.340 -1.478 -2.101 0.157 Tidak Signifikan 
6 ∆ Harga Minyak  5.676 24.393 -18.717 -2.074 -2.101 0.053 Signifikan*** 
7 Pergantian Presiden 0.000 0.300 -0.300 -1.964 -2.101 0.065 Signifikan*** 
8 Growth 6.890 4.721 2.169 3.679 2.101 0.002 Signifikan* 

* = Signifikan pada α 1%;  ** = Signifikan pada α 5%; *** = Signifikan pada α 10% 

 Berdasarkan ringkasan hasil pengujian t test (tabel 4.42), ternyata dari 

delapan (8) variabel yang diduga mempunyai perbedaan nilai rata-rata (mean) 

yang signifikan, pada taraf α = 5% hanya terdapat dua (2) variabel yang mempunyai 

perbedaan rata-rata yang signifikan yakni variabel perubahan JUB dan pertumbuhan 

ekonomi. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari probabilitas t-hitung yang nilainya 

kurang dari α = 5%. Sedangkan untuk variabel perubahan harga minyak dan 

pergantian presiden mempunyai perbedaan nilai rata-rata yang signifikan pada α = 

10%. Sebaliknya untuk inflasi, suku bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran 

pemerintah dan perubahan nilai tukar rupiah, nilai rata-ratanya antara periode 

sebelum dan setelah krisis cenderung tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 



 225

Tabel 4.43: Ringkasan Variance dan Levene's Test for Equality of Variances 
No. Keterangan Variance 

Sblm  
Variance 

Stlh  
F 

Statistic 
F tabel  
df(1,18) Sig. Kesimpulan 

1 Inflasi  3.614 18.385 4.232 4.410 0.054 Signifikan*** 
2 ∆ M2  61.414 24.682 0.165 4.410 0.689 Tidak Signifikan 
3 SBI 3 Bulan  7.231 23.809 2.289 4.410 0.148 Tidak Signifikan 
4 ∆ Peng. Pemerintah  37.675 330.960 2.340 4.410 0.144 Tidak Signifikan 
5 ∆ Kurs Rupiah  31.560 152.397 6.351 4.410 0.021 Signifikan** 
6 ∆ Harga Minyak  357.949 456.265 0.008 4.410 0.929 Tidak Signifikan 
7 Pergantian Presiden 0.000 0.233 47.250 4.410 0.000 Signifikan* 
8 Growth 0.991 2.484 0.409 4.410 0.531 Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** = Signifikan pada α 5%; *** = Signifikan pada α 10% 
 

Sementara itu, berdasarkan ringkasan hasil pengujian Levene’s Test pada 

tabel 4.43, ternyata dari delapan variabel yang diduga mempunyai perbedaan nilai 

variasi yang signifikan, pada taraf α = 5% hanya terdapat dua (2) variabel yang 

mempunyai perbedaan nilai variasi yang signifikan yakni variabel pergantian 

presiden dan perubahan nilai tukar rupiah. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari 

nilai F-hitung yang lebih besar di bandingkan F tabel (F hitung > 4,410). Sedangkan 

untuk variabel inflasi mempunyai perbedaan nilai variasi yang signifikan pada 

taraf α = 10%. Sebaliknya untuk variabel perubahan jumlah uang beredar, tingkat 

suku bunga SBI 3 bulan, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan harga 

minyak, dan pertumbuhan ekonomi nilai variasinya antara periode sebelum dan 

setelah krisis cenderung tidak mempunyai perbedaan nilai variasi yang signifikan. 

b) Pembahasan Analisis Komparasi  

1. Inflasi 

Secara ringkas, komparasi variabel inflasi diperlihatkan pada tabel 4.44. 

Dari tabel 4.44 diketahui bahwa rata-rata (mean) inflasi pada periode setelah krisis 

cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis 

rata-rata inflasi sebesar 8,68%, sedangkan pada periode sebelum krisis sebesar 
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7,85%, dan selisih perbedaan rata-ratanya sebesar 0,83%. Meskipun nilai rata-rata 

inflasi pada kedua periode tersebut berbeda, namun berdasarkan uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan nilai rata-ratanya tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan 

nilai t tabel (-0,560 > -2,101; uji pihak kiri) maupun dari signifikansi t hitung yang 

lebih besar dari α = 10%.  

Tabel 4.44: Hasil Uji Komparasi Variabel Inflasi 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   7.845 Variance sebelum  3.614
2 Mean setelah  8.676 Variance setelah  18.385
3 Mean Difference -0.831 - - 
4 t statistic  -0.560 F Statistic 4.232
5 t-tabel  df (18) -2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.582 Sig. F Statistic 0.054
7 Kesimpulan t-test Tidak Signifikan Kesimpulan F-test Signifikan*** 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Ditinjau dari variasinya terlihat bahwa nilai variance inflasi pada periode 

setelah krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada periode 

setelah krisis nilai variance inflasi sebesar 18,385, sedangkan pada periode 

sebelum krisis sebesar 3,614. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi pada periode 

setelah krisis cenderung lebih berfluktuasi ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Lebih jauh, berdasarkan uji statistik pada taraf α = 10%, dapat disimpulkan bahwa 

variasi inflasi antara sebelum dan setelah krisis tersebut menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas F hitung (0,054) yang 

nilainya kurang dari 10%. Dengan demikian pada α = 10%, hipotesis yang 

menyatakan bahwa nilai variasinya mempunyai perbedaan yang signifikan diterima. 

Cenderung berbedanya nilai inflasi (rata-rata dan variasinya) antara 

periode sebelum dengan setelah krisis, tidaklah terlepas dari adanya perbedaan 
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dalam karakteristik faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, perbedaan 

tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.45.  

Tabel 4.45: Perbedaan Karakteristik Penyebab Inflasi Periode Sebelum dan Setelah Krisis 

No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 Kenaikan harga BBM relatif kecil 
sumbangannya terhadap kenaikan inflasi 

Kenaikan harga BBM & pengurangan 
subsidinya memberikan kontribusi besar 
dalam menyumbang inflasi 

2 
Tekanan nilai tukar rupiah tidak 
memberikan pengaruh yang besar dalam 
menyumbangkan inflasi 

Tekanan nilai tukar rupiah memberikan 
kontribusi yang cukup besar dalam 
menyumbangkan inflasi 

3 
Kenaikan permintaan agregat (konsumsi 
dan impor) memberikan kontribusi besar 
dalam menyumbang terjadinya inflasi 

Kenaikan permintaan agregat memberikan 
kontribusi yang relatif tidak terlalu besar 
pada inflasi 

4 Kenaikan JUB memberikan sumbangan 
yang relatif besar terhadap inflasi 

Kenaikan Jumlah Uang Beredar (∆M2) 
relatif terkendali. 

5 
Kondisi perekonomian yang overheating, 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti 
dengan inflasi yang tinggi.  

Perekonomian memasuki masa pemulihan 
sbg akibat dari krisis, pertumbuhan ekonomi 
relatif rendah & inflasi relatif tinggi.  

6 Cenderung demand pull inflation Cenderung cost push inflation 
 

Dari tabel 4.45, setidaknya terlihat ada enam (6) hal yang membedakan 

karakteristik sumber inflasi antara periode sebelum dengan setelah krisis. Pertama, 

kenaikan harga BBM. Pada periode setelah krisis, perekonomian menghadapi tekanan 

yang berat sebagai akibat melonjaknya harga minyak dunia, sebagai akibatnya 

pemerintah berkali-kali menaikkan harga BBM yang disertai dengan pengurangan 

dan pencabutan subsidinya. Kenaikan harga BBM yang disertai pengurangan 

subsidinya tersebut, antara lain terjadi pada Maret dan Mei 2001, Januari dan 

Desember 2002, Maret dan Oktober 2005, serta Mei 2008. Akibatnya tarif 

transportasi juga ikut mengalami kenaikan dan sektor industri menghadapi tekanan 

biaya, pada gilirannya kondisi tersebut memberikan sumbangan yang besar atas 

terjadinya inflasi pada periode setelah krisis. Sebaliknya pada periode sebelum 

krisis, meskipun pemerintah juga melakukan kebijakan menaikkan BBM, antara 

lain pada Mei 1990 dan Juli 1991, namun persentase kenaikan harganya relatif 
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tidak besar dan pemerintah masih memberikan subsidi yang besar pada BBM, selain 

itu daya beli masyarakat juga masih relatif tinggi. Dengan demikian pada periode 

sebelum krisis, kebijakan menaikkan BBM tidak memberikan andil yang besar 

dalam menyumbangkan terjadinya inflasi dibandingkan periode setelah krisis. 

Kedua, tekanan nilai tukar rupiah. Pada periode setelah krisis, Indonesia 

menganut sistem nilai tukar mengambang bebas, pada sistem ini terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh yang besar terhadap inflasi, karena ketika 

rupiah terdepresiasi hal tersebut akan menyebabkan naiknya biaya bahan baku 

impor yang selanjutnya berdampak pada kenaikan biaya produksi. Tekanan nilai 

tukar rupiah pada periode setelah krisis, antara lain terjadi pada bulan Maret-Juni 

2001, Oktober 2001-Februari 2002, Agustus-November 2005, dan Oktober-

Desember 2008. Terdepresiasinya nilai tukar pada periode tersebut memberikan 

andil yang cukup besar atas terjadinya inflasi pada tahun-tahun tersebut. 

Sebaliknya pada periode sebelum krisis, Indonesia menganut sistem nilai tukar 

mengambang bebas. Pada sistem nilai tukar ini, terdepresiasinya rupiah tidak 

menimbulkan tekanan yang besar atas terjadinya inflasi. Karena ketika rupiah telah 

terdepresiasi melewati batas rentang tertentu, pemerintah akan segera melakukan 

intervensi guna menstabilkannya, sehingga tidak menimbulkan dampak inflasioner. 

Ketiga, kenaikan permintaan agregat. Pada periode sebelum krisis kenaikan 

permintaan agregat memberikan andil yang besar dalam menyumbangkan inflasi. 

Hal ini tercermin dari tingginya laju pertumbuhan konsumsi dan impor. Untuk 

periode 1987-1996 rata-rata kenaikan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 

18,34% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan impor sebesar 21,21% per 
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tahun. Sebaliknya pada periode setelah krisis, kenaikan permintaan agregat tidak 

memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbangkan inflasi. Untuk periode 

1999-2008, rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat hanya sebesar 15,77% 

per tahun, sedangkan rata-rata kenaikan impor sebesar 15,18% per tahun. 

Keempat, kenaikan jumlah uang beredar. Pada periode sebelum krisis 

kenaikan JUB memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbangkan terjadi 

inflasi. Kenaikan JUB tersebut tercermin dari pertumbuhan M2, yang mana pada 

periode 1987-1996 rata-rata pertumbuhan M2 mencapai 25,87% per tahun. Sebaliknya, 

pada periode setelah krisis, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan moneter 

yang ketat dan berhati-hati. Hal ini tercermin dari rendahnya laju pertumbuhan 

M2 yang mencapai rata-rata sebesar 12,89% per tahun untuk periode 1999-2008.  

Kelima, perbedaan kondisi perekonomian pada masing-masing periode. 

Pada periode sebelum krisis, perekonomian cenderung memanas (overheated). 

Memanasnya kondisi perekonomian, selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi, 

namun di sisi lain juga menimbulkan tekanan inflasi. Hal ini tercermin dari tingginya 

pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan tingginya laju inflasi. Sebaliknya pada 

periode setelah krisis, kondisi perekonomian masih mengalami perlambatan dan 

masih dalam upaya pemulihan sebagai akibat dari krisis. Pada periode ini 

pertumbuhan ekonomi relatif lambat, namun inflasi cenderung tinggi. Dengan 

kata lain, inflasi pada periode setelah krisis lebih banyak disebabkan oleh faktor 

eksternal, seperti tekanan nilai tukar rupiah, naiknya harga minyak dunia maupun 

naiknya harga komoditas pokok di pasaran internasional seperti komoditas CPO 

(Crude Palm Oil).  
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Terakhir, dapat disimpulkan bahwa jenis inflasi pada periode sebelum 

krisis cenderung demand pull inflation, sedangkan pada periode setelah krisis 

cenderung cost push inflation. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inflasi 

yang terjadi pada periode sebelum krisis cenderung tidak berbahaya, karena 

demand pull inflation biasanya akan diikuti dengan peningkatan output. 

Sebaliknya, inflasi pada periode setelah krisis cenderung berbahaya, karena cost 

push inflation akan diikuti dengan terjadinya penurunan output.  

2. Perubahan Jumlah Uang Beredar 

Secara ringkas, komparasi variabel perubahan jumlah beredar diperlihatkan 

pada tabel 4.46. Dari tabel 4.46, terlihat bahwa rata-rata perubahan JUB (∆M2) 

pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan setelah krisis. 

Pada periode sebelum krisis rata-rata ∆M2 sebesar 25,87%, sedangkan pada periode 

setelah krisis sebesar 12,89%, dan selisih perbedaan rata-ratanya sebesar 12,98%. 

Di samping itu, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai 

rata-ratanya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kesimpulan ini terlihat dari 

nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t tabel (4,425 > 2,101) 

Tabel 4.46: Hasil Uji Komparasi Variabel ∆M2 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   25.874 Variance sebelum  61.414
2 Mean setelah  12.889 Variance setelah  24.682
3 Mean Difference 12.985 - - 
4 t statistic  4.425 F Statistic 0.165
5 t-tabel  df (18) 2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.000 Sig. F Statistic 0.689
7 Kesimpulan t-test Signifikan* Kesimpulan F-test Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Sementara itu ditinjau dari variasinya, terlihat bahwa nilai variance ∆M2 

pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan setelah krisis. 
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Pada periode sebelum krisis nilai variance ∆M2 sebesar 61,414, sedangkan pada 

periode sebelum krisis sebesar 24,682. Hal ini menunjukkan bahwa ∆M2 pada 

periode sebelum krisis cenderung lebih berfluktuasi ketimbang pada periode 

setelah krisis. Meskipun ∆M2 pada periode sebelum krisis cenderung lebih 

berfluktuasi ketimbang pada periode setelah krisis, namun berdasarkan pengujian 

Levene’s Test dapat disimpulkan bahwa variasi (fluktuasi) ∆M2 antara sebelum 

dan setelah krisis tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini 

terlihat dari nilai F hitung yang lebih kecil dibandingkan F tabel (0,165 < 4,410) 

maupun dari tingkat signifikansi F hitung (0,689) yang lebih besar dari 5%. 

Cenderung berbedanya nilai rata-rata ∆M2 antara periode sebelum dengan 

setelah krisis, setidaknya disebabkan karena perbedaan dalam beberapa hal dan 

karakteristik, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.47 di bawah ini. 

Tabel 4.47: Perbedaan  Karakteristik Penyebab Perubahan Jumlah  Uang 
Beredar (∆M2) antara Periode Sebelum dengan Setelah Krisis 

No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 
Kebijakan moneter yang ekspansif, sejak 
awal tahun 1990 GWM sebesar 2%, baru 
dinaikkan pada tahun 1996 menjadi 3%. 

Kebijakan moneter ketat dan berhati-hati, 
GWM sebesar 5%-8%. 

2 Memanasnya kondisi perekonomian dan 
cenderung tingginya konsumsi masyarakat  

Kondisi perekonomian cenderung berjalan 
lambat &  kenaikan konsumsi masyarakat 
tidak terlalu tinggi. 

3 
Meningkatnya jumlah bank-bank akibat 
kebijakan deregulasi perbankan & tingginya 
kapitalisasi tingkat suku bunga deposito 

Kecenderungan menurunnya jumlah bank-
bank, rendah tingkat suku bunga deposito, 
serta berkembangnya instrument keuangan 
lain seperti reksa dana dan obligasi 

4 
Laju pertumbuhan M2 lebih banyak 
disumbangkan oleh pertumbuhan uang 
kuasi ketimbang M1 

Laju pertumbuhan M2 lebih banyak 
disumbangkan oleh pertumbuhan M1 
ketimbang Uang Kuasi 

 
Dari tabel 4.47, setidaknya terlihat ada empat (4) hal yang membedakan 

karakteristik ∆M2 antara periode sebelum dengan setelah krisis. Pertama, kebijakan 

moneter yang dilakukan pemerintah. Pada periode sebelum krisis, kebijakan 

moneter yang dilakukan pemerintah cenderung ekspansif, hal ini tercermin dari 
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cenderung rendahnya GWM (Giro Wajib Minimum) yang ditetapkan Bank 

Sentral. Sejak awal tahun 1990, GWM yang ditetapkan untuk bank-bank umum 

hanya sebesar 2%, dan GWM ini baru dinaikkan menjadi 3% pada Februari 1996. 

Sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan M2 mengalami peningkatan yang 

pesat. Sebaliknya pada periode setelah krisis, pemerintah cenderung menerapkan 

kebijakan moneter yang ketat dan berhati-hati. Sejak April 1997 GWM untuk 

bank-bank umum ditetapkan sebesar 5%, dan GWM ini kembali dinaikkan pada 

September 2005 menjadi 5-8% proporsional terhadap jumlah dana pihak ketiga 

(DPK) yang dimiliki oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, pada periode 

setelah krisis pertumbuhan M2 cenderung tidak terlalu tinggi. 

Kedua, kondisi perekonomian dan laju konsumsi masyarakat. Pada periode 

sebelum krisis aktivitas atau kondisi perekonomian cenderung memanas dan laju 

pertumbuhan konsumsi masyarakat cenderung tinggi mencapai rata-rata sebesar 

18,34% per tahun untuk periode 1987-1996, sebagai akibatnya kebutuhan akan 

likuiditas perekonomian ikut mengalami kenaikan. Oleh karena itu, guna memenuhi 

kebutuhan akan likuiditas perekonomian, pemerintah meningkatkan jumlah uang 

beredar, dan akibatnya pertumbuhan M2 mengalami peningkatan yang pesat. 

Sebaliknya pada periode setelah krisis, aktivitas perekonomian cenderung berjalan 

lambat dan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak terlalu tinggi. Hal ini 

menyebabkan kebutuhan akan likuiditas perekonomian (M2) tidak terlalu tinggi 

dibandingkan pada periode sebelum krisis.  

Ketiga, jumlah bank yang ada dan tingkat suku bunga deposito bank. Pada 

periode sebelum krisis, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan deregulasi 
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perbankan. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian kemudahan dalam 

pendirian bank, membuka kantor cabang, serta keleluasaan dalam memperluas 

instrumen pengerahan dana masyarakat. Akibatnya, jumlah bank umum mengalami 

peningkatan yang pesat dari 112 bank pada tahun 1987 meningkat jumlahnya 

menjadi 237 pada tahun 1996. Meningkatnya jumlah bank umum menyebabkan 

meningkatnya persaingan di antara lembaga perbankan tersebut, baik persaingan 

dalam memobilisasi dana masyarakat maupun dalam meningkatkan pelayanannya 

kepada para nasabah. Tingginya persaingan dalam memobilisasi dana masyarakat, 

pada akhirnya mendorong naiknya tingkat suku bunga deposito. Meningkatnya 

jumlah bank umum (bank pencipta uang) dan tingkat suku bunga deposito di satu 

sisi, sementara di sisi lainnya GWM cenderung rendah, menyebabkan meningkatnya 

kemampuan bank umum dalam menciptakan uang yang pada akhirnya 

menyebabkan tingginya laju pertumbuhan M2 pada periode setelah krisis. 

Sebaliknya, pada periode setelah krisis jumlah bank umum cenderung 

mengalami penurunan dari 164 bank pada tahun 1999 menjadi 127 bank pada akhir 

tahun 2008 sebagai akibat dari terjadinya krisis dan adanya kebijakan restrukturisasi 

perbankan. Sementara itu, tingkat suku bunga deposito bank-bank umum pada 

periode setelah krisis cenderung rendah. Rendahnya tingkat suku bunga deposito ini 

menyebabkan masyarakat enggan menempatkan dana pada lembaga perbankan dan 

cenderung menempatkan dananya pada instrumen keuangan lain yang memberikan 

profitabilitas yang lebih tinggi, seperti reksa dana dan obligasi (reksa dana dan 

obligasi tidak masuk dalam definisi M2 melainkan masuk dalam definisi M3). 

Menurunnya jumlah bank umum, tingkat suku bunga deposito, dan minat 
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masyarakat untuk menempatkan dananya di perbankan di satu sisi, sementara di 

sisi lainnya GWM cenderung rendah, ditambah dengan belum sepenuhnya pulih 

fungsi intermediasi perbankan dan restrukturisasi perbankan yang berjalan lambat, 

menyebabkan kemampuan bank umum dalam menciptakan uang mengalami 

penurunan, yang pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan M2 pada periode 

setelah krisis cenderung lebih rendah ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Keempat, perlu dikemukakan juga bahwa pada periode sebelum krisis laju 

pertumbuhan M2 lebih banyak disumbangkan oleh laju pertumbuhan uang kuasi 

(deposito berjangka dan tabungan), sebaliknya pada periode setelah krisis lebih 

banyak disumbangkan oleh M1 (uang kartal dan giral). Pemegangan dalam bentuk 

uang kuasi menunjukkan bahwa masyarakat pada periode sebelum krisis, dalam 

memegang uang lebih mendasarkan pada motif berjaga-jaga dan mencari 

keuntungan. Sebaliknya pada periode setelah krisis kecenderungan masyarakat 

untuk memegang uang dalam bentuk M1 menunjukkan bahwa dalam memegang 

uang lebih mendasarkan diri pada motif kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga. 

3. Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan 

Secara ringkas, hasil komparasi variabel tingkat suku bunga SBI 3 bulan 

diperlihatkan pada tabel 4.48. Dari tabel 4.48, terlihat bahwa rata-rata suku bunga 

SBI 3 bulan pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan 

setelah krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 

15,10%, sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 12,32%, dan selisih perbedaan 

rata-ratanya sebesar 2,78%. Meskipun nilai rata-rata suku bunga SBI 3 bulan pada 

kedua periode tersebut berbeda, namun berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan 
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bahwa nilai rata-ratanya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini 

terlihat dari nilai t hitung yang lebih kecil dibandingkan nilai t tabel (1,576 < 2,101).  

Tabel 4.48: Hasil Uji Komparasi Variabel SBI 3 Bulan 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   15.097 Variance sebelum  7.231
2 Mean setelah  12.321 Variance setelah  23.809
3 Mean Difference 2.776 - - 
4 t statistic  1.576 F Statistic 2.289
5 t-tabel  df (18) 2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.133 Sig. F Statistic 0.148
7 Kesimpulan t-test Tidak Signifikan Kesimpulan F-test Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Sementara itu bila ditinjau dari variasinya, kondisi sebaliknya yang terjadi, 

yakni terlihat bahwa nilai variance tingkat suku bunga SBI 3 bulan pada periode 

setelah krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada periode 

setelah krisis nilai variance suku bunga SBI 3 bulan sebesar 23,809, sedangkan 

pada periode setelah krisis sebesar 7,231. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

suku bunga SBI 3 bulan pada periode setelah krisis cenderung lebih berfluktuasi 

ketimbang pada periode sebelum krisis. Namun, berdasarkan uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa variasi suku bunga SBI 3 bulan antara sebelum dan setelah 

krisis juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai 

F hitung yang lebih kecil dibandingkan nilai F tabel (2,289 < 4,410) maupun dari 

tingkat signifikansi F hitung (0,148) yang nilainya lebih besar dari 10%.  

Meskipun nilai rata-rata maupun variasinya secara statistik tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, perlu dikemukakan bahwa 

kenaikan tingkat suku bunga SBI pada periode sebelum krisis lebih diarahkan 

untuk mengendalikan tingginya tingkat inflasi dan laju JUB, serta untuk mendorong 

masuknya aliran dana dari luar negeri. Sedangkan pada periode setelah krisis, 
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kenaikan tingkat suku bunga SBI lebih diarahkan untuk mengendalikan tingginya 

tingkat inflasi dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. 

4. Perubahan Pengeluaran Pemerintah 

Secara ringkas, hasil komparasi variabel perubahan pengeluaran pemerintah 

diperlihatkan pada tabel 4.49. Dari tabel 4.49, terlihat bahwa rata-rata perubahan 

pengeluaran pemerintah pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi 

dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis rata-rata laju pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah sebesar 19,57%, sedangkan pada periode sebelum krisis 

sebesar 15,90%, dan selisih perbedaan rata-ratanya sebesar 3,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada periode setelah krisis 

cenderung lebih ekspansif ketimbang pada periode sebelum krisis. Meskipun 

demikian, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai rata-

ratanya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t 

hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t tabel (-0,604 > -2,101; uji pihak kiri). 

Tabel 4.49: Hasil Uji Komparasi Variabel Perubahan Pengeluaran Pemerintah 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   15.902 Variance sebelum  37.675
2 Mean setelah  19.571 Variance setelah  330.960
3 Mean Difference -3.669 - - 
4 t statistic  -0.604 F Statistic 2.340
5 t-tabel  df (18) -2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.553 Sig. F Statistic 0.144
7 Kesimpulan t-test Tidak Signifikan Kesimpulan F-test Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Sementara itu, ditinjau dari variasinya terlihat bahwa nilai variance 

perubahan pengeluaran pemerintah pada periode setelah krisis cenderung lebih 

tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis nilai variance 

perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 330,96, sedangkan pada periode 
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sebelum krisis sebesar 37,67. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran 

pemerintah pada periode setelah krisis cenderung lebih berfluktuasi ketimbang 

pada periode sebelum krisis. Namun, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan 

bahwa variasi perubahan pengeluaran pemerintah antara sebelum dan setelah 

krisis tersebut juga menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Kesimpulan ini 

terlihat dari nilai F hitung yang lebih kecil dibandingkan nilai F tabel (2,340 < 

4,410) maupun dari probabilitas F hitung (0,144) yang nilainya lebih dari 10%.  

Meskipun nilai rata-rata dan variasinya tidak signifikan secara statistik, 

namun perlu dikemukakan bahwa pola pertumbuhan pengeluaran pemerintah baik 

untuk pengeluaran rutin, pembangunan, dan belanja daerah antara periode 

sebelum dengan setelah krisis cenderung berbeda. Pada periode sebelum krisis 

rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembangunan lebih tinggi ketimbang pada 

periode setelah krisis, sebaliknya rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada 

periode setelah krisis lebih tinggi daripada periode sebelum krisis Sedangkan 

untuk pengeluaran rutin, rata-rata laju pertumbuhannya pada periode setelah krisis 

cenderung lebih tinggi ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Cenderung lebih rendahnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembangunan 

pada periode setelah krisis disebabkan karena meningkatnya pengeluaran rutin 

dan belanja daerah, serta adanya perubahan dalam kebijakan pembangunan, dari 

yang sebelumnya bersifat top down beralih menjadi bottom up. Sedangkan relatif 

lebih tingginya rata-rata laju pertumbuhan belanja daerah pada periode setelah 

krisis disebabkan karena adanya kebijakan otonomi daerah dan diterapkannya 

desentralisasi fiskal. Sementara itu, lebih tingginya rata-rata laju pertumbuhan 
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pengeluaran rutin pada periode setelah krisis, terkait dengan masih tingginya 

proporsi pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri, serta 

melonjaknya proporsi pengeluaran untuk subsidi terutama subsidi BBM. 

5. Perubahan Nilai Tukar Rupiah 

Secara ringkas, hasil komparasi variabel perubahan nilai tukar rupiah 

diperlihatkan pada tabel 4.50. Berdasarkan tabel 4.50, terlihat bahwa rata-rata 

perubahan (depresiasi atau apresiasi) nilai tukar rupiah antara periode sebelum 

krisis dengan setelah krisis cenderung berbeda. Pada periode sebelum krisis nilai 

tukar rupiah cenderung terdepresiasi rata-rata sebesar 5,60%, sebaliknya pada 

periode setelah krisis nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi rata-rata 

sebesar 0,74%. Meskipun nilai rata-rata perubahan nilai tukar rupiah pada 

kedua periode tersebut berbeda, namun berdasarkan uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan nilai rata-ratanya tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan 

nilai t tabel  (-1,478 > -2,101; uji pihak kiri) maupun dari probabilitas t hitung 

yang nilainya lebih besar dari α = 5%.  

Tabel 4.50: Hasil Uji Komparasi Variabel Perubahan Nilai Tukar Rupiah 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   -5.599 Variance sebelum  31.560
2 Mean setelah  0.741 Variance setelah  152.397
3 Mean Difference -6.340 - - 
4 t statistic  -1.478 F Statistic 6.351
5 t-tabel  df (18) -2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.157 Sig. F Statistic 0.021
7 Kesimpulan t-test Tidak Signifikan Kesimpulan F-test Signifikan** 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Sementara itu, ditinjau dari variasinya terlihat bahwa nilai variance 

perubahan nilai tukar rupiah pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi 
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dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis nilai variance perubahan 

nilai tukar rupiah sebesar 152,397 sedangkan pada periode sebelum krisis sebesar 

31,560. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah pada periode 

setelah krisis cenderung lebih berfluktuasi ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Lebih jauh, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan 

nilai tukar rupiah antara sebelum dan setelah krisis tersebut menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Kesimpulan ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih 

besar dibandingkan nilai F tabel (6,351 > 4,410) maupun dari nilai probabilitas F 

hitung (0,021) yang kurang dari 5%.  

Dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara variasi 

(fluktuasi) perubahan nilai tukar antara periode sebelum dengan setelah krisis, 

lebih dikarenakan adanya perbedaan dalam sistem nilai tukar yang dianut 

Indonesia. Pada periode sebelum krisis Indonesia menganut sistem nilai tukar 

mengambang terkendali. Dengan sistem ini, Bank Sentral melakukan intervensi agar 

nilai tukar rupiah tetap terjaga nilainya, baik intervensi dalam rangka mengatasi 

tekanan-tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun dalam rangka menjaga daya 

saing ekspor dan menjaga agar tekanan rupiah tidak berdampak inflasioner. 

Sedangkan pada periode setelah krisis, Indonesia menganut sistem nilai 

tukar mengambang bebas. Dengan sistem nilai tukar ini, fluktuasi nilai tukar 

rupiah tidak terlepas dari tekanan-tekanan yang dihadapinya, baik tekanan yang 

bersifat positif (menyebabkan rupiah terapresiasi) maupun negatif (menyebabkan 

rupiah terdepresiasi). Perlu dikemukakan pula bahwa secara garis besar tekanan 

negatif terhadap nilai tukar rupiah pada periode setelah krisis antara lain 
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disebabkan karena adanya tekanan dalam neraca modal, sentimen negatif terhadap 

prospek pemulihan ekonomi dan sustainabilitas fiskal akibat melonjaknya harga 

minyak dan tingginya jumlah utang luar negeri yang jatuh tempo, gejolak politik 

(pemilu legislatif, Sidang Umum MPR, konflik politik pada masa pemerintah Gus 

Dur), gejolak keamanan berupa aksi-aksi terorisme, serta gejolak perekonomian 

global (kondisi perekonomian AS yang masuk ke dalam siklus kebijakan ekonomi 

ketat, kenaikan harga minyak dunia, dan terjadinya krisis subprime mortgage). 

6. Perubahan Harga Minyak Mentah OPEC 

Secara ringkas, hasil komparasi variabel perubahan harga minyak mentah 

OPEC diperlihatkan pada tabel 4.51. Dari tabel 4.51, terlihat bahwa rata-rata 

perubahan harga minyak mentah OPEC pada periode setelah krisis cenderung 

lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis rata-rata 

perubahan harga minyak mentah OPEC sebesar 24,39%, sedangkan pada periode 

sebelum krisis sebesar 5,68%, dan selisih perbedaan rata-ratanya sebesar 18,71%. 

Lebih jauh, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa nilai rata-ratanya 

menunjukkan perbedaan yang signifikan pada taraf probabilitas sebesar 10%. Hal 

ini terlihat dari nilai probabilitas t hitung (0,053) yang signifikan pada α = 10%.  

Tabel 4.51: Hasil Uji Komparasi Variabel Perubahan Harga Minyak Mentah 

No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  
1 Mean sebelum   5.676 Variance sebelum  357.949
2 Mean setelah  24.393 Variance setelah  456.265
3 Mean Difference -18.717 - - 
4 t statistic  -2.074 F Statistic 0.008
5 t-tabel  df (18) -2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.053 Sig. F Statistic 0.929
7 Kesimpulan t-test Signifikan*** Kesimpulan F-test Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
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Sementara itu, ditinjau dari variasinya terlihat bahwa variance perubahan 

harga minyak mentah OPEC pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi 

dibandingkan sebelum krisis. Pada periode setelah krisis nilai variance perubahan 

harga minyak mentah OPEC sebesar 456,265, sedangkan pada periode sebelum 

krisis sebesar 357,949. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga minyak 

mentah OPEC pada periode setelah krisis cenderung lebih berfluktuasi ketimbang 

pada periode sebelum krisis. Akan tetapi, berdasarkan uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa variasi perubahan harga minyak mentah OPEC antara sebelum 

dan setelah krisis tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini 

terlihat dari nilai F hitung yang lebih kecil dibandingkan nilai F tabel (0,008 < 

4,410) maupun dari nilai signifikansi F hitung (0,929) yang lebih besar dari 10%.  

Cenderung berbedanya nilai perubahan harga minyak mentah OPEC (rata-

rata dan variasinya) antara periode sebelum dengan setelah krisis, tidaklah terlepas 

dari adanya perbedaan dalam karakteristik faktor yang mempengaruhinya. Secara 

garis besar, perbedaan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.52 di bawah ini. 

Tabel 4.52: Perbedaan Karakteristik Penyebab Perubahan Harga Minyak 

Mentah OPEC antara Periode Sebelum dengan Setelah Krisis 

No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 Gejolak geopolitik berupa Invasi Irak 
ke ke Kuwait (Perang Teluk) 

Gejolak geopolitik di Timur Tengah (Invasi 
AS ke Irak), serta gejolak sosial & politik di 
negara-negara produsen minyak. 

2 
Permintaan minyak dunia cenderung 
menurun karena kondisi perekonomian 
dunia yang cenderung lesu 

Meningkatnya permintaan minyak dunia 
yang lebih besar ketimbang penawarannya. 

3 Pengurangan kuota produksi minyak 
mentah yang ditetapkan OPEC 

Meskipun kuota produksi OPEC telah 
dinaikkan, namun permintaan terhadap 
minyak masih relatif tinggi 

4 
Transaksi spekulatif relatif kecil dan 
tidak mempengaruhi harga minyak 
mentah OPEC 

Transaksi spekulatif di pasar komoditas 
minyak akibat krisis subprime mortgage & 
melemahnya mata uang AS terhadap Euro. 

 



 242

Dari tabel 4.52 di atas, setidaknya terlihat ada empat (4) hal yang 

membedakan karakteristik penyebab gejolak perubahan harga minyak mentah 

OPEC antara periode sebelum dengan setelah krisis. Pertama, terjadinya gejolak 

geopolitik serta gejolak sosial dan politik di negara-negara produsen minyak. Pada 

periode sebelum krisis, terjadi satu gejolak geopolitik yang menyebabkan melonjaknya 

harga minyak mentah OPEC, yakni Invasi Irak ke Kuwait (Perang Teluk) pada 

Agustus 1990 – Maret 1991. Peristiwa tersebut secara langsung menyebabkan 

berkurangnya pengiriman minyak mentah ke negara-negara industri yang semula 

dipasok oleh Irak dan Kuwait. Sementara itu, gejolak sosial dan politik di negara-

negara produsen minyak lainnya (selain Irak dan Kuwait) pada periode sebelum 

krisis relatif terkendali dan tidak terdapat gejolak yang berarti. Sebaliknya pada 

periode setelah krisis, tidak hanya terjadi gejolak geopolitik, tetapi juga gejolak 

sosial dan politik di negara-negara produsen minyak utama. Gejolak-gejolak yang 

terjadi antara lain invasi AS ke Irak pada tahun 2003, yang diikuti dengan 

terjadinya gejolak politik di Timur Tengah pasca Invasi AS ke Irak tersebut; gejolak 

sosial dan politik di Venezuela pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003, dan di 

Nigeria pada tahun 2003; ditambah lagi dengan terjadi penurunan produksi minyak 

di negara-negara non-OPEC, seperti Rusia dan Meksiko. Terjadinya gejolak-gejolak 

tersebut menyebabkan terganggunya pasokan minyak (gangguan sisi penawaran) 

yang pada akhirnya menyebabkan melonjaknya harga minyak mentah OPEC.  

Kedua, permintaan minyak dunia. Pada periode sebelum krisis, permintaan 

minyak dunia cenderung mengalami penurunan terutama pada periode 1992-1994, 

akibat lesunya perekonomian dunia, terutama perekonomian negara-negara 
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industri maju, serta terjadinya transisi ekonomi di negara-negara Eropa Timur dan 

Eropa Tengah (negara-negara bekas sosialis) dari yang sebelumnya menganut 

perekonomian sosialis beralih ke ekonomi pasar. Sebaliknya pada periode setelah 

krisis, permintaan minyak dunia cenderung mengalami kenaikan yang pesat, 

sebagai akibat dari kembali pulihnya negara-negara Asia pasca krisis ekonomi, 

serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia terutama pertumbuhan ekonomi 

Cina, India, dan negara-negara industri  maju. Meningkatnya permintaan minyak 

yang pesat di satu sisi, sementara di sisi lainnya pasokannya cenderung mengalami 

gangguan, pada akhirnya menyebabkan terjadinya lonjakan yang tinggi pada 

harga minyak mentah sehingga laju pertumbuhannya juga cenderung tinggi. 

Ketiga, kuota produksi yang ditetapkan OPEC. Pada periode sebelum 

krisis, OPEC cenderung mengurangi kuota produksinya guna menstabilkan 

(menaikkan) harga akibat dari lesunya perekonomian dunia. Sebaliknya pada 

periode setelah krisis, OPEC cenderung menaikkan kuota produksi guna memenuhi 

kenaikan terhadap permintaan minyak mentah dunia. Meskipun telah menaikkan 

kuota produksinya, namun permintaan terhadap minyak mentah pada periode 

setelah krisis masih cenderung tinggi, sehingga harganya pun masih relatif  tinggi. 

Keempat, terjadinya aksi spekulatif di pasar komoditas minyak. Pada 

periode sebelum krisis, aksi spekulatif di pasar komoditas minyak relatif kecil 

dan cenderung tidak mempengaruhi perubahan harga minyak OPEC. Sebaliknya 

pada periode setelah krisis, aksi spekulatif (terutama yang terjadi pada tahun 

2007 dan 2008)  memainkan peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi 

perubahan harga minyak mentah. Terjadinya aksi spekulatif di pasar komoditas 
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minyak tersebut terutama dipicu karena meningkatnya risiko dan menurunnya 

keuntungan investasi di pasar keuangan akibat terjadinya krisis subprime 

mortgage serta melemahnya mata uang AS terhadap Euro. Sebagai akibatnya, 

para spekulan beralih untuk bermain di pasar komoditas minyak sehingga harga 

minyak pada periode setelah krisis cenderung mengalami lonjakan yang tinggi. 

7. Dummy Pergantian Presiden 

Secara ringkas, hasil komparasi variabel dummy pergantian presiden 

diperlihatkan pada tabel 4.53. Berdasarkan tabel 4.53, terlihat bahwa nilai rata-

rata dan variance dummy pergantian presiden pada periode sebelum krisis 

menunjukkan nilai nol, hal ini mengandung arti bahwa pada periode sebelum 

krisis tidak terjadi pergantian presiden, dengan kata lain, tidak terdapat pergantian 

kekuasaan. Sebaliknya pada periode setelah krisis nilai rata-rata dummy 

pergantian presiden sebesar 0,3 dan nilai variannya sebesar 0,233. Nilai ini 

menunjukkan bahwa pada periode setelah krisis terjadi pergantian presiden. Di 

samping itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan 

deskriptif mengenai perkembangan kondisi politik di Indonesia, diketahui bahwa 

pada periode setelah krisis telah terjadi pergantian presiden sebanyak tiga kali. 

Tabel 4.53: Hasil Uji Komparasi Variabel Dummy Pergantian Presiden 

No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  
1 Mean sebelum   0.000 Variance sebelum  0.000
2 Mean setelah  0.300 Variance setelah  0.233
3 Mean Difference -0.300 - - 
4 t statistic  -1.964 F Statistic 47.250
5 t-tabel  df (18) -2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.065 Sig. F Statistic 0.000
7 Kesimpulan t-test Signifikan*** Kesimpulan F-test Signifikan* 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
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Lebih jauh, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

nilai rata-rata dan variance dummy pergantian presiden menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Untuk perbedaan nilai rata-ratanya signifikan pada α = 10%, 

kesimpulan ini terlihat dari signifikansi t statistik (0,065) signifikan pada taraf  

α = 10%. Sedangkan perbedaan nilai variannya signifikan pada taraf α = 1%, 

kesimpulan ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dibandingkan nilai F 

tabel (47,250 > 4,410) maupun dari nilai F hitung yang signifikan pada α = 1%.  

Cenderung kontrasnya perkembangan kekuasaan politik, yang mana pada 

periode sebelum krisis cenderung tidak terjadi pergantian kekuasaan presiden, dan 

sebaliknya pada setelah krisis terjadi beberapa kali pergantian presiden, 

setidaknya dikarenakan adanya perbedaan dalam beberapa hal, sebagaimana 

diperlihatkan secara ringkas pada tabel 4.54 di bawah ini.  

Tabel 4.54: Perbedaan Karakteristik Penyebab Terjadinya dan Tidak Terjadinya 

Pergantian Presiden antara Periode Sebelum dan Setelah Krisis 

No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 
Kemenangan Golkar pada setiap 
Pemilu (Pemilu 1971-1997) dengan 
suara mayoritas mutlak ( > 50%) 

Meskipun Golkar selalu masuk dua besar pada 
pemilu periode 1999-2004 namun gagal dalam 
memenangkan calon presiden yang diusungnya. 

2 Prinsip monoloyalitas PNS Netralitas Pegawai Negeri Sipil 

3 Kebijakan politik masa mengambang, 
terdapat 2 partai politik dan 1 Golkar  

Diterapkannya sistem multi partai & tidak 
terdapat kebijakan politik masa mengambang. 

4 Dukungan TNI terhadap Golkar (Dwi 
Fungsi ABRI) 

Pencabutan Dwi Fungsi & dilakukan reformasi 
dalam tubuh ABRI  

5 Pengubahan terhadap UUD 1945 pada 
masa Orde Baru sulit dilakukan. 

Amandemen UUD 45 (masa jabatan dan tata 
cara pemilihan presiden) 

6 

Kondisi keamanan dan perekonomian 
di dalam negeri relatif stabilnya dan 
kondusif , serta tidak terjadi konflik 
kepentingan politik.  

Kondisi perekonomian masih belum sepenuhnya 
pulih dari krisis & terjadi ketidakstabilan politik 
(khusus pada masa pemerintahan Gus Dur) 

 

Dari tabel 4.54 di atas, setidaknya terlihat ada enam (6) hal yang 

membedakan karakteristik penyebab terjadinya dan tidak terjadinya pergantian 
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presiden antara periode sebelum dengan setelah krisis. Pertama, kemenangan 

Golkar. Pada periode sebelum krisis, Golkar selalu memenangkan Pemilu dengan 

perolehan suara mayoritas mutlak (lebih dari 50%). Kemenangan Golkar dengan 

suara mayoritas mutlak tersebut, secara otomatis kekuasaan atas lembaga eksekutif 

dan legislatif berada di tangan Golkar. Karena kekuasaan eksekutif dan legislatif  

dikuasai secara mutlak oleh Golkar maka secara otomatis satu-satunya calon 

presiden yang diusung Golkar, yakni Soeharto, selalu menjadi pemenang dalam 

setiap pemilihan Presiden sehingga pada masa Orde Baru cenderung tidak terjadi 

pergantian kekuasaan presiden. Sebaliknya pada periode setelah krisis, meskipun 

Golkar selalu masuk dalam peringkat dua besar dalam perolehan suara Pemilu, 

namun Golkar tidak memperoleh suara mayoritas mutlak. Pada Pemilu 1999 

menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 22,44% dan pada 

Pemilu 2004 menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 

21,58%. Dengan demikian, kekuasaan legislatif tidak dikuasai secara mutlak oleh 

Golkar. Di samping itu, Golkar juga gagal dalam memenangkan calon presiden 

yang diusungnya untuk menjadi presiden. 

Kedua, kenetralan dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 

periode sebelum krisis, dapat dikatakan bahwa PNS cenderung tidak netral dengan 

diterapkannya kebijakan monoloyalitas (loyalitas tunggal), yakni berupa kewajiban 

bagi pegawai negeri bahkan hingga ke tingkat kepala desa dan para pegawainya 

untuk menjadi anggota dan memilih Golkar. Kebijakan ini menguntungkan Golkar, 

sehingga Golkar selalu menang dalam setiap Pemilu yang diadakan pada periode 

sebelum krisis, dan kemenangan Golkar tersebut pada gilirannya menyebabkan 
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cenderung tidak terjadinya pergantian kekuasaan presiden. Sebaliknya, pada periode 

setelah krisis. Prinsip monoloyalitas tersebut ditiadakan dengan dikeluarkannya 

PP. No. 5 Tahun 1999, yang isinya menekankan kenetralan PNS dari pengaruh 

partai politik. Kemudian aturan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 

43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dengan demikian, pada periode 

setelah krisis birokrasi sipil cenderung lepas dari kekuatan dan pengaruh politik.  

Ketiga, jumlah partai politik yang ada dan kebijakan politik masa 

mengambang. Pada periode sebelum krisis, hanya terdapat dua partai politik yakni 

PDI dan PPP, serta satu Golongan Karya yang dikategorikan bukan sebagai partai. 

Jumlah partai yang sedikit ini, telah terjadi sejak dikeluarkannya UU. No. 3 Tahun 

1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Dalam praktiknya undang-undang tersebut 

menguntungkan Golkar. Hal ini dikarenakan partai-partai tersebut hanya boleh 

aktif dan mendirikan kepengurusan partai hanya pada ibu kota tingkat pusat, Dati 

I, dan Dati II. Sedangkan Golkar bebas untuk bergerak sampai ke tingkat desa. 

Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu Golkar tidak dianggap sebagai partai. 

Lebih jauh, dengan dukungan dan intervensi dari Pemerintah, Golkar bahkan 

dapat memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah terpencil. Kebijakan yang 

dituangkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tersebut, dikenal sebagai kebijakan 

politik masa mengambang (floating mass) yang pada dasarnya merupakan usaha 

rejim Orde Baru untuk menekan partisipasi politik masyarakat lokal dan 

menciptakan kondisi masyarakat lokal yang jauh dari kehidupan politik. 

Sebaliknya pada periode setelah krisis, terutama sejak dikeluarkan UU No. 

2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan  UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, 
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jumlah partai politik menjadi banyak, bahkan yang terdaftar di Departemen 

Kehakiman dan HAM mencapai 141 partai. Di samping itu, Golkar tidak lagi 

diberikan kedudukan istimewa dan diperlakukan sama seperti partai-partai politik 

lainnya. Jumlah partai yang relatif banyak tersebut, menyebabkan partai sulit 

untuk memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas mutlak, sehingga kemungkinan 

untuk terjadinya pergantian kekuasaan presiden cenderung besar.  

Keempat, dwi fungsi ABRI. Pada periode sebelum krisis, ABRI tidak 

hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, namun juga memainkan 

peran dalam bidang politik. Peran ganda ABRI tersebut dikenal dengan istilah 

Dwi Fungsi ABRI. Lebih jauh, ABRI juga bersikap tidak netral, yakni dengan 

memberikan dukungan terhadap Golkar. Dukungan yang diberikan ABRI terhadap 

Golkar antara lain berupa adanya kerjasama yang kuat antara Militer dengan 

Golkar guna memenangkan Golkar pada setiap Pemilu, tindakan represif militer 

terhadap partai maupun tokoh-tokoh masyarakat yang menentang Golkar dan 

kebijakan rejim Orde Baru, serta pendirian komando militer di tingkat bawah guna 

mengontrol dan mengawasi masyarakat bawah dalam berorganisasi dan berpolitik. 

Sebaliknya pada periode setelah krisis, peran ABRI dalam politik mulai 

dikurangi, dan pada tahun 2004 dwi fungsi ABRI tersebut telah ditiadakan dengan 

menghilangkan sepenuhnya jatah posisi militer di DPR. Lebih jauh, juga dilakukan 

reformasi di dalam tubuh ABRI antara lain dengan cara memecah ABRI dari yang 

semula terdiri dari empat angkatan menjadi tiga angkatan. Istilah ABRI pun 

diganti menjadi TNI dan peranannya dipertegas hanya untuk menjaga pertahanan 

dan keamanan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. 
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Kelima, Amandemen UUD 1945. Pada periode sebelum krisis tidak terjadi 

amandemen UUD 1945. Karena melakukan perubahan terhadap UUD 1945 

mendapatkan hambatan yang besar pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama 

sejak dikeluarkannya Tap MPR No. IV/1983 tentang Referendum, yang disusul 

dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1985 tentang hal yang sama. Pada pokoknya, 

Tap. MPR dan UU tersebut menentukan bahwa apabila MPR hendak mengadakan 

amandemen UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat secara 

langsung melalui referendum. Ada ketentuan yang sulit untuk dipenuhi dalam 

referendum itu, misalnya 90% dari warga yang mempunyai hak suara harus 

memberikan suaranya, dan 90% dari mereka yang memberikan suaranya itu harus 

menyatakan setuju. Dengan kedua produk hukum itu, Pasal 37 UUD 1945 yang 

memberikan wewenang kepada MPR untuk mengadakan perubahan dinonaktifkan. 

Sebaliknya, pada periode setelah krisis terjadi amandemen terhadap UUD 

1945 sebanyak empat kali, yang mana hasil amandemen UUD 1945 tersebut 

membawa perubahan penting terkait dengan masa jabatan, tata cara pemilihan, 

dan pemberhentian presiden. Terkait dengan masa jabatan presiden, hasil 

amandemen pertama UUD 1945 (amandemen Pasal 7) mempertegas masa jabatan 

presiden. Pasal 7 yang sebelumnya menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali” diubah sehingga berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang 

jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 

yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pengubahan terhadap pasal 7 

tersebut mempunyai implikasi penting dalam proses terjadinya pergantian 
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presiden. Jika sebelumnya presiden dapat dipilih dan menjadi presiden berkali-kali 

sehingga cenderung menimbulkan kekuasaan yang terus menerus atau tidak 

terjadi pergantian kekuasaan, maka setelah dilakukan pengubahan terhadap Pasal 

7 tersebut, pergantian presiden menjadi hal yang tidak terelakkan.   

 Terkait dengan tata cara pemilihan presiden, amandemen ketiga UUD 

1945 mengubah tata cara pemilihan presiden, dari yang sebelumnya dipilih oleh 

MPR menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A amandemen UUD 

1945). Pemilihan presiden secara langsung tersebut, selain memberikan legitimasi 

yang kuat bagi presiden juga mempunyai implikasi langsung terhadap terjadinya 

pergantian kekuasaan. Hal ini dikarenakan, apabila presiden terpilih dirasa tidak 

mampu untuk menyejahterakan rakyatnya, maka pada periode selanjutnya 

kemungkinan untuk ia terpilih kembali menjadi presiden menjadi kecil. Dengan 

demikian, terjadinya pergantian presiden menjadi tidak dapat dihindarkan. 

Keenam, konflik kepentingan politik yang terjadi serta kondisi keamanan 

dan perekonomian. Pada periode sebelum krisis, konflik kepentingan politik 

cenderung tidak terjadi karena kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif 

dikuasai secara mayoritas mutlak oleh Golkar, di samping itu kondisi keamanan 

dan perekonomian cenderung stabil. Tidak terjadinya konflik kepentingan politik 

ditambah dengan cenderung stabilnya kondisi keamanan dan perekonomian, 

menyebabkan kekuasaan Presiden Soeharto dapat berlangsung lama, sehingga 

pada periode tersebut cenderung tidak terjadi pergantian kekuasaan presiden. 

Sebaliknya, pada periode setelah krisis, khususnya pada masa kepemerintahan 

Presiden Gus Dur, konflik politik seringkali terjadi, ditambah dengan kondisi 
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perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih dari krisis dan kondisi 

keamanan yang masih belum stabil menyebabkan terjadinya pergantian presiden, 

yakni jatuhnya Presiden Gus Dur dari tampuk kekuasaannya. 

8.  Pertumbuhan Ekonomi 

 Secara ringkas, komparasi variabel pertumbuhan ekonomi diperlihatkan 

pada tabel 4.55. Berdasarkan tabel 4.55, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan 

ekonomi pada periode sebelum krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan setelah 

krisis. Pada periode sebelum krisis rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,89%, 

sedangkan pada periode setelah krisis sebesar 4,72%, dan selisih perbedaan rata-

ratanya sebesar 2,17%. Di samping itu, berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan 

bahwa nilai rata-ratanya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat 

dari nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t tabel (3,679 > 2,101).  

Tabel 4.55: Hasil Uji Komparasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi 
No. Independent t-test  Nilai  Levene's Test  Nilai  

1 Mean sebelum   6.890 Variance sebelum  0.991
2 Mean setelah  4.721 Variance setelah  2.484
3 Mean Difference 2.169 - - 
4 t statistic  3.679 F Statistic 0.409
5 t-tabel  df (18) 2.101 F tabel df (1, 18) 4.410
6 Sig. t statistic 0.002 Sig. F Statistic 0.531
7 Kesimpulan t-test Signifikan* Kesimpulan F-test Tidak Signifikan 

* = Signifikan pada α 1%;  ** pada α 5%; ***  pada α 10% 
 

Sementara itu ditinjau dari variasinya, terlihat bahwa variance pertumbuhan 

ekonomi pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum 

krisis. Pada periode setelah krisis nilai variance pertumbuhan ekonomi sebesar 

2,484, sedangkan pada periode sebelum krisis sebesar 0,991. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode setelah krisis cenderung lebih 

berfluktuasi ketimbang pada periode setelah krisis. Meskipun demikian, namun 
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berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi 

antara sebelum dan setelah krisis tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih kecil dibandingkan F tabel 

(0,409<4,410) maupun dari signifikansi F hitung (0,531) yang lebih besar dari 10%.  

Cenderung berbedanya nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi antara periode 

sebelum krisis dengan setelah krisis, tidaklah terlepas dari adanya perbedaan 

dalam karakteristik faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, perbedaan 

tersebut ditunjukkan pada tabel 4.56 di bawah ini. 

Tabel 4.56: Perbedaan Karakteristik Penyebab Pertumbuhan Ekonomi  

antara Periode Sebelum dengan Setelah Krisis 

Dari Sisi Sumber Fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek 
No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 Relatif stabilnya kondisi keamanan dan 
politik di dalam negeri 

Kondisi keamanan dan politik dalam 
negeri relatif kurang stabil ketimbang 
pada periode sebelum krisis 

2 
Tekanan depresiasi nilai tukar cenderung 
berdampak negatif (berlawanan arah) 
terhadap pertumbuhan ekonomi  

Tekanan depresiasi nilai tukar rupiah 
cenderung berdampak positif (searah) 
terhadap pertumbuhan  ekonomi  

3 Kondisi perekonomian cenderung stabil Kondisi ekonomi belum sepenuhnya 
pulih dari krisis 

4 Kenaikan harga minyak berdampak 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Meningkatnya kenaikan harga minyak 
mentah  berdampak negatif terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi 

5 Cenderung tingginya permintaan agregat 
masyarakat  

Pertumbuhan permintaan agregat 
masyarakat cenderung melambat  

6 
Naiknya tingkat suku bunga memberikan 
tekanan negatif yang tidak begitu besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi 

Naiknya tingkat suku bunga memberikan 
tekanan negatif yang besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

Dari Sisi Fungsi Produksi 
No. Sebelum Krisis Setelah Krisis 

1 
Input kapital memberikan kontribusi 
yang besar terhadap pertumbuhan output 

Input kapital kontribusinya relatif lebih 
rendah ketimbang periode sblm krisis 

2 
Input human kapital memberikan 
kontribusi yang cukup tinggi terhadap 
pertumbuhan output 

Kontribusi input human kapital 
terhadap pertumbuhan output tidak 
sebesar pada periode krisis 

3 Kontribusi TFP terhadap pertumbuhan 
output cenderung negatif 

Kontribusi TFP terhadap pertumbuhan 
output cenderung positif 
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Berdasarkan tabel 4.56 di atas, setidaknya dari sisi sumber fluktuasi 

pertumbuhan ekonomi jangka pendek ada enam (6) hal yang membedakan 

karakteristik penyebab berbedanya pertumbuhan ekonomi antara periode sebelum 

dengan setelah krisis. Sedangkan dari sisi fungsi produksi setidaknya ada tiga (3) 

hal yang membedakan karakteristik penyebab berbedanya pertumbuhan ekonomi 

antara periode sebelum dengan setelah krisis. 

Dari sisi sumber fluktuasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek enam (6) 

hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi keamanan dan kestabilan 

politik. Pada periode sebelum krisis, di bawah pemerintahan Soeharto kondisi 

keamanan dan politik dapat dikendalikan sehingga cenderung kondusif dan stabil. 

Hal ini selanjutnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor, khususnya 

investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia; terciptanya kepastian 

dalam iklim usaha; terpeliharanya kestabilan ekonomi makro; serta berdampak 

pada cepatnya pengambilan keputusan politik yang terkait dengan kebijakan 

ekonomi. Hal-hal tersebut pada gilirannya mendorong terciptanya pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dan tinggi. Sebaliknya pada periode setelah krisis, kondisi 

keamanan dan politik di dalam negeri relatif kurang stabil dibandingkan pada 

periode sebelum krisis. Hal ini tercermin dari seringnya terjadi tarik ulur 

kepentingan politik, terjadinya pergantian presiden, aksi terorisme di berbagai 

kota besar, aksi separatisme diberbagai daerah, serta berbagai demonstrasi yang 

terjadi yang seringkali berakhir dengan pengrusakan maupun aksi anarkis massa. 

Hal-hal tersebut mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan politik yang 

terkait dengan kebijakan ekonomi, turunnya kepercayaan investor, terganggunya 
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iklim usaha, serta terhambatnya produksi, sehingga pada akhirnya menyebabkan 

lambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode setelah krisis. 

Kedua, tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Pada periode sebelum krisis 

Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali. Meskipun 

menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, namun perubahan nilai tukar 

rupiah mempunyai hubungan yang searah (positif) terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Artinya terjadinya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah, cenderung 

berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pada 

periode sebelum krisis, tekanan depresiasi nilai tukar rupiah cenderung 

mempengaruhi sisi penawaran, yakni menyebabkan meningkatnya biaya bahan 

baku impor sehingga memicu terjadinya inflasi di dalam negeri. Sebaliknya pada 

periode setelah krisis, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. 

Di bawah sistem ini, perubahan nilai tukar rupiah cenderung mempunyai 

hubungan yang berkebalikan (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya 

terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, cenderung berdampak pada meningkatnya 

laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pada periode setelah krisis, tekanan 

depresiasi nilai tukar rupiah cenderung mempengaruhi sisi permintaan, yakni 

menyebabkan meningkatnya daya saing produk ekspor dan mengurangi 

kecenderungan untuk mengonsumsi barang impor. 

Hubungan antara perubahan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi 

antara periode sebelum dan setelah krisis yang dikemukakan di atas, yang 

menunjukkan hubungan yang berbeda tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada 

tabel 4.57 di bawah ini. 
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Tabel 4.57: Korelasi Perubahan Nilai Tukar dan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Keterangan Sebelum Krisis Setelah Krisis 
Korelasi 0.6249 -0.5963 
t-statistik 2.2643 -2.1011 
Sig. 0.0534 0.0688 

Ketiga, kondisi perekonomian. Pada periode sebelum krisis kondisi 

perekonomian dan kinerja ekonomi makro cenderung stabil dan relatif terkendali. 

Sebaliknya pada periode setelah krisis, kondisi perekonomian belum sepenuhnya 

pulih dari krisis. Di samping itu, kinerja ekonomi makro masih belum stabil yang 

ditandai dengan seringnya terjadi fluktuasi pada nilai tukar rupiah, inflasi, harga 

minyak mentah, dan beberapa indikator ekonomi lainnya. Sebagai akibatnya, 

kinerja pencapaian pertumbuhan ekonomi pada periode setelah krisis cenderung 

lebih rendah dibandingkan pada periode sebelum krisis. 

Keempat, dampak kenaikan harga minyak mentah. Pada periode sebelum 

krisis, Indonesia masih mengalami surplus minyak. Pada periode ini, kenaikan 

harga minyak mentah OPEC cenderung mempunyai hubungan yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dalam kinerja ekspor minyak. 

Di samping itu, harga minyak di dalam negeri sebagian besar masih disubsidi oleh 

pemerintah, sehingga ketika harga minyak mentah internasional mengalami 

kenaikan tidak menimbulkan tekanan inflasi yang serius di dalam negeri. 

Sebaliknya pada periode setelah krisis, surplus ekspor minyak Indonesia semakin 

mengecil, bahkan sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor 

bersih (net impor) minyak. Di samping itu, harga BBM di dalam negeri tidak lagi 

sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah dan proporsi subsidinya pun cenderung 

dikurangi bahkan dihapuskan. Sebagai akibatnya, ketika terjadi kenaikan harga 
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minyak internasional cenderung menimbulkan tekanan inflasi yang kemudian 

menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan antara perubahan harga minyak mentah OPEC dan pertumbuhan 

ekonomi pada periode sebelum dan setelah krisis yang dikemukakan di atas, 

sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.58 di bawah ini. 

Tabel 4.58: Korelasi Perubahan Harga Minyak 
Mentah OPEC dan Pertumbuhan Ekonomi 

Keterangan Sebelum Krisis Setelah Krisis 
Korelasi 0.0845 -0.0323 
t-statistik 0.2398 -0.0914 
Sig. 0.8165 0.9294 

Kelima, laju permintaan agregat masyarakat. Pada periode sebelum krisis 

pertumbuhan permintaan agregat masyarakat cenderung tinggi, antara lain 

tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 

pertumbuhan rata-rata sebesar 18,34% per tahun untuk periode 1987-1996, serta 

tingginya permintaan akan likuiditas perekonomian (M2) yang mencapai rata-rata 

pertumbuhan sebesar 25,87% per tahun untuk periode yang sama. Sebaliknya, 

pada periode setelah krisis, permintaan agregat masyarakat pertumbuhannya 

cenderung mengalami perlambatan. Untuk konsumsi laju pertumbuhannya hanya 

mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 15,77% per tahun untuk periode 1999-2008, 

sedangkan kebutuhan likuiditas perekonomian (M2) hanya mencatat pertumbuhan 

rata-rata sebesar 12,89% per tahun untuk periode yang sama. Sebagai akibatnya, 

kinerja pencapaian pertumbuhan ekonomi pada periode setelah krisis cenderung 

lebih rendah dibandingkan pada periode sebelum krisis. 

Keenam, kenaikan tingkat suku bunga. Pada periode sebelum krisis, 

meskipun tingkat suku bunga cenderung tinggi dibanding periode setelah krisis, 
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namun kenaikan tingkat suku bunga pada periode sebelum krisis tidak memberikan 

tekanan negatif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena 

kenaikan tingkat suku bunga tersebut juga mempunyai efek positif pada masuknya 

aliran modal dari luar negeri. Sebaliknya, pada periode setelah krisis, meskipun 

tingkat suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan pada periode sebelum krisis, 

namun kenaikan tinggi suku bunga cenderung memberikan tekanan yang negatif 

yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perekonomian belum 

sepenuhnya pulih dari krisis, dan naiknya tingkat suku bunga tersebut tidak 

sepenuhnya direspons dengan masuknya aliran modal dari luar negeri, sehingga 

ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan cenderung memberikan tekanan 

yang besar terhadap sektor riil. Hubungan antara tingkat suku bunga terhadap 

pertumbuhan ekonomi antara periode sebelum dan setelah krisis yang dikemukakan 

di atas, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.59 di bawah ini. 

Tabel 4.59: Korelasi Tingkat Suku Bunga SBI 3 
Bulan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Keterangan Sebelum Krisis Setelah Krisis 
Korelasi -0.1405 -0.9243 
t-statistik -0.4014 -6.8475 
Sig. 0.6986 0.0001 

Sementara itu, dari sisi fungsi produksi, tiga (3) hal yang membedakan 

karakteristik sumber pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, 

kontribusi input kapital. Pada periode sebelum krisis, kontribusi input kapital 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,89% per tahun terhadap pertumbuhan 

output. Kontribusi input kapital (investasi) yang tinggi ini tidak terlepas dari 

kebijakan pemerintah yang melakukan liberalisasi modal, sebagai akibatnya 

investasi cenderung tumbuh dengan pesat dan menjadi mesin utama yang 
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mendorong tingginya laju pertumbuhan output. Sedangkan pada periode setelah 

krisis input kapital hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 48,63% per 

tahun terhadap pertumbuhan output. Relatif lebih rendahnya kontribusi input 

kapital tersebut dibandingkan periode sebelum krisis dikarenakan ekonomi belum 

sepenuhnya pulih dari krisis, sebagai akibatnya investasi tumbuh dengan lambat. 

Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan output pada periode 

setelah krisis cenderung lebih rendah ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Kedua, kontribusi input human kapital. Pada periode sebelum krisis, 

kontribusi input human kapital memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,48% 

per tahun terhadap pertumbuhan output, sedangkan pada periode setelah krisis 

hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,99% per tahun. Relatif lebih 

rendahnya kontribusi input human kapital pada periode setelah krisis disebabkan 

karena melambatnya laju pencapaian tingkat pendidikan (schooling years) 

angkatan kerja pada periode setelah krisis. Sebagai akibatnya, pada periode 

setelah krisis pertumbuhan output yang berasal dari kontribusi input human 

kapital cenderung lebih rendah ketimbang pada periode sebelum krisis. 

Ketiga, kontribusi TFP. Pada periode sebelum krisis, kontribusi TFP 

cenderung negatif, yang mencapai kontribusi rata-rata sebesar -8,01% per tahun 

terhadap pertumbuhan output. Sebaliknya pada periode setelah krisis, kontribusi 

TFP cenderung positif, yang mencapai kontribusi rata-rata sebesar 6,43% per 

tahun terhadap pertumbuhan output. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas 

dari TFP memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan output pada 

periode setelah krisis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis statistik pada bab hasil 

penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

5.1.1 Terkait dengan Model Solow dan MRW 

1) Berdasarkan pengujian secara serempak, semua variabel pada model Solow 

(labor dan kapital) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap output. 

Semua variabel memperlihatkan hasil bahwa secara bersama-sama, variabel-

variabel tersebut mampu menjelaskan variasi nilai output sebesar 99,42%. 

2) Secara parsial, baik labor maupun kapital masing-masing mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap output, dengan besaran 

elastisitas untuk labor adalah sebesar 1,270 dan untuk kapital sebesar 0,385.  

3) Return to scale yang dihasilkan pada model regresi Solow tidak menunjukkan 

constant return to scale, melainkan increasing return to scale. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk kasus perekonomian Indonesia memperlihatkan 

adanya persaingan tidak sempurna, dan oleh karena itu marginal produk dari 

input-input produksi tidak dibayar sesuai dengan marginal produknya. 

4) Berdasarkan pengujian secara serempak, semua variabel pada model regresi 

MRW mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap output. Semua variabel 

juga memperlihatkan hasil bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel 
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tersebut mampu menjelaskan variasi nilai output sebesar 99,57%. Di banding 

dengan model Solow, hasil ini menunjukkan bahwa dalam hal menjelaskan 

variasi output, model regresi MRW memberikan penjelasan yang lebih baik. 

5) Pada model regresi MRW, masing-masing variabel (labor, kapital, dan 

human) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap output, 

dengan besaran elastisitas untuk labor sebesar 0,667, untuk kapital sebesar 

0,389, dan untuk human kapital sebesar 0,596. Return to scale yang dihasilkan 

pada model regresi MRW tidak menunjukkan constant return to scale. 

6) Dengan memasukkan variabel human kapital ke dalam fungsi produksi Solow, 

nilai elastisitas labor mengalami penurunan dan hasilnya menjadi diminishing 

return to labor. Hasil ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

MRW, bahwa penambahan variabel human kapital cenderung mengurangi 

bias dari estimasi elastisitas kapital yang terlalu tinggi. Sebaliknya, untuk 

kasus perekonomian Indonesia bias yang terjadi terletak pada estimasi 

elastisitas labor yang terlalu tinggi (mengalami increasing return to labor). 

7) Secara keseluruhan, TFP memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap 

pertumbuhan output. Sebaliknya input-input produksi memainkan peranan 

besar dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan output.  

8) Kontribusi TFP terhadap pertumbuhan output yang relatif kecil, antara lain 

disebabkan karena: adanya transisi ekonomi sejak berakhirnya era bom 

minyak; perkembangan kapital yang pesat; ketergantungan sektor swasta 

terhadap bahan baku, barang modal, dan teknologi dari luar negeri; kualitas 

pemerintahan yang cenderung rendah (poor governance); adanya persaingan 
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usaha yang tidak sehat dan hambatan dalam regulasi bisnis; terjadinya krisis 

ekonomi; kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis; 

adanya ketidakstabilan pada kondisi politik dan keamanan di dalam negeri; 

terjadinya reformasi; kurangnya dukungan pemerintah terhadap sektor R&D; 

kurangnya penyediaan jasa informasi teknologi yang merupakan penghubung 

antara sektor R&D dan sektor industri; serta rendahnya minat perusahaan 

dalam melakukan pengembangan teknologi bagi usahanya. 

5.1.2 Terkait dengan Sumber Fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi  

1) Berdasarkan pengujian secara serempak, disimpulkan bahwa secara statistik 

semua variabel bebas (inflasi, perubahan JUB, tingkat suku bunga SBI 3 bulan, 

perubahan nilai tukar rupiah, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan 

harga minyak OPEC, dummy krisis, dan dummy pergantian presiden) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 

Di samping itu, secara bersama-sama semua variabel bebas tersebut mampu 

menjelaskan variasi nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 96,09%.  

2) Berdasarkan pengujian secara parsial, dari delapan variabel bebas yang diduga 

berpengaruh, ternyata pada taraf α = 5% hanya terdapat lima (5) variabel yang 

signifikan pengaruhnya terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, yakni 

variabel inflasi, perubahan M2, suku bunga SBI 3 bulan, dummy krisis, dan 

dummy pergantian presiden. Sedangkan untuk variabel perubahan nilai tukar 

rupiah signifikan pada taraf α = 10%. Sebaliknya untuk variabel perubahan 

pengeluaran pemerintah dan perubahan harga minyak OPEC tidak signifikan 

pengaruhnya terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 
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3) Inflasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini karena meningkatnya tingkat inflasi akan berdampak pada 

melemahnya daya beli, menyebabkan naiknya tingkat suku bunga, menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang, menurunkan gairah 

menabung dan berinvestasi, menurunkan daya saing produk dalam negeri, 

serta berdampak pada terhambatnya usaha peningkatan ekspor. 

4) Perubahan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena meningkatnya JUB 

akan berdampak pada turunnya tingkat suku bunga, naiknya investasi, serta 

mendorong terjadinya peningkatan dalam permintaan konsumsi masyarakat.  

5) Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena kenaikan suku bunga akan berdampak 

pada menurunnya investasi dan konsumsi yang sensitif terhadap bunga. 

6) Perubahan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan besaran elastisitasnya 

yang tergolong kecil. Terdapat tiga alasan yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya kondisi demikian. Pertama, cenderung tidak produktifnya alokasi 

pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah. Kedua, adanya dampak crowding 

out investment dari naiknya pengeluaran pemerintah. Ketiga, adanya efek 

negatif dari pembiayaan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari 

kenaikan pajak, penerbitan obligasi, dan pinjaman luar negeri. 

7) Perubahan nilai tukar mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan dengan 

besaran elastisitas yang cenderung kecil. Hubungan yang negatif tersebut 
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menunjukkan bahwa pengaruh perubahan nilai tukar terhadap pertumbuhan 

ekonomi lebih berdampak pada jalur sisi permintaan ketimbang sisi penawaran.  

8) Perubahan harga minyak mentah OPEC mempunyai pengaruh yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan besaran 

elastisitas yang cenderung kecil. Kondisi yang demikian, disebabkan karena 

kenaikan harga minyak mentah internasional tidak secara langsung direspons 

dengan naiknya harga BBM di dalam negeri. Di samping itu, pemerintah juga 

masih mensubsidi BBM dengan proporsi yang relatif cukup besar. 

9) Dummy Krisis mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan elastisitas yang relatif besar. Pengaruh krisis 

yang cenderung besar tersebut, dikarenakan krisis yang terjadi di Indonesia 

tidak hanya terdiri dari satu macam krisis, melainkan serangkaian krisis 

sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pun relatif besar. 

10) Dummy pergantian presiden mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan elastisitas yang relatif besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa kestabilan politik masih merupakan faktor penting sebagai 

syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara berkesinambungan, 

dan sebaliknya terjadinya ketidakstabilan politik (pergantian presiden) akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu dan mengalami penurunan. 

5.1.3 Terkait dengan Komparasi Sebelum dengan Setelah Krisis 

1) Nilai rata-rata (mean) inflasi antara periode sebelum dengan setelah krisis 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebaliknya nilai variasinya 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karakteristik yang menyebabkan 
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berbedanya inflasi antara periode sebelum dan setelah krisis antara lain: (i) 

perbedaan dampak kenaikan BBM; (ii) perbedaan dampak depresiasi nilai 

tukar, (iii) perbedaan laju permintaan agregat (konsumsi dan impor), (iv) 

perbedaan dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, serta (v) perbedaan 

dalam kondisi perekonomian yang terjadi pada masing-masing periode.  

2) Rata-ratanya perubahan jumlah uang beredar (∆M2) antara periode sebelum 

dengan setelah krisis mempunyai perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, nilai 

variasinya (variance) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Karakteristik yang menyebabkan berbedanya ∆M2 antara sebelum dan setelah 

krisis antara lain: (i) perbedaan dalam kebijakan moneter yang diterapkan 

(kebijakan GWM); (ii) perbedaan kondisi ekonomi yang terjadi pada masing-

masing periode; serta (iii) perbedaan jumlah bank yang ada dan tingkat suku 

bunga deposito yang ditetapkan oleh bank-bank tersebut.  

3) Tingkat suku bunga SBI 3 bulan baik rata-rata maupun variasinya antara 

periode sebelum dengan setelah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Meskipun demikian, kenaikan tingkat suku bunga SBI 3 bulan 

pada periode sebelum dengan setelah krisis cenderung mempunyai tujuan 

yang berbeda. Pada periode sebelum krisis kenaikan suku bunga SBI 3 bulan 

lebih diarahkan untuk mengendalikan tingginya tingkat inflasi dan laju jumlah 

uang beredar, serta untuk mendorong masuknya dana dari luar negeri. 

Sedangkan pada periode setelah krisis, kenaikan tingkat suku bunga SBI 3 

bulan lebih diarahkan untuk mengendalikan tingginya tingkat inflasi dan 

mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. 
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4) Perubahan pengeluaran pemerintah baik rata-rata maupun variasinya antara 

periode sebelum dengan setelah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Namun, rata-rata dan variasi perubahan pengeluaran pemerintah 

pada periode setelah krisis cenderung lebih tinggi ketimbang sebelum krisis.  

5) Nilai rata-rata perubahan nilai tukar rupiah antara periode sebelum dengan 

setelah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebaliknya nilai 

variasinya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karakteristik yang 

menyebabkan berbedanya perubahan nilai tukar rupiah antara periode sebelum 

dan setelah krisis lebih disebabkan karena perbedaan dalam sistem nilai tukar. 

6) Rata-ratanya perubahan harga minyak mentah OPEC antara periode sebelum 

dengan setelah krisis mempunyai perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, nilai 

variasinya (variance) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Karakteristik yang menyebabkan berbedanya perubahan harga minyak mentah 

OPEC antara periode sebelum dan setelah krisis antara lain disebabkan: (i) 

perbedaan dalam gejolak geopolitik dan gejolak sosial-politik yang terjadi di 

negara produsen minyak; (ii) perbedaan pada permintaan dan penawaran 

minyak mentah dunia; (iii) perbedaan kondisi perekonomian global (dunia) 

yang terjadi pada masing-masing periode; (iv) perbedaan kuota produksi yang 

ditetapkan OPEC; serta (v) perbedaan dalam aksi spekulatif yang terjadi di 

pasar komoditas minyak pada masing-masing periode.  

7) Dummy pergantian presiden baik rata-rata maupun variasinya antara periode 

sebelum dengan setelah krisis menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

Karakteristik yang menyebabkan berbedanya dummy pergantian presiden 
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antara periode sebelum dengan setelah krisis antara lain disebabkan karena: (i) 

perbedaan kemenangan Golkar dalam Pemilu; (ii) kenetralan dan 

ketidaknetralan PNS; (iii) jumlah partai politik yang ada; (iv) kebijakan politik 

massa mengambang; (v) dwi fungsi ABRI; (vi) amandemen UUD 1945; (vii) 

konflik kepentingan politik yang terjadi; serta (viii) kondisi keamanan dan 

perekonomian pada masing-masing periode.   

8) Kontribusi input kapital dan labor terhadap pertumbuhan output antara periode 

sebelum dengan setelah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Namun, sumbangan input kapital pada periode sebelum krisis cenderung lebih 

tinggi ketimbang periode setelah krisis. Tingginya sumbangan input kapital 

pada periode sebelum krisis disebabkan karena tingginya laju investasi sebagai 

akibat diterapkannya kebijakan liberalisasi modal. Sebaliknya rendahnya 

sumbangan input kapital pada periode setelah krisis dikarenakan terjadinya 

perlambatan dalam pertumbuhan investasi akibat dari belum sepenuhnya pulih 

dari krisis, adanya gejolak sosial dan politik di dalam negeri, serta sikap investor 

yang cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di Indonesia. 

9) Kontribusi input human kapital terhadap pertumbuhan output antara periode 

sebelum dengan setelah krisis menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang 

mana kontribusinya pada periode setelah krisis cenderung lebih rendah 

dibandingkan pada periode sebelum krisis. Menurunnya peranan human 

kapital pada periode setelah krisis disebabkan karena melambatnya laju 

pencapaian pendidikan (schooling years) angkatan kerja dan cenderung 

rendahnya pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi. 



 267

10) Kontribusi TFP terhadap pertumbuhan output antara periode sebelum krisis 

dengan setelah krisis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akan 

tetapi pada periode sebelum krisis kontribusi TFP cenderung negatif, 

sebaliknya pada periode setelah krisis cenderung positif. 

11) Rata-ratanya pertumbuhan ekonomi antara periode sebelum dengan setelah 

krisis mempunyai perbedaan yang signifikan. Sebaliknya nilai variasinya 

(variance) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karakteristik yang 

menyebabkan berbedanya pertumbuhan ekonomi antara periode sebelum dan 

setelah krisis antara lain disebabkan: (i) perbedaan kondisi keamanan dan 

politik yang terjadi pada masing-masing periode; (ii) perbedaan dampak 

depresiasi nilai tukar rupiah; (iii) perbedaan kondisi perekonomian pada 

masing-masing periode; (iv) perbedaan dampak kenaikan harga minyak 

internasional; (v) perbedaan laju permintaan agregat masyarakat (konsumsi 

dan likuiditas perekonomian); (vi) perbedaan dampak kenaikan suku bunga 

SBI; serta (vii) perbedaan kontribusi input kapital, human kapital, dan TFP 

terhadap pertumbuhan output pada masing-masing periode. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dirumuskan di 

atas, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan 

Pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terkait 

dengan Bank Indonesia, upaya yang sebaiknya dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Mengusahakan tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil (dalam arti 

laju inflasi diusahakan agar berada pada kisaran di bawah laju pertumbuhan 
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ekonomi yang ditargetkan) dengan menerapkan kerangka kebijakan inflasi 

targeting secara konsisten; baik dengan cara mengendalikan nilai tukar rupiah, 

tingkat suku bunga, dan mengendalikan jumlah uang beredar. Dengan 

tercapainya inflasi yang rendah dan stabil, penurunan inflasi akan berdampak 

positif terhadap perekonomian. 

2) Mengusahakan tercapainya tingkat suku bunga SBI yang rendah dan stabil, 

yang disertai dengan kehati-hatian dalam melakukan penerbitan SBI. Dengan 

upaya demikian, penurunan suku bunga SBI akan berdampak positif terhadap 

investasi dan pertumbuhan ekonomi.  

3) Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap US dollar agar tidak 

menimbulkan tekanan inflasioner.  

4) Mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan likuiditas 

perekonomian. Di samping itu, peningkatan dalam jumlah uang beredar 

diupayakan agar tidak menimbulkan tekanan inflasioner.  

5) Menciptakan sistem perbankan yang kokoh, prudent, dan berdaya saing tinggi, 

yang tidak mudah goyah apabila terjadi krisis. Selain itu, fungsi intermediasi 

perbankan juga harus ditingkatkan, yang disertai dengan menjaga prinsip 

kehatian-hatian dalam  menyalurkan kreditnya. 

Sementara itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut: 

1) Lebih mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran yang lebih 

produktif, terutama pada pengeluaran pembangunan seperti pembangunan 

infrastruktur publik (jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan 
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sebagainya). Selain itu, pembiayaan pengeluaran pemerintah diupayakan agar 

tidak menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan ekonomi; dalam arti 

pembiayaan yang bersumber dari kenaikan pajak diusahakan agar tidak 

membebani sektor swasta dan rumah tangga, pembiayaan dari penerbitan 

obligasi diusahakan tidak mendesak tabungan swasta, dan pembiayaan yang 

bersumber dari pinjaman utang luar negeri dikelola dengan efektif dan hati-

hati sehingga tidak menimbulkan beban tanggungan pembayaran bunga dan 

pokok cicilan utang yang besar di kemudian hari. 

2) Menjaga kondisi keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri, serta 

menjalankan prinsip good governance secara sungguh-sungguh dan konsisten. 

3) Mengusahakan tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil dengan cara 

mengendalikan dan menjaga besaran tarif yang ditetapkan pemerintah (misal: 

tarif transportasi, tarif dasar listrik, air dan telepon, elpiji, cukai tembakau, dan 

sebagainya), serta menjaga harga BBM di dalam negeri. Di samping itu, 

ketika pemerintah menaikkan harga BBM, harus diupayakan agar kenaikan 

harga BBM tersebut tidak terlalu memberatkan masyarakat dan dunia usaha, 

serta memberikan subsidi pengganti bagi masyarakat miskin.  

4) Melakukan upaya diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap 

minyak dengan mendorong sumber energi lain yang lebih murah, terbarukan, 

dan ramah lingkungan. Dengan demikian biaya produksi dapat ditekan.  

5) Terkait dengan kontribusi kapital,  pemerintah dalam hal ini harus melakukan 

langkah guna mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia. Baik dengan cara 

menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan upaya perbaikan dan 



 270

peningkatan kualitas infrastruktur, mengurangi berbagai hambatan regulasi 

usaha, serta menjalankan peraturan secara konsisten sehingga terjamin 

kepastian berusaha. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, minat investor 

untuk berinvestasi di Indonesia akan meningkat sehingga akan mendorong 

tumbuhnya FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia, yang pada akhirnya 

akan berdampak positif pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

6) Mengingat kontribusi tenaga kerja dan human kapital yang cukup besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kuantitas, kualitas, dan produktivitas 

angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun harus terus ditingkatkan, yakni 

dengan cara: (i) memberikan pembekalan pendidikan dan pelatihan yang lebih 

baik sehingga mampu bersaing di era globalisasi, (ii) meningkatkan alokasi 

pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, dan (iii) mendorong kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan dengan cara 

melakukan penyuluhan dan penyebarluasan melalui berbagai media informasi 

yang ada (televisi, koran, dan sebagainya) mengenai arti pentingnya pendidikan. 

Di samping itu, untuk tenaga kerja (labor) sendiri disarankan agar terus 

meningkatkan kualitas human capital yang dimilikinya, dengan cara 

menambah dan meningkatkan keterampilan dan keahlian khusus yang 

dimilikinya baik melalui sekolah formal maupun informal, latihan kerja, 

magang, serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

7) Terkait dengan TFP, pemerintah diharapkan meningkatkan dukungan pada 

sektor R&D dan mendorong tumbuhnya penyediaan jasa informasi teknologi 

yang merupakan penghubung antara sektor R&D dan sektor industri. 
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Lampiran 1: PDB Nominal Menurut Penggunaan (Miliar Rupiah) 

         

Tahun Y C G PMTDB Ekspor Impor (X-M) Perubahan Stok
1983 77,622.80 47,063.00 8,077.30 19,467.90 19,847.00 19,625.90 221.10 2,793.50 
1984 89,885.10 54,066.50 9,121.50 20,136.10 22,999.30 19,844.70 3,154.60 3,406.40 
1985 96,996.90 57,201.40 10,893.10 22,366.90 21,533.90 19,835.20 1,698.70 4,836.80 
1986 102,682.60 63,355.30 11,328.70 24,781.90 20,009.90 21,036.20 -1,026.30 4,243.00 
1987 124,816.90 71,988.90 11,763.50 30,980.20 29,874.30 27,955.80 1,918.50 8,165.80 
1988 142,104.80 81,045.30 12,755.80 36,802.60 34,665.60 31,171.40 3,494.20 8,006.90 
1989 167,184.70 88,752.30 15,697.60 45,659.80 42,505.00 38,601.00 3,904.00 13,171.00 
1990 195,597.20 106,312.30 17,572.70 55,633.40 51,953.10 50,945.70 1,007.40 15,071.50 
1991 227,450.20 125,035.80 20,784.60 63,893.90 62,263.80 61,375.70 888.10 16,847.80 
1992 259,884.50 135,880.30 24,731.30 70,820.20 76,384.40 70,336.60 6,047.80 22,404.90 
1993 329,775.80 192,958.40 29,756.70 86,667.30 88,230.90 78,383.00 9,847.90 10,545.50 
1994 382,219.70 228,119.30 31,014.00 105,380.60 101,331.90 96,952.60 4,379.30 13,326.50 
1995 454,514.10 279,876.40 35,584.20 129,217.50 119,592.50 125,656.90 -6,064.40 15,900.40 
1996 532,568.00 332,094.40 40,299.20 157,652.70 137,533.30 140,812.00 -3,278.70 5,800.40 
1997 627,695.40 387,170.70 42,952.00 177,686.10 174,871.30 176,599.80 -1,728.50 21,615.10 
1998 955,753.50 647,823.60 54,415.90 243,043.40 506,244.80 413,058.10 93,186.70 -82,716.10 
1999 1,099,731.60 838,097.20 72,631.30 226,015.80 390,560.10 313,720.20 76,839.90 -113,852.60 
2000 1,389,769.50 856,798.30 90,779.70 275,881.20 569,490.30 423,317.90 146,172.40 20,137.90 
2001 1,684,280.50 1,039,655.00 113,416.10 323,875.30 642,594.60 506,426.30 136,168.30 71,165.80 
2002 1,863,274.80 1,231,964.50 132,218.80 353,967.00 595,514.00 480,815.30 114,698.70 30,425.80 
2003 2,036,351.90 1,372,078.00 163,701.40 392,788.60 613,720.80 462,940.90 150,779.90 -42,996.00 
2004 2,295,826.20 1,532,888.30 191,055.60 515,381.20 739,639.30 632,376.10 107,263.20 -50,762.10 
2005 2,774,281.10 1,785,596.40 224,980.50 655,854.30 945,121.80 830,083.40 115,038.40 -7,188.50 
2006 3,339,216.80 2,092,655.70 288,079.90 805,786.10 1,036,316.50 855,587.80 180,728.70 -28,033.60 
2007 3,950,893.00 2,510,504.00 329,760.00 985,627.00 1,162,974.00 1,003,271.00 159,703.00 -34,701.00 
2008 4,951,357.00 2,999,957.00 416,867.00 1,370,634.00 1,475,119.00 1,422,902.00 52,217.00 111,682.00 

Sumber: BPS      
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Lampiran 2: PDB Harga Konstan Menurut Penggunaan (Miliar Rupiah) Berbagai Tahun Dasar 

         

Tahun Y C G PMTDB (X-M) Ekspor Impor 
Perubahan 

Stok 
1983 77,622.80 47,063.00 8,077.30 19,467.90 221.10 19,847.00 19,625.90 2,793.50 
1984 83,037.40 48,942.20 8,353.00 18,296.50 2,993.70 21,144.90 18,151.20 4,452.00 
1985 85,081.90 49,448.00 8,991.20 19,615.80 385.60 19,494.70 19,109.10 6,641.30 
1986 90,080.40 50,530.00 9,241.30 21,421.70 2,554.70 22,460.30 19,905.60 6,332.70 
1987 94,517.90 52,200.40 9,225.70 22,596.80 5,445.80 25,744.80 20,299.00 5,049.20 
1988 99,981.40 54,225.00 9,924.30 25,200.90 9,511.30 26,015.50 16,504.20 1,119.90 
1989 107,436.60 56,475.70 10,965.30 28,568.10 10,010.30 28,733.20 18,722.90 1,417.20 
1990 115,217.30 62,053.20 11,317.30 32,731.50 5,812.50 28,862.80 23,050.30 3,302.80 
1991 123,225.20 66,584.00 12,112.70 34,867.20 7,671.70 34,600.80 26,929.10 1,989.60 
1992 131,184.80 68,484.50 12,819.00 36,589.30 10,977.80 39,674.80 28,697.00 2,314.20 
1993 139,707.10 72,476.20 12,829.70 38,671.20 12,326.30 42,296.80 29,970.50 3,403.70 
1993 329,775.80 192,958.40 29,756.70 86,667.30 9,847.90 88,230.90 78,383.00 10,545.50 
1994 354,640.80 208,062.10 30,442.60 98,589.00 2,711.10 97,002.10 94,291.00 14,836.00 
1995 383,792.30 234,245.40 30,850.60 112,386.40 -9,542.80 104,491.80 114,034.60 15,852.70 
1996 413,797.90 257,016.20 31,681.40 128,698.60 -9,471.40 112,391.40 121,862.80 5,873.10 
1997 433,245.90 277,116.10 31,700.80 139,725.60 -18,638.20 121,157.90 139,796.10 3,341.60 
1998 376,374.90 260,022.70 26,827.90 93,604.70 2,306.50 134,707.20 132,400.70 -6,386.90 
1999 379,352.50 267,989.10 27,014.30 78,284.70 10,175.30 91,863.60 81,688.30 -4,110.90 
2000 398,016.90 276,377.20 28,767.80 89,389.10 17,277.00 116,193.60 98,916.60 -13,794.20 
2000 1,389,769.50 856,798.30 90,779.70 275,881.20 146,172.40 569,490.30 423,317.90 20,137.90 
2001 1,442,984.60 886,736.00 97,646.00 293,792.70 132,151.40 573,163.40 441,012.00 32,658.50 
2002 1,506,124.40 920,749.60 110,333.60 307,584.60 143,917.00 566,188.40 422,271.40 23,539.60 
2003 1,577,171.30 956,593.40 121,404.10 309,431.10 170,641.80 599,516.40 428,874.60 19,100.90 
2004 1,656,516.80 1,004,109.00 126,248.70 354,865.70 137,437.20 680,621.00 543,183.80 33,856.20 
2005 1,750,815.20 1,043,805.10 134,625.60 393,500.50 153,911.10 793,613.00 639,701.90 24,972.90 
2006 1,847,126.70 1,076,928.10 147,563.70 403,719.20 173,651.20 868,256.50 694,605.30 45,264.50 
2007 1,964,327.00 1,130,847.00 153,310.00 441,362.00 184,865.00 942,431.00 757,566.00 53,943.00 
2008 2,082,316.00 1,191,191.00 169,297.00 493,716.00 198,936.00 1,032,278.00 833,342.00 29,176.00 

Sumber: BPS  
warna orange (1983=100)         warna biru  (1993=100)             warna merah (2000=100) 
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Lampiran 3: Indeks Harga Implisit PDB Penggunaan (Berbagai Tahun Dasar) 

Tahun Y C G PMTDB Ekspor Impor 
1983 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1984 108.25 110.47 109.20 110.05 108.77 109.33 
1985 114.00 115.68 121.15 114.02 110.46 103.80 
1986 113.99 125.38 122.59 115.69 89.09 105.68 
1987 132.06 137.91 127.51 137.10 116.04 137.72 
1988 142.13 149.46 128.53 146.04 133.25 188.87 
1989 155.61 157.15 143.16 159.83 147.93 206.17 
1990 169.76 171.32 155.27 169.97 180.00 221.02 
1991 184.58 187.79 171.59 183.25 179.95 227.92 
1992 198.11 198.41 192.93 193.55 192.53 245.10 
1993 236.05 266.24 231.94 224.11 208.60 261.53 
1993 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1994 107.78 109.64 101.88 106.89 104.46 102.82 
1995 118.43 119.48 115.34 114.98 114.45 110.19 
1996 128.70 129.21 127.20 122.50 122.37 115.55 
1997 144.88 139.71 135.49 127.17 144.33 126.33 
1998 253.94 249.14 202.83 259.65 375.81 311.98 
1999 289.90 312.74 268.86 288.71 425.15 384.05 
2000 349.17 310.01 315.56 308.63 490.12 427.95 
2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2001 116.72 117.25 116.15 110.24 112.11 114.83 
2002 123.71 133.80 119.84 115.08 105.18 113.86 
2003 129.11 143.43 134.84 126.94 102.37 107.94 
2004 138.59 152.66 151.33 145.23 108.67 116.42 
2005 158.46 171.07 167.12 166.67 119.09 129.76 
2006 180.78 194.32 195.22 199.59 119.36 123.18 
2007 201.13 222.00 215.09 223.31 123.40 132.43 
2008 237.78 251.85 246.23 277.62 142.90 170.75 

warna orange (1983=100)         warna biru  (1993=100)             warna merah (2000=100) 
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Lampiran 4: Indeks Harga Implisit PDB Menurut Penggunaan (1987 = 100) 

Tahun Y C G PMTDB Ekspor Impor 
1983 75.73 72.51 78.43 72.94 86.18 72.61 
1984 81.97 80.10 85.64 80.27 93.73 79.39 
1985 86.33 83.88 95.02 83.17 95.19 75.37 
1986 86.32 90.92 96.14 84.38 76.78 76.74 
1987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1988 107.63 108.38 100.80 106.52 114.83 137.14 
1989 117.84 113.95 112.27 116.58 127.48 149.70 
1990 128.55 124.23 121.78 123.97 155.12 160.48 
1991 139.77 136.17 134.57 133.66 155.07 165.49 
1992 150.02 143.87 151.31 141.18 165.91 177.97 
1993 178.75 193.05 181.90 163.47 179.76 189.90 
1994 192.65 211.66 185.31 174.73 187.79 195.26 
1995 211.69 230.66 209.81 187.95 205.74 209.26 
1996 230.05 249.45 231.38 200.24 219.98 219.43 
1997 258.97 269.72 246.46 207.88 259.46 239.90 
1998 453.91 480.97 368.95 424.44 675.58 592.45 
1999 518.18 603.75 489.06 471.95 764.27 729.31 
2000 624.14 598.48 574.00 504.51 881.07 812.70 
2001 728.51 701.69 666.70 556.17 987.80 933.24 
2002 772.14 800.77 687.86 580.59 926.70 925.37 
2003 805.85 858.43 773.98 640.42 901.94 877.25 
2004 865.02 913.66 868.65 732.71 957.47 946.14 
2005 988.99 1,023.80 959.25 840.87 1,049.27 1,054.56 
2006 1,128.31 1,162.96 1,120.59 1,006.95 1,051.61 1,001.05 
2007 1,255.35 1,328.65 1,234.64 1,126.64 1,087.25 1,076.28 
2008 1,484.09 1,507.25 1,413.39 1,400.59 1,259.04 1,387.65 
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Lampiran 5: PDB Menurut Penggunaan (Miliar Rupiah) Berdasarkan Harga Konstan (1987 = 100)  

Tahun Y C G PMTDB Ekspor Impor Perubahan Stok 
1983 102,505.85 64,903.98 10,299.20 26,690.48 23,030.49 27,028.81 4,610.51 
1984 109,656.17 67,495.56 10,650.74 25,084.49 24,536.57 24,997.85 6,886.66 
1985 112,356.06 68,193.10 11,464.49 26,893.25 22,621.68 26,317.07 9,500.61 
1986 118,956.90 69,685.27 11,783.39 29,369.14 26,062.96 27,414.01 9,470.14 
1987 124,816.90 71,988.90 11,763.50 30,980.20 29,874.30 27,955.80 8,165.80 
1988 132,031.80 74,781.00 12,654.27 34,550.42 30,188.42 22,729.60 2,587.29 
1989 141,876.87 77,884.91 13,981.63 39,166.85 33,342.04 25,785.19 3,286.63 
1990 152,151.77 85,576.77 14,430.46 44,874.87 33,492.43 31,744.89 5,522.14 
1991 162,726.72 91,825.14 15,444.65 47,802.91 40,150.81 37,086.78 4,589.98 
1992 173,237.87 94,446.09 16,345.24 50,163.91 46,038.69 39,521.53 5,765.47 
1993 184,492.11 99,950.99 16,358.89 53,018.19 49,081.26 41,275.40 7,358.17 
1994 198,402.77 107,774.60 16,735.96 60,311.22 53,960.52 49,652.33 9,272.79 
1995 214,711.49 121,337.35 16,960.26 68,751.70 58,126.91 60,049.03 9,584.31 
1996 231,498.03 133,132.45 17,417.00 78,730.59 62,521.31 64,171.26 3,867.94 
1997 242,378.16 143,544.05 17,427.66 85,476.29 67,397.96 73,614.68 2,146.88 
1998 210,561.84 134,689.80 14,748.76 57,262.11 74,935.19 69,720.37 -1,353.65 
1999 212,227.65 138,816.33 14,851.24 47,890.19 51,102.07 43,015.92 2,583.75 
2000 222,669.40 143,161.30 15,815.23 54,683.24 64,636.41 52,088.11 -3,538.68 
2001 231,195.54 148,163.55 17,011.45 58,233.53 65,053.30 54,265.32 -3,000.98 
2002 241,311.83 153,846.84 19,221.83 60,967.26 64,261.65 51,959.34 -5,026.42 
2003 252,694.99 159,835.94 21,150.48 61,333.26 68,044.33 52,771.84 -4,897.18 
2004 265,407.75 167,775.26 21,994.48 70,338.99 77,249.60 66,837.28 -5,113.30 
2005 280,516.28 174,408.02 23,453.87 77,996.91 90,074.05 78,713.56 -6,703.01 
2006 295, 47.34 179,942.50 25,707.89 80,022.39 98,545.99 85,469.28 -2,802.15 
2007 314,725.22 188,951.74 26,708.98 87,483.68 106,964.70 93,216.42 -2,167.46 
2008 333,629.46 199,034.54 29,494.17 97,860.93 117,162.21 102,540.45 -7,381.94 
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Lampiran 6: Pertumbuhan PDB, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, 

PMTDB, Ekspor, dan pertumbuhan Impor (%) Berdasarkan Harga Konstan 
Tahun G_Y G_C G_G G_PMTDB G_Ekspor G_Impor 
1983 - - - - - - 
1984 6.98 3.99 3.41 -6.02 6.54 -7.51 
1985 2.46 1.03 7.64 7.21 -7.80 5.28 
1986 5.87 2.19 2.78 9.21 15.21 4.17 
1987 4.93 3.31 -0.17 5.49 14.62 1.98 
1988 5.78 3.88 7.57 11.52 1.05 -18.69 
1989 7.46 4.15 10.49 13.36 10.45 13.44 
1990 7.24 9.88 3.21 14.57 0.45 23.11 
1991 6.95 7.30 7.03 6.52 19.88 16.83 
1992 6.46 2.85 5.83 4.94 14.66 6.57 
1993 6.50 5.83 0.08 5.69 6.61 4.44 
1994 7.54 7.83 2.31 13.76 9.94 20.30 
1995 8.22 12.58 1.34 13.99 7.72 20.94 
1996 7.82 9.72 2.69 14.51 7.56 6.86 
1997 4.70 7.82 0.06 8.57 7.80 14.72 
1998 -13.13 -6.17 -15.37 -33.01 11.18 -5.29 
1999 0.79 3.06 0.69 -16.37 -31.80 -38.30 
2000 4.92 3.13 6.49 14.18 26.48 21.09 
2001 3.83 3.49 7.56 6.49 0.64 4.18 
2002 4.38 3.84 12.99 4.69 -1.22 -4.25 
2003 4.72 3.89 10.03 0.60 5.89 1.56 
2004 5.03 4.97 3.99 14.68 13.53 26.65 
2005 5.69 3.95 6.64 10.89 16.60 17.77 
2006 5.50 3.17 9.61 2.60 9.41 8.58 
2007 6.35 5.01 3.89 9.32 8.54 9.06 
2008 6.01 5.34 10.43 11.86 9.53 10.00 
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Lampiran 7: PDB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (Miliar Rupiah) 

             
No. Sektor 1,987 1,988 1,989 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 
1 Pertanian 29,116 34,278 39,164 42,149 44,721 50,733 58,961 66,072 77,896 88,792 101,009 
2 Pertambangan & Penggalian 17,267 17,162 21,823 26,119 31,403 29,907 31,498 33,507 40,195 46,088 55,562 
3 Industri Pengolahan 21,150 26,252 30,323 38,910 47,666 56,542 73,557 89,241 109,689 136,426 168,178 
4 Listrik, Gas & Air Bersih 747 869 1,008 1,258 1,750 2,148 3,290 4,577 5,655 6,893 7,832 
5 Bangunan 6,087 7,169 8,884 10,749 12,902 15,305 22,513 28,017 34,452 42,025 46,679 
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 21,048 24,379 28,856 33,000 36,954 42,732 55,296 63,859 75,640 87,137 99,582 
7 Pengangkutan & Komunikasi 7,443 8,140 9,306 11,000 13,908 17,099 23,250 27,353 30,795 34,926 38,531 

8 
Keuangan, Persewaan, & Jasa 
Perusahaan 8,144 9,058 10,818 13,178 16,082 19,096 28,049 34,506 39,510 43,982 54,360 

9 Jasa-Jasa 13,814 14,797 17,004 19,236 22,065 26,323 33,362 35,089 40,682 46,299 55,962 
Total 124,817 142,105 167,185 195,597 227,450 259,885 329,776 382,220 382,220 532,568 627,696 

             
Lanjutan Tabel            
             
No. Sektor 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 
1 Pertanian 172,828 215,687 216,831 263,328 298,877 305,784 329,125 364,169 433,223 541,932 716,065 
2 Pertambangan & Penggalian 120,329 109,925 167,692 182,008 161,024 167,572 205,252 309,014 366,521 440,610 540,605 
3 Industri Pengolahan 238,897 285,874 385,598 506,320 553,747 591,598 644,343 760,361 919,539 1,068,654 1,380,713 
4 Listrik, Gas & Air Bersih 11,283 13,429 8,394 10,855 15,392 19,144 23,730 26,694 30,355 34,724 40,846 
5 Bangunan 61,762 67,616 76,573 89,299 101,574 125,337 151,248 195,111 251,132 304,995 419,642 
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 146,724 175,835 224,453 267,656 314,647 335,100 368,556 431,620 501,542 592,304 691,495 
7 Pengangkutan & Komunikasi 51,937 55,190 65,012 77,188 97,970 118,916 142,292 180,585 231,524 264,263 312,190 

8 
Keuangan, Persewaan, & Jasa 
Perusahaan 69,892 71,220 115,463 135,370 154,442 174,075 194,411 230,523 269,121 305,214 368,130 

9 Jasa-Jasa 82,103 104,955 129,753 152,258 165,603 198,826 236,870 276,204 336,259 398,197 481,670 
Total 955,754 1,099,732 1,389,770 1,684,281 1,863,275 2,036,352 2,774,281 2,295,826 2,774,281 3,950,893 4,951,357 

Sumber: BPS dan Laporan Perekonomian Indonesia          
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Lampiran 8: Distribusi Persentase PDB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku 

           

Tahun Pertanian Pertambangan 
& Penggalian 

Industri 
Pengolahan 

Listrik, 
Gas & Air 

Bersih 
Bangunan 

Perdagangan, 
Hotel & 

Restoran 

Pengangkutan 
& Komunikasi 

Keuangan, 
Persewaan, & 

Jasa Perusahaan 

Jasa-
Jasa Total 

1987 23.33 13.83 16.95 0.60 4.88 16.86 5.96 6.52 11.07 100 
1988 24.12 12.08 18.47 0.61 5.05 17.16 5.73 6.37 10.41 100 
1989 23.43 13.05 18.14 0.60 5.31 17.26 5.57 6.47 10.17 100 
1990 21.55 13.35 19.89 0.64 5.50 16.87 5.62 6.74 9.83 100 
1991 19.66 13.81 20.96 0.77 5.67 16.25 6.11 7.07 9.70 100 
1992 19.52 11.51 21.76 0.83 5.89 16.44 6.58 7.35 10.13 100 
1993 17.88 9.55 22.31 1.00 6.83 16.77 7.05 8.51 10.12 100 
1994 17.29 8.77 23.35 1.20 7.33 16.71 7.16 9.03 9.18 100 
1995 17.14 8.84 24.13 1.24 7.58 16.64 6.78 8.69 8.95 100 
1996 16.67 8.65 25.62 1.29 7.89 16.36 6.56 8.26 8.69 100 
1997 16.09 8.85 26.79 1.25 7.44 15.86 6.14 8.66 8.92 100 
1998 18.08 12.59 25.00 1.18 6.46 15.35 5.43 7.31 8.59 100 
1999 19.61 10.00 25.99 1.22 6.15 15.99 5.02 6.48 9.54 100 
2000 15.60 12.07 27.75 0.60 5.51 16.15 4.68 8.31 9.34 100 
2001 15.63 10.81 30.06 0.64 5.30 15.89 4.58 8.04 9.04 100 
2002 16.04 8.64 29.72 0.83 5.45 16.89 5.26 8.29 8.89 100 
2003 15.02 8.23 29.05 0.94 6.15 16.46 5.84 8.55 9.76 100 
2004 14.34 8.94 28.07 1.03 6.59 16.05 6.20 8.47 10.32 100 
2005 13.13 11.14 27.41 0.96 7.03 15.56 6.51 8.31 9.96 100 
2006 12.97 10.98 27.54 0.91 7.52 15.02 6.93 8.06 10.07 100 
2007 13.72 11.15 27.05 0.88 7.72 14.99 6.69 7.73 10.08 100 
2008 14.46 10.92 27.89 0.82 8.48 13.97 6.31 7.43 9.73 100 

Rata-rata 
1987-2008 17.51 10.81 24.72 0.91 6.44 16.16 6.03 7.76 9.66 100 
1987-1996 20.06 11.34 21.16 0.88 6.19 16.73 6.31 7.50 9.83 100 
1997-1998 17.09 10.72 25.89 1.21 6.95 15.61 5.79 7.99 8.75 100 
1999-2008 15.05 10.29 28.05 0.88 6.59 15.70 5.80 7.97 9.67 100 
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Tanpa Krisis 17.56 10.82 24.60 0.88 6.39 16.21 6.06 7.73 9.75 100 
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Lampiran 9: ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 1987-2008 

    
    

Tahun 
PDB Riil (Miliar Rp) 

1987 = 100 
PMTDB (Miliar Rp) 

1987 = 100 ICOR 
1986 118,956.90 29,369.14 - 
1987 124,816.90 30,980.20 5.29
1988 132,031.80 34,550.42 4.79
1989 141,876.87 39,166.85 3.98
1990 152,151.77 44,874.87 4.37
1991 162,726.72 47,802.91 4.52
1992 173,237.87 50,163.91 4.77
1993 184,492.11 53,018.19 4.71
1994 198,402.77 60,311.22 4.34
1995 214,711.49 68,751.70 4.22
1996 231,498.03 78,730.59 4.69
1997 242,378.16 85,476.29 7.86
1998 210,561.84 57,262.11 -1.80
1999 212,227.65 47,890.19 28.75
2000 222,669.40 54,683.24 5.24
2001 231,195.54 58,233.53 6.83
2002 241,311.83 60,967.26 6.03
2003 252,687.74 61,333.26 5.39
2004 265,407.75 70,338.99 5.53
2005 280,516.28 77,996.91 5.16
2006 295,947.34 80,022.39 5.19
2007 314,725.22 87,483.68 4.66  

ICOR disamping dihitung berdasarkan PDB dan 

PMTDB harga konstan tahun 1987, dan dihitung 

dengar rumus sebagai berikut:  

12

1-2

1-1

tt

t

tt
t

PDBPDB

PMTDB
ICOR

−
=
∑
=  

Rumus ICOR di atas mengadung arti bahwa investasi 

(PMTDB) yang ditanamkan pada tahun ke t, akan 

menghasilkan output pada tahun ke t juga. Dengan 

demikian tidak diperlukan waktu (lag time) sampai 

investasi dapat memberikan tambahan output. 

2008 333,629.46 97,860.93 5.18
Rata-rata 

1987-2008 219,054.75 61,268.16 5.89
1987-1996 171,594.63 50,835.09 4.57
1999-2008 265,031.82 69,681.04 7.79
2000-2008 270,898.95 72,102.24 5.47
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1997-1998 226,470.00 71,369.20 3.03
Tanpa Krisis 218,313.23 60,258.06 6.18
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Lampiran 10: Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD 1986-2008 

             
1986 Keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1,133 Januari 1,637 1,659 1,739 1,801 1,912 2,044 2,066 2,122 2,207 2,331 2,396
1,134 Februari 1,666 1,663 1,744 1,811 1,920 2,010 2,067 2,136 2,212 2,322 2,406
1,133 Maret 1,652 1,663 1,753 1,819 1,932 2,017 2,071 2,144 2,219 2,338 2,419
1,131 April 1,645 1,667 1,757 1,825 1,939 2,022 2,074 2,149 2,227 2,342 2,433
1,132 Mei 1,648 1,673 1,768 1,832 1,947 2,027 2,079 2,155 2,236 2,354 2,440
1,136 Juni 1,651 1,682 1,773 1,840 1,954 2,033 2,088 2,160 2,246 2,342 2,450
1,136 Juli 1,646 1,693 1,774 1,849 1,959 2,035 2,096 2,169 2,256 2,353 2,599
1,137 Agustus 1,643 1,699 1,785 1,858 1,965 2,054 2,102 2,175 2,266 2,363 3,035
1,493 September 1,646 1,704 1,789 1,864 1,968 2,038 2,108 2,181 2,276 2,340 3,275
1,651 Oktober 1,658 1,710 1,792 1,872 1,977 2,050 2,106 2,186 2,285 2,352 3,670
1,653 November 1,649 1,719 1,793 1,884 1,985 2,059 2,106 2,193 2,296 2,368 3,648
1,695 Desember 1,652 1,729 1,795 1,901 1,992 2,062 2,110 2,200 2,308 2,383 4,650
1,297 Average 1,649 1,688 1,772 1,846 1,954 2,038 2,089 2,164 2,253 2,349 2,952

             
 Lanjutan tabel           
             
 Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Januari 10,375 8,950 7,425 9,450 10,320 8,876 8,441 9,165 9,395 9,090 9,291
 Februari 8,750 8,730 7,505 9,835 10,189 8,905 8,447 9,260 9,230 9,160 9,051
 Maret 8,325 8,685 7,590 10,400 9,655 8,908 8,587 9,480 9,075 9,118 9,217
 April 7,970 8,260 7,945 11,675 9,316 8,675 8,661 9,570 8,775 9,083 9,234
 Mei 10,525 8,105 8,620 11,058 8,785 8,279 9,210 9,495 9,220 8,828 9,318
 Juni 14,900 6,726 8,735 11,440 8,730 8,285 9,415 9,713 9,300 9,054 9,225
 Juli 13,000 6,875 9,003 9,525 9,108 8,505 9,168 9,819 9,070 9,186 9,118
 Agustus 11,075 7,565 8,290 8,865 8,867 8,535 9,328 10,240 9,100 9,410 9,153
 September 10,075 8,386 8,780 9,675 9,015 8,389 9,710 10,310 9,235 9,137 9,378
 Oktober 7,750 6,900 9,395 10,435 9,233 8,495 9,090 10,090 9,110 9,103 10,995
 November 7,300 7,425 9,530 10,430 8,976 8,537 9,018 10,035 9,165 9,376 12,151
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 Desember 8,025 7,100 9,595 10,400 8,940 8,465 9,290 9,830 9,020 9,419 10,950
 Average 9,839 7,809 8,534 10,266 9,261 8,571 9,030 9,751 9,141 9,164 9,757
 Sumber: BI, SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia)  
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Lampiran 11: Perkembangan M1 (M1 = Uang Kartal + Uang Giral) di Indonesia 1986-2008 

             
1986 Keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
9,913 Januari 11,603 12,343 13,688 18,856 23,017 26,231 28,739 37,177 44,582 52,183 65,876

10,037 Februari 11,546 12,509 14,091 19,323 26,258 26,252 29,051 39,842 47,332 53,960 64,985
10,475 Maret 11,500 12,626 15,009 22,155 23,570 27,318 30,592 37,908 44,908 53,162 63,565
10,400 April 11,585 12,759 15,146 22,433 23,406 26,107 29,704 38,394 44,647 53,586 64,583
10,334 Mei 12,354 12,763 14,828 21,218 23,503 26,145 30,161 38,721 45,027 53,751 65,240
10,355 Juni 11,588 13,052 15,924 23,205 24,609 26,844 31,563 39,886 47,045 56,448 69,950
10,105 Juli 11,540 13,028 15,497 22,619 23,708 27,001 31,713 40,457 47,385 57,716 69,268
10,242 Agustus 11,688 12,958 15,766 22,445 24,684 27,417 34,055 41,437 48,381 57,598 65,235
11,192 September 11,972 13,141 17,193 22,820 25,805 27,626 35,041 42,195 48,981 59,684 66,258
11,261 Oktober 12,024 13,145 17,390 22,552 25,938 27,880 35,615 43,675 50,384 59,595 67,351
11,624 November 12,194 13,472 17,884 22,988 26,140 28,508 36,145 43,973 50,386 60,182 69,856
11,677 Desember 12,685 14,392 20,144 23,819 26,342 28,779 37,036 45,374 53,339 64,583 78,343
10,635 Average 11,857 13,016 16,047 22,036 24,748 27,176 32,451 40,753 47,700 56,871 67,543
             
 Lanjutan Tabel           
             
 Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Januari 92,800 101,245 122,417 145,345 166,769 180,111 216,343 248,175 281,412 344,840 420,298
 Februari 92,509 102,750 122,160 149,879 168,643 181,530 219,033 250,433 277,265 346,573 411,327
 Maret 98,270 105,705 124,663 148,375 166,173 181,239 219,086 250,492 277,293 341,833 419,746
 April 95,265 100,708 127,367 154,297 169,002 182,963 215,447 246,296 282,400 351,259 427,028
 Mei 103,839 103,301 130,225 155,791 168,257 191,707 223,690 252,500 304,663 352,629 438,544
 Juni 109,377 105,964 133,832 160,142 174,017 195,219 233,726 267,635 313,415 381,376 466,708
 Juli 105,719 106,075 135,739 162,154 173,524 196,589 238,059 266,870 311,822 397,823 458,379
 Agustus 103,875 109,564 136,530 166,851 175,966 201,859 238,959 274,841 329,372 402,035 452,445
 September 101,855 118,124 135,431 164,237 181,791 207,587 240,911 273,954 333,905 411,281 491,729
 Oktober 98,895 116,315 138,885 169,963 181,667 212,614 247,603 286,715 346,414 414,996 471,354
 November 100,263 120,474 141,204 171,383 196,537 224,318 250,221 276,729 342,645 424,435 475,053
 Desember 100,489 124,633 162,185 177,731 191,939 223,799 253,818 281,905 361,073 460,842 466,379
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 Average 100,263 109,572 134,220 160,512 176,190 198,295 233,075 264,712 313,473 385,827 449,916
 Sumber: BI, SEKI (Stastistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) 
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Lampiran 12: Perkembangan Uang Kuasi (Deposito Berjangka + Tabungan) di Indonesia 1986-2008 

             
1986 Keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

14,062 Januari 16,332 22,332 28,886 39,820 61,327 72,428 90,411 108,879 131,645 170,682 224,977
13,986 Februari 16,688 22,489 29,594 40,733 58,134 72,703 122,017 111,226 132,457 173,988 228,255
13,693 Maret 16,991 23,034 29,158 42,212 57,554 73,478 92,569 110,921 136,793 179,331 231,016
13,822 April 16,971 23,517 29,816 45,087 59,762 76,254 93,186 111,665 138,090 184,418 234,694
13,992 Mei 17,177 23,919 30,938 44,865 61,409 78,450 93,287 112,188 140,137 188,402 238,427
13,995 Juni 17,666 24,850 31,553 46,920 63,147 80,077 93,467 112,912 145,081 192,995 242,889
15,843 Juli 18,454 25,398 32,593 48,702 67,907 80,854 95,839 114,408 149,435 195,677 248,265
16,544 Agustus 19,236 26,166 33,544 51,619 66,486 82,855 98,788 117,526 153,704 197,686 260,676
15,833 September 19,672 26,924 34,752 54,087 67,523 85,861 101,674 120,705 157,098 200,242 262,816
15,897 Oktober 19,997 27,628 35,462 55,861 68,050 88,358 103,068 121,732 160,764 208,725 273,393
15,743 November 20,803 27,655 37,200 57,767 70,384 89,989 105,388 124,569 165,402 217,177 260,703
15,984 Desember 21,200 27,606 38,561 60,811 72,717 90,274 108,563 129,138 169,961 224,049 277,300
14,949 Average 18,432 25,127 32,671 49,040 64,533 80,965 99,855 116,322 148,381 194,448 248,618
             
 Lanjutan Tabel           
             
 Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Januari 357,897 488,440 528,180 593,386 671,253 693,572 730,934 767,699 909,422 1,019,067 1,168,664
 Februari 337,732 493,060 531,174 606,019 668,517 699,685 716,712 761,711 916,599 1,029,374 1,184,763
 Maret 351,554 497,620 531,788 618,437 665,238 696,537 716,161 770,201 917,774 1,034,114 1,167,049
 April 356,546 512,432 538,284 637,930 659,276 699,846 715,384 797,957 915,613 1,032,318 1,181,846
 Mei 388,486 524,959 553,252 632,529 664,827 701,322 729,271 793,692 932,840 1,040,468 1,197,839
 Juni 454,823 509,447 550,503 636,298 664,618 699,335 741,440 806,111 940,590 1,070,598 1,232,772
 Juli 449,238 521,132 554,196 608,981 679,194 705,124 737,032 821,506 936,414 1,075,129 1,220,641
 Agustus 430,673 526,965 549,072 607,186 680,869 703,640 741,264 841,033 941,006 1,085,506 1,222,985
 September 441,693 534,165 551,024 618,867 677,915 703,636 745,895 876,497 957,491 1,101,475 1,276,521
 Oktober 426,226 512,581 568,562 638,551 681,343 713,710 748,332 879,026 979,244 1,115,149 1,331,578
 November 443,817 517,077 579,058 650,308 673,509 720,329 750,117 891,538 995,910 1,131,765 1,366,110
 Desember 470,036 521,572 584,842 666,323 691,969 731,893 779,710 921,310 1,021,001 1,182,361 1,417,472
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 Average 409,060 513,287 551,661 626,235 673,211 705,719 737,688 827,357 946,992 1,076,444 1,247,353
 Sumber: BI, SEKI (Stastistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) 
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Lampiran 13: Perkembangan M2 (M1 + Uang Kuasi) di Indonesia 1986-2008 

             
1986 Keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

23,975 Januari 27,935 34,675 42,574 58,676 84,344 98,659 119,150 146,056 176,227 222,865 290,853
24,023 Februari 28,234 34,998 43,685 60,056 84,392 98,955 151,068 151,068 179,789 227,948 293,240
24,168 Maret 28,491 35,660 44,167 64,367 81,124 100,796 123,161 148,829 181,701 232,493 294,581
24,222 April 28,556 36,276 44,962 67,520 83,168 102,361 122,890 150,059 182,737 238,004 299,277
24,326 Mei 29,531 36,682 45,766 66,083 84,912 104,595 123,448 150,909 185,164 242,153 303,667
24,350 Juni 29,254 37,902 47,477 70,125 87,756 106,921 125,030 152,798 192,126 249,443 312,839
25,948 Juli 29,994 38,426 48,090 71,321 91,615 107,855 127,552 154,865 196,820 253,393 317,533
26,786 Agustus 30,924 39,124 49,310 74,064 91,170 110,272 132,843 158,963 202,085 255,284 325,911
27,025 September 31,644 40,065 51,945 76,907 93,328 113,487 136,715 162,900 206,079 259,926 329,074
27,158 Oktober 32,021 40,773 52,852 78,413 93,988 116,238 138,683 165,407 211,148 268,320 340,744
27,367 November 32,997 41,127 55,084 80,755 96,524 118,497 141,533 168,542 215,788 277,359 330,559
27,661 Desember 33,885 41,998 58,705 84,630 99,059 119,053 145,599 174,512 223,300 288,632 355,643
25,584 Average 30,289 38,142 48,718 71,076 89,282 108,141 132,306 157,076 196,080 251,318 316,160
             
 Lanjutan Tabel           
             
 Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Januari 450,697 589,685 650,597 738,731 838,022 873,683 947,277 1,015,874 1,190,834 1,363,907 1,588,962
 Februari 430,241 595,810 653,334 755,898 837,160 881,215 935,745 1,012,144 1,193,864 1,375,947 1,596,090
 Maret 449,824 603,325 656,451 766,812 831,411 877,776 935,247 1,020,693 1,195,067 1,375,947 1,586,795
 April 451,811 613,140 665,651 792,227 828,278 882,809 930,831 1,044,253 1,198,013 1,383,577 1,608,874
 Mei 492,325 628,260 683,477 788,320 833,084 893,029 952,961 1,046,192 1,237,503 1,393,097 1,636,383
 Juni 564,200 615,411 684,335 796,440 838,635 894,554 975,166 1,073,746 1,254,005 1,451,974 1,699,480
 Juli 554,957 627,207 689,935 771,135 852,718 901,713 975,091 1,088,376 1,248,236 1,472,952 1,679,020
 Agustus 534,548 636,529 685,602 774,037 856,835 905,499 980,223 1,115,874 1,270,378 1,487,541 1,675,430
 September 543,548 652,289 686,455 783,104 859,706 911,223 986,806 1,150,451 1,291,396 1,512,756 1,768,250
 Oktober 525,121 628,896 707,447 808,514 863,010 926,324 995,935 1,165,741 1,325,658 1,530,145 1,802,932
 November 544,080 637,551 720,262 821,691 870,046 944,647 1,000,338 1,168,267 1,338,555 1,556,200 1,841,163
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 Desember 570,525 646,205 747,027 844,054 883,908 955,692 1,033,528 1,203,215 1,382,074 1,643,203 1,883,851
 Average 509,323 622,859 685,881 786,747 849,401 904,014 970,762 1,092,069 1,260,465 1,462,271 1,697,269
 Sumber: BI, SEKI (Stastistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) 
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Lampiran 14: Perkembangan Rata-rata dan Pertumbuhan M1, Uang Kuasi, dan M2 1986-

2008 
       

Tahun 
Rata-Rata M1 

(Miliar Rp) 

Rata-Rata 
Uang 
Kuasi 

(Miliar Rp) 
Rata-Rata M2 

(Miliar Rp) 
Pertumbuhan 

M1 (%) 

Pertumbuhan 
Uang Kuasi  

(%) 
Pertumbuhan 

M2 (%) 

1986 10,635 14,949 25,584 - - - 
1987 11,857 18,432 30,289 11.49 23.30 18.39
1988 13,016 25,127 38,142 9.78 36.32 25.93
1989 16,047 32,671 48,718 23.29 30.03 27.73
1990 22,036 49,040 71,076 37.32 50.10 45.89
1991 24,748 64,533 89,282 12.31 31.59 25.61
1992 27,176 80,965 108,141 9.81 25.46 21.12
1993 32,451 99,855 132,306 19.41 23.33 22.35
1994 40,753 116,322 157,076 25.58 16.49 18.72
1995 47,700 148,381 196,080 17.05 27.56 24.83
1996 56,871 194,448 251,318 19.23 31.05 28.17
1997 67,543 248,618 316,160 18.77 27.86 25.80
1998 100,263 409,060 509,323 48.44 64.53 61.10
1999 109,572 513,287 622,859 9.28 25.48 22.29
2000 134,220 551,661 685,881 22.50 7.48 10.12
2001 160,512 626,235 786,747 19.59 13.52 14.71
2002 176,190 673,211 849,401 9.77 7.50 7.96
2003 198,295 705,719 904,014 12.55 4.83 6.43
2004 233,075 737,688 970,762 17.54 4.53 7.38
2005 264,712 827,357 1,092,069 13.57 12.16 12.50
2006 313,473 946,992 1,260,465 18.42 14.46 15.42
2007 385,827 1,076,444 1,462,271 23.08 13.67 16.01
2008 449,916 1,247,353 1,697,269 16.61 15.88 16.07

Rata-rata 
1987-2008 131,193 426,973 558,166 18.88 23.05 21.57
1987-1996 29,265 82,977 112,243 18.53 29.52 25.87
1999-2008 242,579 790,595 1,033,174 16.29 11.95 12.89
1997-1998 104,917 461,174 566,091 28.86 45.01 41.69

Tanpa Krisis 135,922 436,786 572,708 17.41 20.74 19.38
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Lampiran 15: Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan di Indonesia (Persen 

per Tahun) 
Keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Januari 15.00 - - 14.13 20.00 18.94 13.50 9.30 13.75 - 13.25
Februari 15.00 - - 13.94 20.00 19.00 13.00 9.78 - - 12.30
Maret 15.00 - - 13.94 24.67 19.00 12.63 10.51 14.25 - 11.88
April 16.50 - 16.88 13.94 20.50 17.50 12.73 10.64 - - 11.63
Mei - - 16.44 14.33 20.00 17.50 11.81 11.28 - - 11.63
Juni - - 16.28 16.69 19.88 16.50 10.14 11.61 14.38 - 11.25
Juli - - 16.25 17.77 19.73 16.48 9.52 12.25 14.75 - 11.00
Agustus - - 16.04 17.70 19.63 16.00 8.69 12.63 - - 28.00
September - - 15.79 17.79 19.63 15.13 9.25 - - - 19.00
Oktober - 15.75 15.38 19.25 19.63 14.50 10.25 12.49 14.75 14.50 18.00
November - - 14.97 19.38 19.63 14.00 9.69 12.70 - 14.13 18.00
Desember - - 14.57 19.88 19.57 13.75 9.58 - 14.08 13.75 18.00

Average 15.38 15.75 15.84 16.56 20.24 16.52 10.90 11.32 14.33 14.13 15.33
            
Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Januari 19.00 36.16 11.50 14.79 17.43 12.94 8.15 7.30 12.92 9.50 7.83
Februari 19.00 37.26 11.13 14.84 17.01 12.69 7.70 7.27 12.92 8.10 8.01
Maret 30.00 37.83 11.00 14.94 16.89 11.97 7.33 7.31 12.73 8.10 8.04
April 34.00 35.59 11.00 15.80 16.75 11.29 7.25 7.51 12.65 8.10 8.04
Mei 44.00 29.82 11.00 15.80 16.29 10.88 7.24 7.81 12.16 7.83 8.44
Juni 44.00 23.33 11.09 16.28 15.18 10.18 7.25 8.05 12.16 7.83 9.20
Juli 44.00 15.66 13.04 16.96 15.00 9.18 7.29 8.45 12.16 7.83 9.75
Agustus 44.00 13.13 13.29 17.03 14.93 9.06 7.31 8.54 11.36 7.83 9.74
September 44.00 13.06 13.32 17.56 14.11 8.75 7.31 9.25 11.36 7.83 9.91
Oktober 58.71 13.09 13.56 17.61 13.12 8.43 7.30 12.09 11.36 7.83 11.16
November 50.49 13.05 13.83 17.62 13.12 8.38 7.30 12.83 9.50 7.83 11.50
Desember 37.97 12.64 14.31 17.63 13.12 8.34 7.29 12.83 9.50 7.83 11.08

Average 39.10 23.39 12.34 16.40 15.25 10.18 7.39 9.10 11.73 8.04 9.39
Sumber: BI, SEKI dan Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia 
Sejak 23 Juli 1987 hingga September 1988 SBI 30 hari dan 90 hari untuk sementara ditangguhkan, dan mulai 
Oktober 1998 baru diterbitkan kembali 
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Lampiran 16: Perkembangan Jumlah Bank Umum di Indonesia 

Tahun Bank  
Persero BPD Bank 

 Swasta Nas. 
Bank Asing & 

 Campuran 
Jumlah Bank 

 Umum 
1987 7 27 67 11 112 
1988 7 27 66 11 111 
1989 7 27 94 23 151 
1990 7 27 114 28 176 
1991 7 27 133 29 196 
1992 7 27 147 39 220 
1993 7 27 163 39 236 
1994 7 27 166 40 240 
1995 7 27 165 41 240 
1996 7 27 162 41 237 
1997 7 27 144 44 222 
1998 7 27 130 44 208 
1999 5 27 92 40 164 
2000 5 26 81 39 151 
2001 5 26 80 34 145 
2002 5 26 76 34 141 
2003 5 26 76 31 138 
2004 5 26 72 30 133 
2005 5 26 71 29 131 
2006 5 26 71 29 131 
2007 5 25 71 28 129 
2008 5 26 68 28 127 

Sumber: Bank Indonesia, SEKI 
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Lampiran 17: Suku Bunga Deposito Rupiah  

Bank-bank Umum (% per tahun)  
Tahun 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 
1989 17.06 17.70 18.58 18.82 
1990 21.00 19.63 18.53 18.52 
1991 21.88 22.65 22.76 20.58 
1992 16.72 17.78 18.93 19.91 
1993 11.79 13.08 14.20 16.08 
1994 14.27 13.33 12.99 14.80 
1995 17.15 16.95 16.80 15.45 
1996 17.03 16.78 16.70 15.14 
1997 23.92 16.96 15.92 15.46 
1998 49.23 36.78 28.29 16.61 
1999 12.95 14.25 22.35 18.38 
2000 13.24 13.31 12.17 14.32 
2001 17.24 16.18 15.48 18.05 
2002 13.63 13.79 15.28 18.02 
2003 7.14 8.25 10.39 16.13 
2004 6.71 7.12 7.07 8.12 
2005 11.75 10.17 10.95 12.39 
2006 9.71 10.70 11.63 11.84 
2007 7.42 7.65 8.24 10.83 
2008 11.16 10.34 10.43 8.62 

 
 
 

Lampiran 18: Jumlah Penduduk  Miskin dan Persentase Penduduk 
Miskin di Indonesia (1987-2008) 

Tahun 
Penduduk Indonesia 

(Juta Jiwa) 
Penduduk Miskin 

Indonesia (Juta Jiwa) 
Penduduk 
Miskin (%) 

1987 172.41 30.00 17.40 
1990 180.13 27.20 15.10 
1993 189.05 25.90 13.70 
1996 305.31 34.50 11.30 
1997 194.68 34.01 17.47 
1998 204.29 49.50 24.23 
1999 204.76 47.97 23.43 
2000 202.42 38.74 19.14 
2001 205.69 37.87 18.41 
2002 210.96 38.39 18.20 
2003 214.35 37.34 17.42 
2004 216.97 36.15 16.66 
2005 210.31 35.10 16.69 
2006 221.41 39.30 17.75 
2007 224.14 37.16 16.58 
2008 226.74 34.96 15.42 

Sumber: Statistik Indonesia (BPS) 
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Lampiran 19: Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia 1986-2008 

       

Tahun Penduduk 10+/15+  
(Ribu Jiwa) 

Angkatan Kerja 
(Ribu Jiwa) 

Labor  
 (Ribu Jiwa) 

Tidak Bekerja 
(Ribu Jiwa) 

Pengangguran 
 (%) 

TPAK 

1986 122,546.53 70,192.91 68,338.19 1,854.72 2.64 57.28
1987 125,894.82 72,245.31 70,402.44 1,842.87 2.55 57.39
1988 130,716.38 74,922.64 72,816.83 2,105.80 2.81 57.32
1989 133,026.74 76,362.45 74,333.71 2,028.74 2.66 57.40
1990 135,714.45 77,802.26 75,850.58 1,951.68 2.51 57.33
1991 137,310.25 78,455.55 76,423.18 2,032.37 2.59 57.14
1992 140,774.46 80,703.97 78,518.37 2,185.60 2.71 57.33
1993 143,792.30 81,446.08 79,200.54 2,245.54 2.76 56.64
1994 148,153.63 83,903.67 79,655.30 4,248.37 5.06 56.63
1995 152,514.96 86,361.26 80,110.06 6,251.20 7.24 56.62
1996 154,464.76 90,109.58 85,701.81 4,407.77 4.89 58.34
1997 157,393.27 91,324.91 87,049.76 4,275.16 4.68 58.02
1998 138,556.20 92,737.93 87,672.45 5,065.48 5.46 66.93
1999 141,096.42 94,847.18 88,816.86 6,030.32 6.36 67.22
2000 141,170.81 95,650.96 89,837.73 5,813.23 6.08 67.76
2001 144,033.87 98,812.45 90,807.42 8,005.03 8.10 68.60
2002 148,729.93 100,779.27 91,647.17 9,132.10 9.06 67.76
2003 152,649.98 100,316.01 90,784.92 9,531.09 9.50 65.72
2004 153,948.92 103,973.39 93,722.04 10,251.35 9.86 67.54
2005 155,549.72 105,802.37 94,948.12 10,854.25 10.26 68.02
2006 160,811.50 106,388.94 95,456.94 10,932.00 10.28 66.16
2007 164,118.32 109,941.36 99,930.22 10,011.14 9.11 66.99
2008 166,641.05 111,947.27 102,552.75 9,394.52 8.39 67.18

Sumber: BPS 
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Lampiran 20: Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan  
          

Tahun 
Tidak 

Sekolah 
Tidak/Belum 

Tamat SD Lulus SD Lulus SMP Lulus SLTA 
& Kejuruan 

Lulus DI & 
DII 

Lulus 
D3 Lulus S1 Total AK 

(Ribu Jiwa) 
1986 12,971.29 21,008.95 23,343.18 5,718.69 6,197.61 182.07 434.26 336.88 70,192.91
1987 12,431.72 21,051.02 24,441.22 6,202.74 6,855.85 194.20 552.53 516.03 72,245.31
1988 11,963.85 20,286.28 26,509.30 6,811.29 7,954.34 253.45 527.99 616.15 74,922.64
1989 11,653.58 20,326.97 27,415.82 7,209.43 8,309.43 264.05 563.98 619.20 76,362.45
1990 11,343.30 20,367.66 28,322.35 7,607.57 8,664.51 274.66 599.97 622.24 77,802.26
1991 10,273.13 18,908.63 29,412.35 8,739.63 9,439.61 308.60 614.80 758.81 78,455.55
1992 10,453.86 19,894.64 29,578.95 8,855.72 10,085.70 310.67 679.36 845.08 80,703.97
1993 9,863.49 19,541.99 30,196.52 8,967.86 10,752.92 344.30 737.41 1,041.60 81,446.08
1994 9,861.76 19,917.14 29,310.67 9,501.56 12,614.51 425.44 858.33 1,414.26 83,903.67
1995 9,860.03 20,292.29 28,424.82 10,035.27 14,476.11 506.57 979.26 1,786.92 86,361.26
1996 8,579.54 17,475.21 33,878.19 11,464.97 15,347.82 546.41 1,095.36 1,722.08 90,109.58
1997 8,497.34 19,007.55 31,655.44 12,329.25 16,195.11 555.13 1,074.12 2,010.97 91,324.91
1998 7,980.13 16,866.65 33,772.60 13,182.44 17,023.85 742.11 1,085.57 2,081.58 92,734.93
1999 7,602.38 16,106.96 34,101.07 14,534.49 18,128.95 836.38 1,171.75 2,365.21 94,847.18
2000 7,128.96 14,622.08 35,507.29 15,363.01 18,590.93 923.31 1,220.70 2,294.67 95,650.96
2001 6,994.40 15,590.74 35,723.45 16,850.25 18,746.96 998.81 1,239.14 2,668.70 98,812.45
2002 6,848.77 15,249.30 36,958.97 17,488.97 19,332.49 972.80 1,242.14 2,685.84 100,779.27
2003 5,065.98 12,588.95 37,168.96 20,569.06 20,292.72 858.60 1,073.95 2,697.78 100,316.01
2004 5,663.96 13,183.24 37,400.53 21,263.80 20,984.09 986.26 1,309.18 3,182.33 103,973.39
2005 5,861.47 13,123.63 37,959.79 21,239.45 21,760.00 1,082.22 1,413.84 3,361.98 105,802.37
2006 5,305.14 12,565.59 37,503.72 21,102.09 23,326.08 1,217.82 1,566.25 3,802.25 106,388.94
2007 5,488.97 13,451.63 40,140.94 21,094.40 22,606.24 - 2,994.78 4,164.39 109,941.36
2008 5,571.34 13,552.66 38,856.92 21,013.18 24,965.72 - 3,234.55 4,752.90 111,947.27

Sumber: BPS, Statistik Indonesia       
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Lampiran 21: Rata-rata Lama Tahun Bersekolah (Mean Years of Schooling) Angkatan Kerja 
          

Tidak 
Sekolah 

Tidak/Belum 
Tamat SD 

Lulus 
SD 

Lulus 
SMP 

Lulus 
SLTA & 

Kejuruan 

Lulus 
DI & DII 

Lulus 
D3 Lulus S1 

Tahun 1 3 6 9 12 13.5 15 17 

Schooling 
Years 

(Tahun) 

                    
1986 0.18 0.90 2.00 0.73 1.06 0.04 0.09 0.08 5.08
1987 0.17 0.87 2.03 0.77 1.14 0.04 0.11 0.12 5.26
1988 0.16 0.81 2.12 0.82 1.27 0.05 0.11 0.14 5.48
1989 0.15 0.80 2.15 0.85 1.31 0.05 0.11 0.14 5.56
1990 0.15 0.79 2.18 0.88 1.34 0.05 0.12 0.14 5.63
1991 0.13 0.72 2.25 1.00 1.44 0.05 0.12 0.16 5.88
1992 0.13 0.74 2.20 0.99 1.50 0.05 0.13 0.18 5.91
1993 0.12 0.72 2.22 0.99 1.58 0.06 0.14 0.22 6.05
1994 0.12 0.71 2.10 1.02 1.80 0.07 0.15 0.29 6.26
1995 0.11 0.70 1.97 1.05 2.01 0.08 0.17 0.35 6.45
1996 0.10 0.58 2.26 1.15 2.04 0.08 0.18 0.32 6.71
1997 0.09 0.62 2.08 1.22 2.13 0.08 0.18 0.37 6.77
1998 0.09 0.55 2.19 1.28 2.20 0.11 0.18 0.38 6.96
1999 0.08 0.51 2.16 1.38 2.29 0.12 0.19 0.42 7.15
2000 0.07 0.46 2.23 1.45 2.33 0.13 0.19 0.41 7.27
2001 0.07 0.47 2.17 1.53 2.28 0.14 0.19 0.46 7.31
2002 0.07 0.45 2.20 1.56 2.30 0.13 0.18 0.45 7.35
2003 0.05 0.38 2.22 1.85 2.43 0.12 0.16 0.46 7.66
2004 0.05 0.38 2.16 1.84 2.42 0.13 0.19 0.52 7.69
2005 0.06 0.37 2.15 1.81 2.47 0.14 0.20 0.54 7.73
2006 0.05 0.35 2.12 1.79 2.63 0.15 0.22 0.61 7.92
2007 0.05 0.37 2.19 1.73 2.47 - 0.41 0.64 7.85
2008 0.05 0.36 2.08 1.69 2.68 - 0.43 0.72 8.02
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Lampiran 22: Perkembangan Harga Minyak  
Mentah OPEC 1970-2008) 

Tahun OPEC Crude Oil  
Price  (US$/Barel) 

∆ Crude Oil Price 
OPEC (%) 

1970 1.67 - 
1971 2.03 21.56 
1972 2.29 12.81 
1973 3.05 33.19 
1974 10.73 251.80 
1975 10.73 0.00 
1976 11.51 7.27 
1977 12.39 7.65 
1978 12.70 2.50 
1979 17.25 35.83 
1980 28.64 66.03 
1981 32.51 13.51 
1982 32.38 -0.40 
1983 29.04 -10.32 
1984 28.20 -2.89 
1985 27.01 -4.22 
1986 13.53 -49.91 
1987 17.73 31.04 
1988 14.24 -19.68 
1989 17.31 21.56 
1990 22.26 28.60 
1991 18.62 -16.35 
1992 18.44 -0.97 
1993 16.33 -11.44 
1994 15.53 -4.90 
1995 16.86 8.56 
1996 20.29 20.34 
1997 18.68 -7.93 
1998 12.28 -34.26 
1999 17.48 42.35 
2000 27.60 57.89 
2001 23.12 -16.23 
2002 24.36 5.36 
2003 28.10 15.35 
2004 36.05 28.29 
2005 50.64 40.47 
2006 61.08 20.62 
2007 69.08 13.10 
2008 94.45 36.73 
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Lampiran 23: Perbedaan Format APBN Sebelum Tahun 2000 dan Setelah Tahun 2000 

   
Format APBN Sebelum Tahun 2000  Format APBN Sejak Tahun 2000 

   

Uraian  Uraian 
Total Penerimaan Negara  Total Penerimaan Negara 

Penerimaan Dalam Negeri  Penerimaan Dalam Negeri 
●  Penerimaan Migas  ●  Penerimaan Perpajakan 

●  Penerimaan Perpajakan  
●  PBP (Penerimaan Non Pajak + termasuk 

Migas) 
●  PBP (Penerimaan Bukan Pajak, termasuk Hibah)  Hibah 

Penerimaan Pembangunan  (Pinjaman Luar Negeri)    
   Total Belanja Negara 
Total Belanja Negara  Pengeluaran Rutin 

Pengeluaran Rutin  ●  Belanja Pegawai 
●  Belanja Pegawai  ●  Belanja Barang 
●  Belanja Barang  ●  Pembayaran Bunga Utang (Bunga DN & LN) 
●  Subsidi Daerah Otonom (Anggaran Belanja Daerah)  ●  Subsidi (BBM & Non-BBM) 
●  Pembayaran Bunga & Cicilan Pokok Utang (DN & LN)  ●  Bantuan Sosial 
●  Pengeluaran Rutin Lainnya  ●  Pengeluaran Rutin Lainnya 
► Subsidi (BBM & Non-BBM)   Pengeluaran Pembangunan 
►  Lain-lain (termasuk Bantuan Sosial)  Anggaran Belanja untuk Daerah 

Pengeluaran Pembangunan    
   Surplus/Defisit Anggaran 
Surplus/Defisit Anggaran    
   Pembiayaan Defisit Anggaran 
  Pembiayaan Dalam Negeri 

  ●  Perbankan Dalam Negeri (SILPA/SIKPA) 
  ●  Non Perbankan 
  a.  Privatisasi 
  b.  Penjualan Asset Restrukturisasi 
  c.  Obligasi Negara, Neto 
  ●  Penerbitan Obligasi Negara 

  
●  Pembayaran Cicilan Pokok Utang/Obligasi 

DN 
  d.  Penyertaan Modal Negara 
  Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 
  ●  Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Bruto 
  ●  Pembayaran Cicilan Pokok ULN (Amortasi) 

   
SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; SIKPA=Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran 
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Lampiran 24: Perkembangan Realisasi APBN 1987-2008 

           
Keterangan 1987/ 

1988 
1988/ 
1989 

1989/ 
1990 

1990/ 
1991 

1991/ 
1992 

1992/ 
1993 

1993/ 
1994 

1994/ 
1995 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

Total Penerimaan Negara  21,731 23,414 31,504 42,193 42,582 48,863 56,113 66,418 73,014 87,630 
Penerimaan Perpajakan 9,931 12,345 16,084 22,011 24,919 30,092 36,665 44,442 48,686 57,340 
Penerimaan Bukan Pajak (termasuk  Migas & Hibah) 11,800 11,069 15,420 20,182 17,663 18,771 19,448 21,976 24,328 30,290 

Total Belanja Negara 27,111 33,252 39,729 47,372 52,128 60,512 68,718 74,761 79,216 98,513 
Pengeluaran Rutin 14,529 17,924 20,758 25,234 24,677 28,222 33,381 36,797 42,208 53,204 

Belanja Pegawai 4,545 5,489 6,206 7,088 8,170 9,554 11,145 12,596 13,001 14,455 
Belanja Barang 1,296 1,227 1,704 1,842 2,328 2,929 3,032 4,319 5,175 8,109 
Pembayaran Bunga & Cicilan Pokok Utang  8,157 11,040 11,924 12,816 12,838 14,524 17,163 18,403 22,109 27,491 
Subsidi 402 82 707 3,306 930 692 1,280 687 - 1,416 
Pengeluaran Rutin Lainnya 129 86 217 182 411 524 761 793 1,923 1,733 

Pengeluaran Pembangunan 9,770 12,317 15,394 18,251 23,075 26,906 28,428 30,692 28,781 35,952 
Anggaran Belanja untuk Daerah 2,811 3,011 3,577 3,888 4,376 5,384 6,909 7,272 8,227 9,358 

Surplus/Defisit Anggaran -5,380 -9,838 -8,225 -5,179 -9,546 -11,649 -12,605 -8,343 -6,202 -10,883 
Pembiayaan Defisit Anggaran                     

Pembiayaan Dalam Negeri                     
Perbankan Dalam Negeri (SILPA/SIKPA) -176 -286 -105 -3,203 -430 551 1,852 -1,495 -2,807 -1,018 
Non Perbankan - - - - - - - - - - 

Privatisasi - - - - - - - - - - 
Penjualan Asset Restrukturisasi - - - - - - - - - - 
Penerbitan Obligasi Negara (Obligasi Negara 

Bruto) - - - - - - - - - - 
Penyertaan Modal Negara - - - - - - - - - - 

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 5,556 10,124 8,330 8,382 9,975 11,098 10,753 9,838 9,009 11,900 
Pembiayaan Bersih 5,380 9,838 8,225 5,179 9,546 11,649 12,605 8,343 6,202 10,883 

Sumber: Departemen Keuangan, dalam SEKI.           
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Lanjutan Lampiran 24: Perkembangan Realisasi APBN 1987-2008 

Keterangan 
1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Penerimaan Negara  112,276 156,471 187,819 205,334 301,078 298,605 341,396 403,367 495,154 637,797 708,658 978,616 
Penerimaan Perpajakan 70,934 102,395 125,951 115,912 185,541 210,088 242,048 280,559 346,998 409,055 491,835 658,667 
Penerimaan Bukan Pajak  41,341 54,076 61,868 89,422 115,537 88,517 99,348 122,808 148,156 228,742 216,823 319,949 

Total Belanja Negara 127,969 202,716 252,075 229,090 357,448 334,439 410,742 490,159 570,980 734,655 875,230 1,089,160 
Pengeluaran Rutin 78,549 133,308 176,952 170,200 234,708 198,910 221,181 298,986 362,915 449,330 557,555 723,255 

Belanja Pegawai 17,269 23,216 32,719 29,613 38,713 39,480 47,662 52,743 54,339 72,873 90,373 112,763 
Belanja Barang 8,999 9,862 10,765 9,605 9,931 12,777 14,992 15,518 29,240 47,065 54,150 55,184 
Pembayaran Bunga & Cicilan Pokok 

Utang  31,112 62,911 63,106 57,691 103,027 99,926 99,588 125,469 126,509 143,090 197,536 192,120 
Subsidi 20,413 34,614 65,916 62,745 77,443 43,628 43,899 91,529 120,784 107,410 150,214 275,290 
Pengeluaran Rutin Lainnya 756 2,705 4,446 10,546 5,594 3,099 15,040 13,727 32,043 78,892 65,282 87,898 

Pengeluaran Pembangunan 38,359 42,759 45,187 25,815 41,686 37,325 69,247 61,450 57,601 58,931 64,407 73,273 
Anggaran Belanja untuk Daerah 11,061 26,649 29,936 33,075 81,054 98,204 120,314 129,723 150,464 226,394 253,268 292,632 

Surplus/Defisit Anggaran  -15,693 -46,245 -64,256 -23,756 -56,370 -35,834 -69,346 -86,792 -75,826 -96,858 
-

166,572 -110,544 
Pembiayaan Defisit Anggaran                         

Pembiayaan Dalam Negeri                         
Perbankan Dalam Negeri 

(SILPA/SIKPA) 1,307 -6,433 -1,941 -12,963 -1,227 -12,069 10,705 25,725 769 15,041 14,708 -61,060 
Non Perbankan - 1,634 16,613 18,900 31,445 29,094 38,281 42,633 48,187 48,408 117,866 127,137 

Privatisasi - 1,634 3,727 - 3,465 7,665 7,301 3,520 - 400 304 82 
Penjualan Asset Restrukturisasi - - 12,886 18,900 27,980 19,438 19,661 15,751 6,558 2,684 2,413 2,810 
Penerbitan Obligasi Negara (Bruto) - - - - - 1,991 11,319 23,362 46,824 47,324 117,149 126,245 
Penyertaan Modal Negara - - - - - - - - -5,195 -2,000 -2,000 -2,000 

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 14,386 51,045 49,584 17,819 26,152 18,809 20,360 18,434 26,870 33,409 33,998 44,467 
Pembiayaan Bersih 15,693 46,246 64,256 23,756 56,370 35,834 69,346 86,792 75,826 96,858 166,572 110,544 

Sumber: Departemen Keuangan, dalam SEKI. 
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Lampiran 25: Perkembangan Pendapatan Perkapita Indonesia 1986-2008 

           

Tahun 
Pendapatan 

Nasional (Miliar) 
Penduduk Pertengahan 

Tahun (Juta Jiwa) 
Pendapatan Perkapita 

Perkapita (Rupiah) 
Rata-rata Nilai 
Tukar Rp/USD 

Pendapatan 
Perkapita (USD) 

1986 86,827.30 168.35 515,755 1,297 398
1987 105,424.30 172.01 612,896 1,649 372
1988 119,045.00 175.59 677,971 1,688 402
1989 138,301.60 179.14 772,031 1,772 436
1990 162,777.70 179.83 905,175 1,846 490
1991 190,167.60 182.94 1,039,508 1,954 532
1992 216,598.40 184.49 1,174,032 2,038 576
1993 279,606.30 187.59 1,490,518 2,089 713
1994 328,961.40 190.68 1,725,201 2,164 797
1995 390,935.80 193.75 2,017,733 2,253 896
1996 462,748.50 196.80 2,351,364 2,349 1,001
1997 540,126.90 197.81 2,730,534 2,952 925
1998 847,591.60 200.75 4,222,125 9,839 429
1999 943,030.70 202.83 4,649,365 7,809 595
2000 1,224,762.20 205.84 5,950,069 8,534 697
2001 1,507,589.50 208.44 7,232,726 10,266 705
2002 1,644,411.60 210.74 7,803,035 9,261 843
2003 1,771,848.20 213.55 8,297,112 8,571 968
2004 2,013,150.80 216.38 9,303,775 9,030 1,030
2005 2,446,847.20 219.38 11,153,465 9,751 1,144
2006 2,931,844.30 222.75 13,162,040 9,141 1,440
2007 3,478,675.00 225.64 15,416,925 9,164 1,682
2008 4,458,278.00 228.52 19,509,100 9,757 2,000

Rata-rata 
1987-2008 1,191,032.85 199.79 5,554,395.54 5,630.82 848.74
1987-1996 239,456.66 184.28 1,276,643.14 1,980.32 621.44
1999-2008 2,242,043.75 215.41 10,247,761.16 9,128.40 1,110.37
1997-1998 693,859.25 199.28 3,476,329.44 6,395.46 677.09
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Tanpa Krisis 1,240,750.21 199.84 5,762,202.15 5,554.36 865.90
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Lampiran 26: Transaksi Berjalan dan Neraca Modal Indonesia  

      

Tahun 
(I)   

Neraca 
Perdagangan 

(II)  
Neraca 
Jasa 

(I + II) 
Transaksi 
Berjalan 

(III) 
Neraca 
Modal 

Jumlah          
   (I + II + III) 

1987 4,674 -6,943 -2,269 3,652 1,383
1988 5,678 -7,230 -1,552 2,372 820
1989 6,664 -7,944 -1,280 3,090 1,810
1990 5,352 -8,592 -3,240 4,746 1,506
1991 4,801 -9,193 -4,392 5,829 1,437
1992 7,022 -10,144 -3,122 18,111 14,989
1993 8,231 -10,529 -2,298 17,972 15,674
1994 7,901 -10,861 -2,960 4,008 1,048
1995 6,533 -13,293 -6,760 10,589 3,829
1996 5,948 -13,749 -7,801 10,989 3,188
1997 10,074 -15,075 -5,001 2,542 -2,459
1998 18,428 -14,332 4,096 -3,836 260
1999 20,644 -14,861 5,783 -5,944 -161
2000 25,042 -17,050 7,992 -8,166 -174
2001 22,695 -15,795 6,900 -7,617 -717
2002 23,512 -15,690 7,822 -1,102 6,720
2003 24,563 -16,456 8,107 -949 7,158
2004 20,152 -18,589 1,563 1,852 3,415
2005 17,534 -17,256 278 345 623
2006 29,660 -18,801 10,859 3,025 13,884
2007 32,754 -22,262 10,492 3,591 14,083
2008 23,309 -22,703 606 -1,706 -1,100

Sumber: Bank Indonesia, SEKI 



 312

 
Lampiran  27: Ringkasan Data yang Digunakan untuk Analisis  

Regresi Model Solow dan MRW 
     

Tahun 
PDB Riil  

(Miliar Rp)  
PMTDB Riil  
(Miliar Rp)  

Angkatan Kerja 
(Juta Jiwa) 

Schooling Years 
(Tahun) 

1987 124,816.90 30,980.20 72.25 5.26 
1988 132,031.80 34,550.42 74.92 5.48 
1989 141,876.87 39,166.85 76.36 5.56 
1990 152,151.77 44,874.87 77.80 5.63 
1991 162,726.72 47,802.91 78.46 5.88 
1992 173,237.87 50,163.91 80.70 5.91 
1993 184,492.11 53,018.19 81.45 6.05 
1994 198,402.77 60,311.22 83.90 6.26 
1995 214,711.49 68,751.70 86.36 6.45 
1996 231,498.03 78,730.59 90.11 6.71 
1997 242,378.16 85,476.29 91.32 6.77 
1998 210,561.84 57,262.11 92.74 6.96 
1999 212,227.65 47,890.19 94.85 7.15 
2000 222,669.40 54,683.24 95.65 7.27 
2001 231,195.54 58,233.53 98.81 7.31 
2002 241,311.83 60,967.26 100.78 7.35 
2003 252,694.99 61,333.26 100.32 7.66 
2004 265,407.75 70,338.99 103.97 7.69 
2005 280,516.28 77,996.91 105.80 7.73 
2006 295,947.34 80,022.39 106.39 7.92 
2007 314,725.22 87,483.68 109.94 7.85 
2008 333,629.46 97,860.93 111.95 8.02 
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Lampiran 28: Ringkasan Data yang Digunakan Untuk Analisis Model Business Cycle 
          

Tahun 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

Inflasi 
(%) 

SBI 3 
Bulan (%) 

Pertumbuhan 
M2 (%) 

Δ Nilai Tukar 
Rupiah (%) 

Δ Harga 
Minyak (%) 

Dummy 
Krisis 97/98 

Dummy      
Δ Presiden 

Growth 
GE (%) 

1986 5.87 - 15.00 - - - - - - 
1987 4.93 8.90 15.38 18.39 -21.37 31.04 0 0 18.86
1988 5.78 5.47 15.75 25.93 -2.32 -19.68 0 0 22.65
1989 7.46 5.97 15.84 27.73 -4.70 21.56 0 0 19.48
1990 7.24 9.53 16.56 45.89 -4.04 28.60 0 0 19.24
1991 6.95 9.52 20.24 25.61 -5.52 -16.35 0 0 10.04
1992 6.46 4.94 16.52 21.12 -4.09 -0.97 0 0 16.08
1993 6.50 9.77 10.90 22.35 -2.48 -11.44 0 0 13.56
1994 7.54 9.24 11.32 18.72 -3.45 -4.90 0 0 8.79
1995 8.22 8.64 14.33 24.83 -3.94 8.56 0 0 5.96
1996 7.82 6.47 14.13 28.17 -4.09 20.34 0 0 24.36
1997 4.70 11.05 15.33 25.80 -20.42 -7.93 1 0 29.90
1998 -13.13 77.63 39.10 61.10 -70.00 -34.26 1 1 58.41
1999 0.79 2.01 23.39 22.29 26.00 42.35 0 1 24.35
2000 4.92 9.35 12.34 10.12 -8.50 57.89 0 0 -9.12
2001 3.83 12.55 16.40 14.71 -16.86 -16.23 0 1 56.03
2002 4.38 10.03 15.25 7.96 10.85 5.36 0 0 -6.44
2003 4.71 5.06 10.18 6.43 8.05 15.35 0 0 22.82
2004 5.03 6.40 7.39 7.38 -5.09 28.29 0 1 19.34
2005 5.69 17.11 9.10 12.50 -7.39 40.47 0 0 16.49
2006 5.50 6.60 11.73 15.42 6.67 20.62 0 0 28.67
2007 6.35 6.59 8.04 16.01 -0.24 13.10 0 0 19.13
2008 6.01 11.06 9.39 16.07 -6.08 36.73 0 0 24.44

Rata-rata 
1987-2008 4.89 11.54 14.94 21.57 -6.32 11.75 0.09 0.18 20.14
1987-1996 6.89 7.85 15.10 25.87 -5.60 5.68 0.00 0.00 15.90
1999-2008 4.72 8.68 12.32 12.89 0.74 24.39 0.00 0.30 19.57
1997-1998 -4.21 44.34 27.21 43.45 -45.21 -21.10 1.00 0.50 44.16

Tanpa Krisis 5.80 8.26 13.71 19.38 -2.43 15.03 0.00 0.15 17.74
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Lampiran 29: Hasil Regresi Model Solow 
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 15:59   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.309473 0.145939 15.82487 0.0000
LOG(LABOR) 1.270194 0.063749 19.92506 0.0000

LOG(KAPITAL) 0.384827 0.025917 14.84865 0.0000

R-squared 0.994267     Mean dependent var 12.26199
Adjusted R-squared 0.993664     S.D. dependent var 0.275669
S.E. of regression 0.021943     Akaike info criterion -4.674590
Sum squared resid 0.009149     Schwarz criterion -4.525811
Log likelihood 54.42049     Hannan-Quinn criter. -4.639542
F-statistic 1647.653     Durbin-Watson stat 1.543736
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 30: Hasil Uji Ramsey Reset Regresi Model Solow 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 1.181804    Prob. F(1,18) 0.2913 
Log likelihood ratio 1.398988    Prob. Chi-Square(1) 0.2369 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:18   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.850807 4.890092 -0.787471 0.4413 
LOG(LABOR) 3.340803 1.634038 2.044507 0.0558 

LOG(KAPITAL) 1.004359 0.489721 2.050881 0.0551 
FITTED^2 -0.066332 0.052140 -1.272182 0.2195 

R-squared 0.994620    Mean dependent var 12.26199 
Adjusted R-squared 0.993724    S.D. dependent var 0.275669 
S.E. of regression 0.021839    Akaike info criterion -4.647271 
Sum squared resid 0.008585    Schwarz criterion -4.448900 
Log likelihood 55.11998    Hannan-Quinn criter. -4.600541 
F-statistic 1109.340    Durbin-Watson stat 1.608437 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 31: Hasil Uji Normalitas Regresi Model Solow 

0

1

2

3

4

5

6

-0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals
Sample 1987 2008
Observations 22

Mean      -1.21e-16
Median  -0.002788
Maximum  0.040745
Minimum -0.029575
Std. Dev.   0.020872
Skewness   0.393380
Kurtosis   1.931157

Jarque-Bera  1.614633
Probability  0.446053

 
 
Lampiran 32: Hasil Uji White Regresi Model Solow 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.830645    Prob. F(5,16) 0.5465 
Obs*R-squared 4.533811    Prob. Chi-Square(5) 0.4754 
Scaled explained SS 1.574411    Prob. Chi-Square(5) 0.9043 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:32   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.160993 0.129740 -1.240884 0.2325 
LOG(LABOR) -0.020086 0.148213 -0.135523 0.8939 

(LOG(LABOR))^2 0.001789 0.034427 0.051956 0.9592 
(LOG(LABOR))*(LOG(KAPITAL)

) 0.000310 0.016245 0.019105 0.9850 
LOG(KAPITAL) 0.038147 0.046657 0.817591 0.4256 

(LOG(KAPITAL))^2 -0.001812 0.002551 -0.710311 0.4877 

R-squared 0.206082    Mean dependent var 0.000416 
Adjusted R-squared -0.042017    S.D. dependent var 0.000411 
S.E. of regression 0.000419    Akaike info criterion -12.48916 
Sum squared resid 2.81E-06    Schwarz criterion -12.19160 
Log likelihood 143.3808    Hannan-Quinn criter. -12.41906 
F-statistic 0.830645    Durbin-Watson stat 2.383608 
Prob(F-statistic) 0.546488    
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Lampiran 33: Hasil Uji Autokorelasi Regresi Model Solow 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.098489    Prob. F(2,17) 0.3559 
Obs*R-squared 2.517766    Prob. Chi-Square(2) 0.2840 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:49   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.018613 0.182863 -0.101787 0.9201 
LOG(LABOR) -0.008870 0.064893 -0.136683 0.8929 

LOG(KAPITAL) 0.005336 0.030170 0.176859 0.8617 
RESID(-1) 0.273447 0.237983 1.149018 0.2665 
RESID(-2) -0.275464 0.251785 -1.094046 0.2892 

R-squared 0.114444    Mean dependent var -1.21E-16 
Adjusted R-squared -0.093922    S.D. dependent var 0.020872 
S.E. of regression 0.021830    Akaike info criterion -4.614311 
Sum squared resid 0.008102    Schwarz criterion -4.366347 
Log likelihood 55.75742    Hannan-Quinn criter. -4.555898 
F-statistic 0.549244    Durbin-Watson stat 2.053082 
Prob(F-statistic) 0.702124    

Lampiran 34.a: Hasil Regresi Auxiliary Model  Solow (Labor) 

Dependent Variable: LOG(LABOR)  
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:02   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.516325 0.463502 1.113966 0.2785 
LOG(KAPITAL) 0.363585 0.042717 8.511442 0.0000 

R-squared 0.674853    Mean dependent var 4.508685 
Adjusted R-squared 0.658596    S.D. dependent var 0.134383 
S.E. of regression 0.078520    Akaike info criterion -2.164419 
Sum squared resid 0.123308    Schwarz criterion -2.065233 
Log likelihood 25.80861    Hannan-Quinn criter. -2.141054 
F-statistic 41.51062    Durbin-Watson stat 0.320643 
Prob(F-statistic) 0.000003    
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Lampiran 34.b: Hasil Regresi Auxiliary Model  Solow (Kapital) 

Dependent Variable: LOG(KAPITAL)  
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:10   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.611936 0.978468 2.669413 0.0147 
LOG(LABOR) 1.856108 0.215619 8.608266 0.0000 

R-squared 0.674853    Mean dependent var 10.98054 
Adjusted R-squared 0.658596    S.D. dependent var 0.303630 
S.E. of regression 0.177410    Akaike info criterion -0.534195 
Sum squared resid 0.629489    Schwarz criterion -0.435009 
Log likelihood 7.876142    Hannan-Quinn criter. -0.510830 
F-statistic 41.51062    Durbin-Watson stat 0.485936 
Prob(F-statistic) 0.000003    

 
 

Lampiran 35: Uji Walt Test Regresi Model  Solow  

Wald Test:   
Equation: SOLOW   

Test Statistic Value  df    Probability

F-statistic 231.5309 (1, 19)  0.0000
Chi-square 231.5309 1  0.0000

    
Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err.

-1 + C(2) + C(3) 0.655022 0.043048

Restrictions are linear in coefficients. 

 



 310

Lampiran 36: Korelasi Variabel-variabel Model  Solow  
Covariance Analysis: Ordinary   
Date: 02/10/11   Time: 16:14   
Sample (adjusted): 1987 2008   
Included observations: 22 after adjustments  

  Correlation t-Statistic Probability 

LOG(Y)  LOG(Y) 1.000000 ----- -----  
LOG(LABOR)  LOG(Y) 0.967395 17.08157 0.0000 
LOG(LABOR)  LOG(LABOR) 1.000000 ----- -----  
LOG(KAPITAL)  LOG(Y) 0.932526 11.54902 0.0000 
LOG(KAPITAL)  LOG(LABOR) 0.821494 6.442873 0.0000 
LOG(KAPITAL)  LOG(KAPITAL) 1.000000 ----- -----  

 

Lampiran 37: Kontribusi Faktor-faktor Input dan TFP Model Solow 
 

Tahun Labor 
Growth 

Kapital 
Growth

GDP 
Growth 

Kontribusi 
Labor 

Kontribusi 
Kapital 

Kontribusi 
TFP 

1987 2.92 5.49 4.93 3.71 2.11 -0.90 
1988 3.71 11.52 5.78 4.71 4.43 -3.36 
1989 1.92 13.36 7.46 2.44 5.14 -0.13 
1990 1.89 14.57 7.24 2.39 5.61 -0.76 
1991 0.84 6.52 6.95 1.07 2.51 3.37 
1992 2.87 4.94 6.46 3.64 1.90 0.92 
1993 0.92 5.69 6.50 1.17 2.19 3.14 
1994 3.02 13.76 7.54 3.83 5.29 -1.59 
1995 2.93 13.99 8.22 3.72 5.39 -0.89 
1996 4.34 14.51 7.82 5.51 5.59 -3.28 
1997 1.35 8.57 4.70 1.71 3.30 -0.31 
1998 1.55 -33.01 -13.13 1.97 -12.70 -2.39 
1999 2.27 -16.37 0.79 2.89 -6.30 4.20 
2000 0.85 14.18 4.92 1.08 5.46 -1.61 
2001 3.31 6.49 3.83 4.20 2.50 -2.87 
2002 1.99 4.69 4.38 2.53 1.81 0.04 
2003 -0.46 0.60 4.72 -0.58 0.23 5.07 
2004 3.65 14.68 5.03 4.63 5.65 -5.25 
2005 1.76 10.89 5.69 2.23 4.19 -0.73 
2006 0.55 2.60 5.50 0.70 1.00 3.80 
2007 3.34 9.32 6.35 4.24 3.59 -1.48 
2008 1.82 11.86 6.01 2.32 4.56 -0.88 

Rata-rata 
1987-2008 2.15 6.31 4.89 2.73 2.43 -0.27 
1987-1996 2.53 10.44 6.89 3.22 4.02 -0.35 
1999-2008 1.91 5.90 4.72 2.42 2.27 0.03 

Tanpa Krisis 2.22 8.17 5.80 2.82 3.14 -0.16 
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Lampiran 38: Komparasi Kontribusi Faktor-Faktor Input dan TFP pada Model Solow  

Group Statistic 

 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Variance

Sebelum Krisis 10 3.2190 1.43856 .45491 2.069
Kontribusi Labor 

Setelah Krisis 10 2.4240 1.67988 .53122 2.822

Sebelum Krisis 10 4.0160 1.62195 .51291 2.631
Kontribusi Kapital 

Setelah Krisis 10 2.2690 3.52384 1.11434 12.417

Sebelum Krisis 10 -.3480 2.30035 .72744 5.292
Kontribusi TFP 

Setelah Krisis 10 .0290 3.32778 1.05234 11.074

 
 

t-test for Equality of Means 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
 

F Sig. 
T df 

Sig.      
(2-tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference

Kontribusi Labor .080 .780 1.137 18 .271 .79500 .69939

Kontribusi Kapital 1.688 .210 1.424 18 .172 1.74700 1.22671

Kontribusi TFP 1.345 .261 -.295 18 .772 -.37700 1.27929

 
 

Lampiran 39: Hasil Regresi Model  MRW 
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 15:52   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.845227 0.586360 6.557796 0.0000 
LOG(LABOR) 0.667055 0.233902 2.851861 0.0106 

LOG(KAPITAL) 0.389372 0.023879 16.30626 0.0000 
LOG(HUMAN_KAP) 0.595614 0.220926 2.695985 0.0148 

R-squared 0.995718    Mean dependent var 12.26199 
Adjusted R-squared 0.995004    S.D. dependent var 0.275669 
S.E. of regression 0.019485    Akaike info criterion -4.875407 
Sum squared resid 0.006834    Schwarz criterion -4.677035 
Log likelihood 57.62947    Hannan-Quinn criter. -4.828676 
F-statistic 1395.152    Durbin-Watson stat 1.270688 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 40: Hasil Uji Ramsey Reset Regresi Model MRW 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.617289    Prob. F(1,17) 0.4429 
Log likelihood ratio 0.784682    Prob. Chi-Square(1) 0.3757 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:58   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.886488 3.656319 2.156947 0.0456 
LOG(LABOR) -0.587485 1.126445 -0.521539 0.6087 

LOG(KAPITAL) -0.212538 0.558429 -0.380599 0.7082 
LOG(HUMAN_KAP) -0.135324 0.740625 -0.182716 0.8572 

FITTED^2 0.063922 0.058792 1.087247 0.2921 

R-squared 0.995868    Mean dependent var 12.26199 
Adjusted R-squared 0.994896    S.D. dependent var 0.275669 
S.E. of regression 0.019695    Akaike info criterion -4.820165 
Sum squared resid 0.006594    Schwarz criterion -4.572201 
Log likelihood 58.02181    Hannan-Quinn criter. -4.761752 
F-statistic 1024.271    Durbin-Watson stat 1.245463 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Lampiran 41: Hasil Uji Normalitas Regresi Model MRW 
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Mean       1.27e-15
Median  -0.004712
Maximum  0.037220
Minimum -0.030640
Std. Dev.   0.018039
Skewness   0.216222
Kurtosis   1.933069

Jarque-Bera  1.214904
Probability  0.544737
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Lampiran 42: Hasil Uji White Regresi Model MRW 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.479548    Prob. F(9,12) 0.8621
Obs*R-squared 5.819496    Prob. Chi-Square(9) 0.7578
Scaled explained SS 1.817475    Prob. Chi-Square(9) 0.9940

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 16:59   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.464998 1.818411 -0.255716 0.8025
LOG(LABOR) 0.559009 1.700602 0.328712 0.7480

(LOG(LABOR))^2 -0.167091 0.400351 -0.417362 0.6838
(LOG(LABOR))*(LOG(KAPITAL)) 0.052758 0.055346 0.953237 0.3593

(LOG(LABOR))*(LOG(HUMAN_KAP)) 0.193739 0.743910 0.260433 0.7989
LOG(KAPITAL) -0.091822 0.123031 -0.746330 0.4698

(LOG(KAPITAL))^2 -0.005034 0.002561 -1.965791 0.0729
(LOG(KAPITAL))*(LOG(HUMAN_KAP)) -0.018528 0.049320 -0.375666 0.7137

LOG(HUMAN_KAP) -0.305552 1.591891 -0.191943 0.8510
(LOG(HUMAN_KAP))^2 -0.096151 0.344411 -0.279174 0.7849

R-squared 0.264523    Mean dependent var 0.000311
Adjusted R-squared -0.287086    S.D. dependent var 0.000307
S.E. of regression 0.000348    Akaike info criterion -12.78338
Sum squared resid 1.46E-06    Schwarz criterion -12.28746
Log likelihood 150.6172    Hannan-Quinn criter. -12.66656
F-statistic 0.479548    Durbin-Watson stat 2.282054
Prob(F-statistic) 0.862073    
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Lampiran 43: Hasil Uji Autokorelasi Regresi Model MRW 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.636302    Prob. F(2,16) 0.2257 
Obs*R-squared 3.735732    Prob. Chi-Square(2) 0.1545 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 17:01   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.044157 0.639045 -0.069099 0.9458 
LOG(LABOR) 0.015546 0.243156 0.063934 0.9498 

LOG(KAPITAL) 0.001015 0.027553 0.036839 0.9711 
LOG(HUMAN_KAP) -0.019584 0.238623 -0.082071 0.9356 

RESID(-1) 0.413674 0.245224 1.686924 0.1110 
RESID(-2) -0.276824 0.285933 -0.968143 0.3474 

R-squared 0.169806    Mean dependent var 1.27E-15 
Adjusted R-squared -0.089630    S.D. dependent var 0.018039 
S.E. of regression 0.018830    Akaike info criterion -4.879684 
Sum squared resid 0.005673    Schwarz criterion -4.582127 
Log likelihood 59.67653    Hannan-Quinn criter. -4.809589 
F-statistic 0.654521    Durbin-Watson stat 2.086556 
Prob(F-statistic) 0.662575    

Lampiran 44.a: Hasil Regresi Auxiliary Model MRW (Labor) 
Dependent Variable: LOG(LABOR)  
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 17:03   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.446652 0.183684 13.31991 0.0000 
LOG(KAPITAL) 0.025008 0.021972 1.138129 0.2692 

LOG(HUMAN_KAP) 0.939061 0.045973 20.42629 0.0000 

R-squared 0.984044    Mean dependent var 4.508685 
Adjusted R-squared 0.982364    S.D. dependent var 0.134383 
S.E. of regression 0.017846    Akaike info criterion -5.087954 
Sum squared resid 0.006051    Schwarz criterion -4.939176 
Log likelihood 58.96750    Hannan-Quinn criter. -5.052907 
F-statistic 585.8883    Durbin-Watson stat 1.250513 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 44.b: Hasil Regresi Auxiliary Model MRW (Kapital) 
Dependent Variable: LOG(KAPITAL)  
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 17:04   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.709963 4.401483 0.161301 0.8736 
LOG(LABOR) 2.586977 1.701661 1.520266 0.1449 

LOG(HUMAN_KAP) -0.731987 1.751868 -0.417832 0.6808 

R-squared 0.676669    Mean dependent var 10.98054 
Adjusted R-squared 0.642634    S.D. dependent var 0.303630 
S.E. of regression 0.181510    Akaike info criterion -0.448887 
Sum squared resid 0.625973    Schwarz criterion -0.300108 
Log likelihood 7.937752    Hannan-Quinn criter. -0.413839 
F-statistic 19.88165    Durbin-Watson stat 0.479433 
Prob(F-statistic) 0.000022    

 

Lampiran 44.c: Hasil Regresi Auxiliary Model MRW (Human Kapital) 
Dependent Variable: LOG(HUMAN_KAP)  
Method: Least Squares   
Date: 02/10/11   Time: 17:05   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.578441 0.166927 -15.44655 0.0000 
LOG(LABOR) 1.012636 0.047136 21.48319 0.0000 

LOG(KAPITAL) -0.007630 0.020029 -0.380957 0.7075 

R-squared 0.983036    Mean dependent var 1.903429 
Adjusted R-squared 0.981250    S.D. dependent var 0.135338 
S.E. of regression 0.018532    Akaike info criterion -5.012524 
Sum squared resid 0.006525    Schwarz criterion -4.863745 
Log likelihood 58.13776    Hannan-Quinn criter. -4.977476 
F-statistic 550.4980    Durbin-Watson stat 1.306688 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 45: Uji Walt Test Regresi Model MRW  
Wald Test:   
Equation: MRW   

Test Statistic Value  df    Probability

F-statistic 322.0557 (1, 18)  0.0000
Chi-square 322.0557 1  0.0000

    
Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value  Std. Err.

-1 + C(2) + C(3) + C(4) 0.652041 0.036334

Restrictions are linear in coefficients. 
 

 

Lampiran 46: Korelasi Variabel-variabel Model MRW  
Covariance Analysis: Ordinary   
Date: 02/10/11   Time: 17:10   
Sample (adjusted): 1987 2008   
Included observations: 22 after adjustments  

Correlation    
t-Statistic    
Probability LOG(Y) LOG(LABOR) LOG(KAPITAL) LOG(HUMAN_KAP) 

LOG(Y)  1.000000    
 -----    
 -----    
     

LOG(LABOR)  0.967395 1.000000   
 17.08157 -----   
 0.0000 -----   
     

LOG(KAPITAL)  0.932526 0.821494 1.000000  
 11.54902 6.442873 -----  
 0.0000 0.0000 -----  
     

LOG(HUMAN_KAP)  0.961709 0.991433 0.808891 1.000000
 15.69247 33.94641 6.152592 ----- 
 0.0000 0.0000 0.0000 ----- 
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Lampiran 47. Kontribusi Faktor-Faktor Input dan TFP Model MRW  

 

Tahun 
Labor 

Growth 
Kapital 
Growth 

Human Kap 
Growth 

GDP 
Growth 

Kontribusi 
Labor 

Kontribusi 
Kapital 

Kontribusi 
 Hum_Kap 

Kontribusi 
TFP 

1987 2.92 5.49 3.54 4.93 1.95 2.14 2.11 -1.27 
1988 3.71 11.52 4.15 5.78 2.47 4.49 2.47 -3.65 
1989 1.92 13.36 1.42 7.46 1.28 5.20 0.85 0.13 
1990 1.89 14.57 1.35 7.24 1.26 5.67 0.80 -0.49 
1991 0.84 6.52 4.51 6.95 0.56 2.54 2.68 1.17 
1992 2.87 4.94 0.46 6.46 1.91 1.92 0.27 2.35 
1993 0.92 5.69 2.36 6.50 0.61 2.22 1.40 2.26 
1994 3.02 13.76 3.41 7.54 2.01 5.36 2.03 -1.86 
1995 2.93 13.99 3.11 8.22 1.95 5.45 1.85 -1.04 
1996 4.34 14.51 4.01 7.82 2.90 5.65 2.39 -3.12 
1997 1.35 8.57 0.93 4.70 0.90 3.34 0.55 -0.09 
1998 1.55 -33.01 2.82 -13.13 1.03 -12.85 1.68 -2.99 
1999 2.27 -16.37 2.64 0.79 1.52 -6.37 1.57 4.08 
2000 0.85 14.18 1.68 4.92 0.57 5.52 1.00 -2.17 
2001 3.31 6.49 0.56 3.83 2.20 2.53 0.33 -1.24 
2002 1.99 4.69 0.63 4.38 1.33 1.83 0.37 0.85 
2003 -0.46 0.60 4.11 4.72 -0.31 0.23 2.45 2.35 
2004 3.65 14.68 0.48 5.03 2.43 5.72 0.28 -3.40 
2005 1.76 10.89 0.53 5.69 1.17 4.24 0.32 -0.04 
2006 0.55 2.60 2.39 5.50 0.37 1.01 1.42 2.70 
2007 3.34 9.32 -0.81 6.35 2.23 3.63 -0.48 0.97 
2008 1.82 11.86 2.06 6.01 1.22 4.62 1.23 -1.06 
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Lampiran 48: Komparasi Kontribusi Faktor-Faktor Input dan TFP pada Model MRW  

Group Statistic 

 Kategori N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Variance 

Sebelum Krisis 10 1.6900 .75681 .23932 .573Kontribusi Labor 

Setelah Krisis 10 1.2730 .88236 .27903 .779

Sebelum Krisis 10 4.0640 1.63940 .51842 2.688Kontribusi Kapital 

Setelah Krisis 10 2.2960 3.56482 1.12729 12.708

Sebelum Krisis 10 1.6850 .81609 .25807 .666Kontribusi Human 
Kapital 

Setelah Krisis 10 .8490 .84628 .26762 .716

Sebelum Krisis 10 -.5520 2.06613 .65337 4.269Kontribusi TFP 

Setelah Krisis 10 .3040 2.33642 .73884 5.459

 
 

t-test for Equality of Means 
Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

 

F Sig. 
t df 

Sig.      
(2-tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference

Kontribusi Labor .079 .782 1.134 18 .272 .41700 .36760

Kontribusi Kapital 1.696 .209 1.425 18 .171 1.76800 1.24079

Kontribusi Hum_Kapital .000 .996 2.249 18 .037 .83600 .37178

Kontribusi TFP .223 .642 -.868 18 .397 -.85600 .98629
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Lampiran 49: Hasil Regresi Model  Business Cycle 
Dependent Variable: GROWTH   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 16:46   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 10.37506 0.694445 14.94008 0.0000 
INF -0.235999 0.042888 -5.502722 0.0001 
DM2 0.100536 0.028822 3.488159 0.0040 
SBI3 -0.265936 0.078447 -3.389993 0.0048 

DGE_APBN -0.030122 0.020556 -1.465325 0.1666 
DKURS -0.064989 0.032824 -1.979926 0.0693 
DCOP -0.021676 0.013815 -1.568987 0.1407 

D_KRISIS -2.588302 0.907929 -2.850777 0.0136 
D_PRES -1.467650 0.636765 -2.304853 0.0383 

R-squared 0.960872    Mean dependent var 4.895000 
Adjusted R-squared 0.936794    S.D. dependent var 4.344209 
S.E. of regression 1.092170    Akaike info criterion 3.306299 
Sum squared resid 15.50687    Schwarz criterion 3.752635 
Log likelihood -27.36929    Hannan-Quinn criter. 3.411443 
F-statistic 39.90577    Durbin-Watson stat 1.732857 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

Lampiran 50: Hasil Uji Normalitas Regresi Model  Business Cycle 
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Sample 1987 2008
Observations 22

Mean       1.20e-15
Median  -0.086421
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Minimum -1.617677
Std. Dev.   0.859315
Skewness  -0.026026
Kurtosis   2.103971

Jarque-Bera  0.738447
Probability  0.691271
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Lampiran 51: Uji Ramsey Reset Regresi Model  Business Cycle 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 3.260843    Prob. F(1,13) 0.0942 
Log likelihood ratio 4.923833    Prob. Chi-Square(1) 0.0265 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: GROWTH   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:06   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 10.82742 0.931092 11.62873 0.0000 
INF -0.170097 0.058218 -2.921727 0.0119 
SBI3 -0.098146 0.061004 -1.608856 0.1317 

DGE_APBN -0.010100 0.027192 -0.371410 0.7163 
DKURS -0.091170 0.043891 -2.077200 0.0582 
DCOP -0.025819 0.014757 -1.749591 0.1037 

D_KRISIS -3.733438 0.859089 -4.345809 0.0008 
D_PRES -3.473676 0.876678 -3.962314 0.0016 
FITTED^2 -0.039209 0.016562 -2.367375 0.0341 

R-squared 0.950075    Mean dependent var 4.895000 
Adjusted R-squared 0.919352    S.D. dependent var 4.344209 
S.E. of regression 1.233692    Akaike info criterion 3.549988 
Sum squared resid 19.78594    Schwarz criterion 3.996324 
Log likelihood -30.04987    Hannan-Quinn criter. 3.655131 
F-statistic 30.92397    Durbin-Watson stat 0.897136 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 52: Uji White Regresi Model  Business Cycle 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.275718    Prob. F(8,13) 0.9628 
Obs*R-squared 3.191320    Prob. Chi-Square(8) 0.9218 
Scaled explained SS 0.615091    Prob. Chi-Square(8) 0.9997 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 16:57   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.697777 0.419036 1.665197 0.1198 
INF^2 0.000278 0.001148 0.242208 0.8124 
DM2^2 -0.000306 0.000430 -0.710383 0.4900 
SBI3^2 0.001256 0.002427 0.517681 0.6134 

DGE_APBN^2 0.000227 0.000217 1.047105 0.3141 
DKURS^2 -0.000454 0.001958 -0.231977 0.8202 
DCOP^2 -4.73E-05 0.000232 -0.203688 0.8418 

D_KRISIS^2 -0.708961 0.677461 -1.046498 0.3144 
D_PRES^2 -0.733876 0.494560 -1.483895 0.1617 

R-squared 0.145060    Mean dependent var 0.704858 
Adjusted R-squared -0.381057    S.D. dependent var 0.758022 
S.E. of regression 0.890815    Akaike info criterion 2.898729 
Sum squared resid 10.31617    Schwarz criterion 3.345065 
Log likelihood -22.88602    Hannan-Quinn criter. 3.003873 
F-statistic 0.275718    Durbin-Watson stat 2.349833 
Prob(F-statistic) 0.962810    
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Lampiran 53: Hasil Uji Autokolerasi Regresi Model  Business Cycle 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.782887    Prob. F(2,11) 0.2135 
Obs*R-squared 5.385709    Prob. Chi-Square(2) 0.0677 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 16:56   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.480355 0.907198 0.529493 0.6070 
INF 0.004038 0.038365 0.105243 0.9181 
DM2 -0.014735 0.035243 -0.418100 0.6839 
SBI3 -0.015606 0.076978 -0.202738 0.8430 

DGE_APBN 0.003748 0.023492 0.159536 0.8761 
DKURS 0.007898 0.030835 0.256136 0.8026 
DCOP -0.007753 0.012375 -0.626551 0.5437 

D_KRISIS 0.973644 1.355621 0.718227 0.4876 
D_PRES 0.147249 0.946111 0.155636 0.8791 

RESID(-1) 0.112480 0.295116 0.381137 0.7104 
RESID(-2) -0.645118 0.347568 -1.856088 0.0904 

R-squared 0.244805    Mean dependent var 1.20E-15 
Adjusted R-squared -0.441736    S.D. dependent var 0.859315 
S.E. of regression 1.031799    Akaike info criterion 3.207338 
Sum squared resid 11.71071    Schwarz criterion 3.752860 
Log likelihood -24.28072    Hannan-Quinn criter. 3.335847 
F-statistic 0.356577    Durbin-Watson stat 2.026897 
Prob(F-statistic) 0.942303    
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Lampiran 54.a: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (Inflasi) 
Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:22   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.373754 4.929323 -0.684425 0.5049 
DM2 -0.002929 0.203514 -0.014393 0.9887 
SBI3 0.762971 0.442621 1.723758 0.1068 

DGE_APBN -0.053309 0.142545 -0.373976 0.7140 
DKURS -0.552207 0.166357 -3.319404 0.0051 
DCOP 0.017404 0.076280 0.228154 0.8228 

D_KRISIS 2.919144 12.73766 0.229174 0.8220 
D_PRES 3.826672 4.891579 0.782298 0.4471 

R-squared 0.846505    Mean dependent var 11.54045 
Adjusted R-squared 0.769757    S.D. dependent var 15.09442 
S.E. of regression 7.242853    Akaike info criterion 7.073195 
Sum squared resid 734.4248    Schwarz criterion 7.469938 
Log likelihood -69.80514    Hannan-Quinn criter. 7.166656 
F-statistic 11.02972    Durbin-Watson stat 1.602289 
Prob(F-statistic) 0.000095    

 
Lampiran 54.b: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (∆JUB) 
Dependent Variable: DM2   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:26   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.907450 6.616035 -0.439455 0.6670 
INF -0.003647 0.253975 -0.014359 0.9887 
SBI3 1.446801 0.436084 3.317710 0.0051 

DGE_APBN 0.198072 0.175259 1.130171 0.2774 
DKURS -0.133349 0.237106 -0.562403 0.5827 
DCOP 0.026800 0.095095 0.281823 0.7822 

D_KRISIS -1.214599 5.015329 -0.242177 0.8122 
D_PRES -11.70041 6.680578 -1.751407 0.1017 

R-squared 0.722432    Mean dependent var 21.56955 
Adjusted R-squared 0.583649    S.D. dependent var 12.52469 
S.E. of regression 8.081594    Akaike info criterion 7.292343 
Sum squared resid 914.3703    Schwarz criterion 7.689086 
Log likelihood -72.21577    Hannan-Quinn criter. 7.385804 
F-statistic 5.205452    Durbin-Watson stat 1.636801 
Prob(F-statistic) 0.004297    
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Lampiran 54.c: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (SBI) 
Dependent Variable: SBI3   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:27   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.589945 2.605822 2.912687 0.0114 
INF 0.192618 0.111322 1.730278 0.1056 
DM2 0.293375 0.091075 3.221239 0.0062 

DGE_APBN -0.065373 0.070755 -0.923943 0.3712 
DKURS 0.103525 0.131605 0.786636 0.4446 
DCOP -0.036652 0.040551 -0.903846 0.3814 

D_KRISIS 2.451361 2.336947 1.048959 0.3120 
D_PRES 5.359237 4.026405 1.331023 0.2045 

R-squared 0.801072    Mean dependent var 14.93682 
Adjusted R-squared 0.701608    S.D. dependent var 6.662098 
S.E. of regression 3.639187    Akaike info criterion 5.696685 
Sum squared resid 185.4115    Schwarz criterion 6.093428 
Log likelihood -54.66354    Hannan-Quinn criter. 5.790146 
F-statistic 8.053903    Durbin-Watson stat 1.521748 
Prob(F-statistic) 0.000518    

Lampiran 54.d: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (∆GE) 
Dependent Variable: DGE_APBN   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:28   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 18.15063 8.930167 2.032507 0.0615 
INF -0.143827 0.368779 -0.390009 0.7024 
DM2 0.429232 0.341152 1.258186 0.2289 
SBI3 -0.698642 0.836939 -0.834759 0.4179 

DKURS -0.240209 0.337738 -0.711228 0.4886 
DCOP -0.139468 0.138367 -1.007956 0.3306 

D_KRISIS 7.123708 6.305960 1.129678 0.2776 
D_PRES 23.63891 11.98839 1.971817 0.0687 

R-squared 0.608433    Mean dependent var 20.13818 
Adjusted R-squared 0.412650    S.D. dependent var 15.52326 
S.E. of regression 11.89683    Akaike info criterion 8.065709 
Sum squared resid 1981.485    Schwarz criterion 8.462452 
Log likelihood -80.72280    Hannan-Quinn criter. 8.159170 
F-statistic 3.107688    Durbin-Watson stat 2.585862 
Prob(F-statistic) 0.033733    
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Lampiran 54.e: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (∆kurs) 
Dependent Variable: DKURS   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:29   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.774540 7.864381 0.098487 0.9229 
INF -0.914420 0.228970 -3.993622 0.0013 
DM2 -0.177362 0.285308 -0.621650 0.5442 
SBI3 0.679050 0.779780 0.870823 0.3985 

DGE_APBN -0.147431 0.236478 -0.623447 0.5430 
DCOP 0.036411 0.119681 0.304237 0.7654 

D_KRISIS -10.75506 4.812404 -2.234863 0.0422 
D_PRES 3.639724 9.326181 0.390270 0.7022 

R-squared 0.810370    Mean dependent var -6.318182 
Adjusted R-squared 0.715555    S.D. dependent var 17.47562 
S.E. of regression 9.320339    Akaike info criterion 7.577563 
Sum squared resid 1216.162    Schwarz criterion 7.974305 
Log likelihood -75.35319    Hannan-Quinn criter. 7.671023 
F-statistic 8.546851    Durbin-Watson stat 1.704801 
Prob(F-statistic) 0.000379    

Lampiran 54.f: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (∆Crude Oil) 
Dependent Variable: DCOP   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:30   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 37.90149 16.41998 2.308254 0.0368 
INF 0.185132 0.804462 0.230131 0.8213 
DM2 0.228982 0.716858 0.319425 0.7541 
SBI3 -1.544372 1.735224 -0.890013 0.3885 

DGE_APBN -0.549884 0.529945 -1.037625 0.3170 
DKURS 0.233902 0.789431 0.296292 0.7714 

D_KRISIS -9.131847 14.73880 -0.619579 0.5455 
D_PRES 17.72455 14.33560 1.236401 0.2367 

R-squared 0.337899    Mean dependent var 11.75000 
Adjusted R-squared 0.006849    S.D. dependent var 23.70407 
S.E. of regression 23.62276    Akaike info criterion 9.437586 
Sum squared resid 7812.485    Schwarz criterion 9.834328 
Log likelihood -95.81344    Hannan-Quinn criter. 9.531046 
F-statistic 1.020689    Durbin-Watson stat 1.690800 
Prob(F-statistic) 0.458489    
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Lampiran 54.g: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (D_Krisis) 
Dependent Variable: D_KRISIS   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:31   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.143752 0.094101 -1.527641 0.1489 
INF 0.003019 0.010893 0.277177 0.7857 
DM2 -0.001009 0.004150 -0.243129 0.8114 
SBI3 0.010043 0.011443 0.877710 0.3949 

DGE_APBN 0.002731 0.003522 0.775357 0.4510 
DKURS -0.006718 0.008683 -0.773674 0.4520 
DCOP -0.000888 0.001650 -0.538251 0.5989 

D_PRES -0.084949 0.139694 -0.608106 0.5529 

R-squared 0.582194    Mean dependent var 0.090909 
Adjusted R-squared 0.373292    S.D. dependent var 0.294245 
S.E. of regression 0.232939    Akaike info criterion 0.199205 
Sum squared resid 0.759646    Schwarz criterion 0.595948 
Log likelihood 5.808743    Hannan-Quinn criter. 0.292666 
F-statistic 2.786916    Durbin-Watson stat 1.962401 
Prob(F-statistic) 0.048689    

 
Lampiran 54.h: Regresi Auxiliary Model  Business Cycle (D_Presiden) 
Dependent Variable: D_PRES   
Method: Least Squares   
Date: 01/24/11   Time: 17:31   
Sample: 1987 2008   
Included observations: 22   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.420286 0.260852 -1.611204 0.1294 
INF 0.006915 0.007657 0.903070 0.3818 
DM2 -0.016982 0.007022 -2.418499 0.0298 
SBI3 0.038360 0.017667 2.171261 0.0476 

DGE_APBN 0.015832 0.004255 3.720773 0.0023 
DKURS 0.003972 0.008197 0.484569 0.6355 
DCOP 0.003011 0.002404 1.252672 0.2308 

D_KRISIS -0.148406 0.134326 -1.104826 0.2879 

R-squared 0.594494    Mean dependent var 0.181818 
Adjusted R-squared 0.391740    S.D. dependent var 0.394771 
S.E. of regression 0.307886    Akaike info criterion 0.757112 
Sum squared resid 1.327112    Schwarz criterion 1.153855 
Log likelihood -0.328234    Hannan-Quinn criter. 0.850573 
F-statistic 2.932105    Durbin-Watson stat 2.405322 
Prob(F-statistic) 0.041159    
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Lampiran 55: Korelasi Variabel-variabel Model Business Cycle 
Covariance Analysis: Ordinary Sample: 1987 2008 Included observations: 22   

Correlation GROWTH INF DM2 SBI3 DGE_APBN DKURS DCOP D_KRISIS D_PRES 
GROWTH  1.000000         

INF  -0.893662 1.000000        
DM2  -0.541451 0.674835 1.000000       
SBI3  -0.814908 0.756893 0.779978 1.000000      

DGE_APBN  -0.588480 0.538621 0.465359 0.491266 1.000000     
DKURS  0.677329 -0.864261 -0.627240 -0.593446 -0.550578 1.000000    
DCOP  0.321186 -0.428040 -0.423254 -0.455505 -0.427303 0.449290 1.000000   

D_KRISIS  -0.678749 0.703320 0.565446 0.596520 0.500765 -0.720323 -0.448485 1.000000  
D_PRES  -0.640301 0.418971 0.184931 0.480404 0.602819 -0.280773 -0.136633 0.260875 1.000000

t-Statistic GROWTH INF DM2 SBI3 DGE_APBN DKURS DCOP D_KRISIS D_PRES 
INF  -8.906207 -----        
DM2  -2.880156 4.089543 -----       
SBI3  -6.287846 5.179390 5.573876 -----      

DGE_APBN  -3.255074 2.858929 2.351256 2.522373 -----     
DKURS  4.117423 -7.683412 -3.601707 -3.297373 -2.949577 -----    
DCOP  1.516750 -2.118097 -2.089211 -2.288257 -2.113639 2.249071 -----   

D_KRISIS  -4.133419 4.424617 3.065950 3.323849 2.587262 -4.644182 -2.244023 -----  
D_PRES  -3.727929 2.063540 0.841554 2.449617 3.378824 -1.308280 -0.616828 1.208514 ----- 

Probability GROWTH INF DM2 SBI3 DGE_APBN DKURS DCOP D_KRISIS D_PRES 
INF  0.0000 -----        
DM2  0.0093 0.0006 -----       
SBI3  0.0000 0.0000 0.0000 -----      

DGE_APBN  0.0040 0.0097 0.0291 0.0202 -----     
DKURS  0.0005 0.0000 0.0018 0.0036 0.0079 -----    
DCOP  0.1450 0.0469 0.0497 0.0331 0.0473 0.0359 -----   

D_KRISIS  0.0005 0.0003 0.0061 0.0034 0.0176 0.0002 0.0363 -----  
D_PRES  0.0013 0.0523 0.4100 0.0236 0.0030 0.2056 0.5443 0.2409 ----- 
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Lampiran 56: Komparasi Variabel-variabel Model Business Cycle 
Group Statistic 

 
Kategori N Mean 

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean Variance 

Sebelum Krisis 10 6.8900 .99543 .31478 0.991Pertumbuhan 
Ekonomi (%) Setelah Krisis 10 4.7210 1.57618 .49843 2.484

Sebelum Krisis 10 7.8450 1.90109 .60118 3.614Inflasi (%) 
Setelah Krisis 10 8.6760 4.28776 1.35591 18.385
Sebelum Krisis 10 25.8740 7.83673 2.47819 61.414∆ M2 (%) 
Setelah Krisis 10 12.8890 4.96814 1.57106 24.682
Sebelum Krisis 10 15.0970 2.68904 .85035 7.231SBI 3 Bulan (%) 
Setelah Krisis 10 12.3210 4.87945 1.54302 23.809
Sebelum Krisis 10 15.9020 6.13796 1.94099 37.675∆ Pengeluaran 

Pemerintah (%) Setelah Krisis 10 19.5710 18.19230 5.75291 330.960
Sebelum Krisis 10 -5.5990 5.61779 1.77650 31.560∆Kurs (%) 
Setelah Krisis 10 .7410 12.34494 3.90381 152.397
Sebelum Krisis 10 5.6760 18.91955 5.98289 357.949∆ Harga Minyak 

Mentah OPEC (%) Setelah Krisis 10 24.3930 21.36037 6.75474 456.265
Sebelum Krisis 10 .0000 .00000 .00000 0.000Dummy Pergantian 

Presiden Setelah Krisis 10 .3000 .48305 .15275 0.233

 

t-test for Equality of Means Levene's Test for 
 Equality of Variances

 

F Sig. t df 
Sig.     

  (2-tailed)
Mean  

Difference 
Std. Error 
Difference 

Growth (%) .409 .531 3.679 18 .002 2.16900 .58951

Inflasi (%) 4.232 .054 -.560 18 .582 -.83100 1.48321

∆ M2 (%) .165 .689 4.425 18 .000 12.98500 2.93422

SBI 3 Bulan (%) 2.289 .148 1.576 18 .133 2.77600 1.76181

∆ GE_APBN (%) 2.340 .144 -.604 18 .553 -3.66900 6.07153

∆ Kurs(%) 6.351 .021 -1.478 18 .157 -6.34000 4.28902

∆ Crude Oil Price (%) .008 .929 -2.074 18 .053 -18.71700 9.02338

Dummy _Presiden 47.250 .000 -1.964 18 .065 -.30000 .15275
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Lampiran 57: Korelasi Variabel-variabel Sebelum Krisis 

Covariance Analysis: Ordinary       
Date: 01/29/11   Time: 12:32       
Sample: 1 10        
Included observations: 10       

Correlation Growth_Sblm Inf_Sblm Dm2_Sblm Sbi3_Sblm DGE_Apbn_Sblm Dkurs_Sblm Dcop_Sblm Dpres_Sblm
Growth_Sblm  1.000000        
Inf_Sblm  0.080655 1.000000       
Dm2_Sblm  0.315765 0.110646 1.000000      
Sbi3_Sblm  -0.140506 -0.181005 0.320837 1.000000     
Dge_Apbn_Sblm  -0.355974 -0.555032 0.326456 0.128098 1.000000    
Dkurs_Sblm_Krisis  0.624949 -0.204088 0.293520 -0.149540 -0.140744 1.000000   
Dcop_Sbm_Krisis  0.084480 0.039124 0.375544 0.018810 0.359632 -0.522234 1.000000  
Dpres_Sblm  NA NA NA NA NA NA NA NA
         
t-Statistic Growth_Sblm Inf_Sblm Dm2_Sblm Sbi3_Sblm  DGE_Apbn_Sblm Dkurs_Sblm Dcop_Sblm Dpres_Sblm 
Inf_Sblm  0.228873 -----       
Dm2_Sblm  0.941277 0.314888 -----      
Sbi3_Sblm  -0.401392 -0.520557 0.958116 -----      
Dge_Apbn_Sblm  -1.077422 -1.887246 0.976878 0.365326 -----    
Dkurs_Sblm_Krisis  2.264251 -0.589659 0.868453 -0.427772 -0.402087 -----   
Dcop_Sbm_Krisis  0.239804 0.110745 1.146088 0.053211 1.090130 -1.732054 -----  
Dpres_Sblm  NA NA NA NA NA NA NA ----- 
         
Probability Growth_Sblm Inf_Sblm Dm2_Sblm Sbi3_Sblm  DGE_Apbn_Sblm Dkurs_Sblm Dcop_Sblm Dpres_Sblm 
Inf_Sblm  0.8247 -----       
Dm2_Sblm  0.3741 0.7609 -----      
Sbi3_Sblm  0.6986 0.6168 0.3661 -----      
Dge_Apbn_Sblm  0.3127 0.0958 0.3572 0.7243 -----    
Dkurs_Sblm_Krisis  0.0534 0.5717 0.4104 0.6801 0.6981 -----   
Dcop_Sbm_Krisis  0.8165 0.9145 0.2849 0.9589 0.3074 0.1215 -----  
Dpres_Sblm  NA NA NA NA NA NA NA ----- 
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Lampiran 58: Korelasi Variabel-variabel Setelah Krisis 

Covariance Analysis: Ordinary       
Date: 01/29/11   Time: 12:31       
Sample: 1 10        
Included observations: 10       

Correlation Growth_Stlh Inf_Stlh Dm2_Stlh Sbi3_Stlh Dge_Apbn_Stlh Dkurs_Stlh_Krisis Dcop_Stlh_Krisis Dpres_Stlh 
Growth_Stlh  1.000000        
Inf_Stlh  0.460200 1.000000       
Dm2_Stlh  -0.401557 -0.186317 1.000000      
Sbi3_Stlh  -0.924256 -0.313530 0.527392 1.000000     
Dge_Apbn_Stlh  -0.149408 0.016038 0.415029 0.139226 1.000000    
Dkurs_Stlh_Krisis  -0.596329 -0.708165 0.288947 0.548234 -0.221398 1.000000   
Dcop_Stlh_Krisis  -0.032304 -0.072843 0.126726 -0.063185 -0.546228 0.148173 1.000000  
Dpres_Stlh  -0.658610 -0.271879 0.264508 0.481639 0.518489 0.034042 -0.202116 1.000000
         
t-Statistic Growth_Stlh Inf_Stlh Dm2_Stlh Sbi3_Stlh Dge_Apbn_Stlh Dkurs_Stlh_Krisis Dcop_Stlh_Krisis Dpres_Stlh 
Inf_Stlh  1.466119 -----       
Dm2_Stlh  -1.240154 -0.536375 -----      
Sbi3_Stlh  -6.847493 -0.933886 1.755708 -----     
Dge_Apbn_Stlh  -0.427388 0.045367 1.290250 0.397664 -----    
Dkurs_Stlh_Krisis  -2.101146 -2.836916 0.853679 1.854113 -0.642143 -----   
Dcop_Stlh_Krisis  -0.091418 -0.206580 0.361349 -0.179072 -1.844433 0.423773 -----  
Dpres_Stlh  -2.475576 -0.799091 0.775773 1.554461 1.715045 0.096342 -0.583719 ----- 
         
Probability Growth_Stlh Inf_Stlh Dm2_Stlh Sbi3_Stlh Dge_Apbn_Stlh Dkurs_Stlh_Krisis Dcop_Stlh_Krisis Dpres_Stlh 
Inf_Stlh  0.1808 -----       
Dm2_Stlh  0.2501 0.6063 -----      
Sbi3_Stlh  0.0001 0.3777 0.1172 -----     
Dge_Apbn_Stlh  0.6804 0.9649 0.2330 0.7013 -----    
Dkurs_Stlh_Krisis  0.0688 0.0219 0.4181 0.1008 0.5387 -----   
Dcop_Stlh_Krisis  0.9294 0.8415 0.7272 0.8623 0.1023 0.6829 -----  
Dpres_Stlh  0.0384 0.4473 0.4602 0.1587 0.1247 0.9256 0.5755 ----- 
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