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ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN PDRB LAMPUNG

Oleh

ADITYA AGAM AKBAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran
pemerintah (Gov), pajak barang dan jasa (GST), penanaman modal asing (PMA),
inflasi (Inf), ekspor (Ex) terhadap pertumbuhan PDRB (Y) di Provinsi Lampung
selama periode 2005:T1 – 2015:T4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Error Correction Model (ECM). Data yang digunakan adalah data
sekunder selama periode 2005:T1 – 2015:T4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gov berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Y; 2) GST berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y; 3)
PMA berpengarh positif dan signifikan terhadap Y; 4) INF berpengaruh negative
namun tidak signifikan terhadap Y; 5) Ex berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Y. Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat
dipacu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah guna mendorong pertumbuhan
PDRB di provinsi Lampung

Kata kunci : Error Correction Model (ECM), Ekspor (Ex), Inflasi (INF), Pajak
Barang dan Jasa (GST), Penanaman Modal Asing (PMA),
Pengeluaran Pemerintah (Gov), dan Pertumbuhan PDRB (Y).



ABSTRACT

DETERMINANTS ANALYSIS OF GDRP GROWTH IN LAMPUNG

By

ADITYA AGAM AKBAR

This study aims to determine the effect of government expenditure (Gov),
good and services tax (GST), foreign investment (PMA), inflation (Inf), export
(Ex) to GRP growth (Y) in Lampung period 2005: T1-2015: T4. The method used
in this study is the Error Correction Model (ECM). The data used is secondary
data during 2005: T1 - 2015: T4.

The results showed that: 1) Gov has positive and significant effect to Y; 2)
GST has positive and significant effect to Y; 3) PMA has positive and significant
effect to Y; 4) INF negative effect but not significant to Y; 5) Ex has positive and
significant effect to the Y. Based on the results of the research, independent
variables affect the economic growth and in accordance with the existing theory,
so it can be driven through government policies to encourage the growth of GRP
in Lampung province

Keywords: Error Correction Model (ECM), Export (Ex), Foreign Investment
(PMA), GRP Growth (Y), Good and Services Tax (GST, Government
Expenditure (Gov), and Inflation (INF).
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan pembangunan ekonomi di suatu negara atau provinsi, ada tiga

indikator ekonomi makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan, yaitu tingkat

pertumbuhan ekonomi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan, tingkat penciptaan kesempatan kerja, dan kestabilan harga (Mankiw,

2003). Untuk meningkatkan kinerja indikator-indikator tersebut agar sesuai

dengan harapan, maka setiap pemerintahan atau negara akan

mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan

kebijakan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun perdagangan

internasional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan

kerja, dan menjaga kestabilan harga yang direncanakan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu

negara dan/atau suatu daerah/provinsi secara berkesinambungan menuju keadaan

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan

juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan

ekonomi, yang lazim dan dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya

untuk ukuran ekonomi domestik suatu negara, Gross Domestic Product (GDP;
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PDB) dan/atau untuk ukuran provinsi, Gross Domestic Regional Product (PDRB),

tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya dan merupakan indikasi

keberhasilan pembangunan ekonomi, termasuk di provinsi Lampung.

Fluktuasi pertumbuhan dapat dilihat secara riil dari periode ke periode dengan

penyajian PDB atas harga konstan secara berkala, yaitu perubahan yang positif

menunjukan adanya peningkatan perekonomian, begitu juga sebaliknya perubahan

negatif menunjukan terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian. Sejalan

dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai

kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan

daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Berdasarkan

data Statistik (BPS Provinsi Lampung), setiap tahunnya Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung mengalami perubahan. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari pengeluaran para pelaku ekonomi atas

barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah.

Berikut adalah gambar pergerakan PDRB Provinsi Lampung:

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil Lampung per Kuartal
selama Periode 2005:Q1 – 2015:Q4
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dapat diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian provinsi Lampung dalam

kurun waktu 2005 hingga 2015 cenderung mengalami fluktuasi dengan

pertumbuhan yang positif walaupun pada tahun 2007, 2008, dan 2009

perekonomian mengalami penurunan trend yang diakibatkan oleh terjadinya krisis

finansial global. Akan tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi provinsi

lampung mempunyai trend angka yang positif.

Dalam literatur empirik, terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dan daerah termasuk di Indonesia dan di

Provinsi Lampung. Variabel-variabel berikut, yaitu (1) Pengeluaran Pemerintah,

(2) Pajak Barang dan Jasa, (3) Penanaman Modal Asing, (4) Inflasi, dan (5)

Ekspor adalah faktor-faktor yang penulis pakai sebagai penjelas dari naik-

turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Rahardja dan Manurung (2008) menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah

untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin

banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang

publik yang tersedia untuk masyarakat. Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave,

menurut Wagner (Guritno M, 1997) jika pendapatan perkapita meningkat maka

secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap

perekonomian yang dianggap paling efektif. Hubungan antara pertumbuhan

ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari

sektor publik, menjadi subjek penting untuk dianalisis.
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Berikut merupakan gambar pergerakan hubungan antara pengeluaran pemerintah

dan pertumbuhan PDRB:

Sumber: Badan Pusat Statistik data (diolah)

Gambar 2. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil dan Pengeluaran
Pemerintah Lampung per Kuartal selama Periode 2005:Q1 –
2015:Q4

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa variabel PDRB dan variabel Pengeluaran
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sebesar 6,66% dan 3,86%. Hal ini disebabkan karena perekonomian Indonesia

mengalami krisis dan impor barang dan jasa sangat tinggi.

Goods and Service Tax (GST) di beberapa negara disebut sebagai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Setiap kali nilai ditambahkan pada tahap akhir produksi

dan penjualan dikenal sebagai GST. Dengan kata lain, GST adalah jenis pajak

konsumsi yang dikenakan pada produk. Jumlah GST yang akan dibayar oleh

konsumen adalah biaya produk, dikurangi dengan biaya bahan material yang telah

dikenakan pajak. GST adalah pajak tidak langsung, yang diterapkan pada barang

dan jasa pada setiap tahap produksi, yang dimulai dari bahan baku untuk

menyelesaikan barang. GST dikenakan pada nilai tambahan pada berbagai tahap

produksi (Soemitro, 1990).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dan penerimaan negara dari

pajak salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan

pembangunan (Simanjuntak, 2012).

Menurut Emmanuel (2013), peningkatan Pajak barang dan jasa memiliki dampak

yang signifikan terhadap PDB. Pergerakan Pajak barang dan jasa berpengaruh

signifikan terhadap total pendapatan pajak pemerintah yang akhirnya akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Musa (2013) dan Chigbu, Ali (2014), dan

Ebiringa dan Yadirichukwu (2012) menyatakan bahwa nilai pajak barang dan jasa

telah membawa efek positif yang signifikan terhadap PDB. Onwuchekwa &

Aruwa (2014) mengatakan Perubahan Pajak Barang dan jasa dan PDB di Nigeria

memiliki hubungan yang signifikan.
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Berikut merupakan gambar pergerakan hubungan antara pajak barang dan jasa

dan pertumbuhan PDRB:

Sumber: Badan Pusat Statistik data (diolah)

Gambar 3. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil dan Pajak Barang dan
Jasa Lampung per Kuartal selama Periode 2005:Q1 – 2015:Q4

Dalam Gambar 3 tampak bahwa pergerakan pertumbuhan variabel GST

cenderung berfluktuasi konstan pada setiap periode sehingga hubungan antara

kedua variabel ini adalah positif. Pada tahun 2005 GST sebesar 26.870 (Dalam

juta Rupiah) dan pertumbuhan ekonomi 3,45%, ditahun selanjutnya 2006 GST

naik sebesar 34.077 (Dalam juta Rupiah) dan pertumbuhan ekonomipun akan naik

sebesar 4,54%, ditahun 2007 GST naik sebesar 38.803 (Dalam juta Rupiah) maka

pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,74%. Hal ini menunjukan bahwa nilai pajak

barang dan jasa telah membawa efek positif yang signifikan terhadap PDB. Pada

tahun-tahun selanjutnya semakin tinggi GST maka pertumbuhan ekonomi akan

semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa GST memiliki potensi dan

kemampuan untuk meningkatkan dalam sumber pendapatan diversifikasi, dengan

menyediakan dana yang cukup untuk pertumbuhan PDB (Stephen, 2013).
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Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan

ekonomi. Dengan adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan

terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu

menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap

tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya

investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan

baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya

pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun ke tahun, pemerintah berusaha mengeluarkan paket investasi yang

mampu menarik minat investor melalui pengurangan biaya perusahaan melalui

perpajakan atau kemudahan. Investasi di suatu negara dapat bersumber dari

investasi dalam negeri maupun investasi asing. Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tepat sasaran akan sama-

sama meningkatkan perekonomian bangsa. Investasi tersebut dapat berbentuk

Investasi langsung yakni berupa pembelian aset atau pembentukan usaha baru

maupun investasi tidak langsung berupa investasi di pasar uang dan pasar modal.

Peran PMA pada suatu perekonomian daerah akan menentukan perekonomian

tersebut. Apabila PMA hanya sebagai tambahan modal untuk memenuhi

kebutuhan yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN, maka PMA hanya akan

berdampak pada jangka pendek. Hal tersebut dikarenakan peran penting PMA

dalam mentransfer aset akan semakin efisien. Sebaliknya, PMA dapat membawa

inovasi kepada negara tuan rumah sehingga dapat mendorong perekonomian

melalui kegiatan usaha yang lebih efisien dan efektif.



8

Berikut adalah gambar pertumbuhan PDRB dan PMA:

Sumber: Badan Pusat Statistik data (diolah)

Gambar 4. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil dan PMA Lampung per
Kuartal selama Periode 2005:Q1 – 2015:Q4

Pada Gambar.4 Pergerakan pertumbuhan variabel PMA cenderung berfluktuasi

pada setiap periode sehingga hubungan antara kedua variabel ini adalah positif.

Pada tahun 2005 PMA sebesar 197.235 (Dalam juta Rupiah) dan pertumbuhan

ekonomi 3,45%, ditahun selanjutnya 2006 PMA naik sebesar 443.523 (Dalam juta

Rupiah) dan pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 4,54%. Pada tahun 2007

PMA naik sebesar 559.470 (Dalam juta Rupiah) maka pertumbuhan ekonomi

semakin naik sebesar 6,74%. Pada tahun-tahun selanjutnya semakin tinggi PMA

maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Investasi dalam peralatan

modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meberikan kesempatan kerja bagi

masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara investasi

dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Prasetyo, 2009).

-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%
05

Q
1

05
Q

2
05

Q
3

05
Q

4
06

Q
1

06
Q

2
06

Q
3

06
Q

4
07

Q
1

07
Q

2
07

Q
3

07
Q

4
08

Q
1

08
Q

2
08

Q
3

08
Q

4
09

Q
1

09
Q

2
09

Q
3

09
Q

4
10

Q
1

10
Q

2
10

Q
3

10
Q

4
11

Q
1

11
Q

2
11

Q
3

11
Q

4
12

Q
1

12
Q

2
12

Q
3

12
Q

4
13

Q
1

13
Q

2
13

Q
3

13
Q

4
14

Q
1

14
Q

2
14

Q
3

14
Q

4
15

Q
1

15
Q

2
15

Q
3

15
Q

4

Penanaman Modal Asing

PDRB Rill (%) PMA (Juta Rupiah)



9

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum

dan terus-menerus (Boediono, 2008). Inflasi adalah suatu keadaan di depresiasi

mata uang yang menyebabkan peningkatan tingkat harga untuk barang dan jasa.

Menurut Hafer (1989) penurunan nilai dolar akan menyebabkan mendorong

inflasi menjadi lebih tinggi. Ada kausalitas searah antara tingkat inflasi dan GDP

(Attari & Javed, 2013). Selain itu, Elryah (2014) menunjukkan bahwa inflasi akan

membawa pengaruh langsung dan signifikan terhadap PDB.

Namun, Menurut Kasidi dan Mwakanemela (2013), inflasi memberi efek negatif

terhadap PDB. Selain itu, tidak ada kointegrasi antara inflasi dan GDP. Sedangkan

menurut Inyiama (2013), bahwa hubungan antara tingkat inflasi dan GDP

berhubungan negatif. Andres dan Hernando (1999) juga telah menyatakan bahwa

inflasi juga memiliki dampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan jangka

panjang. Dengan kata lain, hubungan antara inflasi dan GDP negatif.

Berikut merupakan gambar pergerakan inflasi dan pertumuhan PDRB:

Sumber: Badan Pusat Statistik data (diolah)

Gambar 5. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil dan Inflasi Lampung per
Kuartal selama Periode 2005:Q1 – 2015:Q4
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Terlihat pada gambar 5. Variabel inflasi cukup bergerak fluktuatif terlihat

hubungan negatif sepanjang tahun 2006 tingkat inflasi sebesar 6,03% dan pada

periode yang sama PDRB sebesar 4,54%. dan pada tahun 2007 tingkat inflasi

yang turun menjadi 5,58% dan PDRB naik menjadi sebesar 6,74%. Hal ini sejalan

dengan pernyataan Nanga (2005) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi

akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Ekspor adalah kegiatan yang menyangkut produksi barang dan jasa yang

diproduksi di suatu batas negara tetapi untuk dikonsumsikan oleh konsumen di

luar batas negara tersebut. Kegiatan produksi barang dan jasa di negara produsen

telah mendorong terbentuknya suatu proses pembentukan pendapatan masyarakat

dari anggota-anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pengusaha yang

memproduksi barang dan jasa yang kemudian menekspornya akan memperoleh

devisa atau pembayaran di dalam bentuk mata uang atau valuta asing atas tagihan-

tagihannya (Markusen,et al. 2002).

Berikut merupakan gambar pergerakan ekspor rill dan pertumuhan PDRB:

Sumber: Badan Pusat Statistik data (diolah)

Gambar 6. Pergerakan Pertumbuhan PDRB Riil dan Ekspor Lampung per
Kuartal selama Periode 2005:Q1 – 2015:Q4
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Seperti terlihat pada Gambar 6. pergerakan kedua variabel PDRB dan ekspor

berpengaruh positif. Pada tahun 2006 ekspor sebesar 9,89% dan pertumbuhan

PDRB sebesar 4,54% dan pada tahun 2007 ekspor meningkat menjadi 14,77%

yang juga laju PDRB mengalami perubahan positif menjadi 6,74%. Pada tahun

2008 ekspor menurun dari tahun sebelumnya menjadi 7,01% dan pertumbuhan

PDRB pun turun menjadi 6,01%. Menurut Livia (2012), ekspor berpengaruh

positif yang signifikan terhadap PDB riil. Hal ini karena ketika kontraksi impor

jauh lebih besar daripada ekspor, maka hal itu akan menyebabkan

ketidakseimbangan perdagangan. Szkorupova (2014) menunjukkan bahwa

hubungan antara PDB dan ekspor berkorelasi positif. Selain itu Sahoo, (2014)

juga menemukan bahwa baik ekspor dan indeks produksi menjadi penentu yang

signifikan dari PDB. Karena besarnya volume ekspor dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi (Dritsaki & Stiakakis, 2014).

Banyak faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang

ditunjukan oleh pergerakan PDRB khususnya pada tahun 2005:Q1 sampai

2015:Q4. Penulis mengambil penelitian pada periode tersebut bertujuan untuk

melihat pergerakan atau perkembangan pertumbuhan ekonomi pada saat kondisi

surplus dan defisit yang pada akhirnya ingin meneliti variabel-variabel yang

mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Dengan

beberapa penjelasan sebelumnya penulis mempunyai judul “Analisis Determinan

Pertumbuhan PDRB Lampung“.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

diteliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing dan

pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (1) Pengeluaran Pemerintah, (2)

Pajak Barang dan Jasa, (3) PMA, (4) Ekspor, dan (5) Inflasi terhadap

pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung.

C. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh

masing-masing dan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (1)

Pengeluaran Pemerintah, (2) Pajak Barang dan Jasa, (3) PMA, (4) Ekspor, dan (5)

Inflasi terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini didapatkan manfaat untuk pembaca maupun

penulis sendiri. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Memberikan dasar bagi penyusunan rencana dan strategi yang baik dan

terarah untuk digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berhubungan

dengan masalah dari pengaruh pengeluaran pemerintah, pajak barang dan jasa,



13

investasi, inflasi, dan ekspor terhadap pertumbuhan PDRB di provinsi

Lampung secara lebih efektif dan efisien selanjutnya.

3. Bagi penulis diharapakan merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan

yang sangat berharga dan berguna dikemudian hari

E. Kerangka pemikiran

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai pasar yang sudah disesuaikan

dengan inflasi dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu

perekonomian selama suatu periode waktu tertentu. Secara konvensional,

pertumbuhan ekonomi diukur sebagai suatu persentase kenaikan dalam PDB rill

dan biasanya dalam ukuran per kapita.1 Pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung

dalam ukuran riil untuk mengeliminasi efek distortif inflasi terhadap harga barang

yang diproduksi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan akuntansi

pendapatan nasional atau provinsi.

Banyak faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung antara lain Pengeluaran Pemerintah, Pajak Barang dan Jasa, PMA,

Ekspor, dan Inflasi. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis

terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk

sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk

1 Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak diukur dengan menggunakan pertumbuhan per
kapita karena pengukuran ini menuntut penggunaan variabel-variabel yang sulit untuk diukur
untuk keperluan skripsi ini, yaitu seperti output per unit of tenaga kerja (produktivitas tenaga
kerja), jam kerja (intensitas), persentase usia kerja dari populasi penduduk yang benar-benar
bekerja (laju partisipasi kerja) dan proportion dari populasi usia kerja terhadap populasi total
(demografi).
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disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak atau

konsumen akhir (Guritno M, 1997).

Menurut Emmanuel (2013), Pajak barang dan jasa memiliki dampak yang

signifikan terhadap PDB. Ini berarti bahwa kenaikan tingkat Pajak barang dan jasa

akan berdampak peningkatan yang sangat signifikan pada PDB.

Peran PMA pada suatu perekonomian daerah akan menentukan perekonomian

tersebut. Apabila PMA hanya sebagai tambahan modal untuk memenuhi

kebutuhan yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN, maka PMA hanya akan

berdampak pada jangka pendek. Hal tersebut dikarenakan peran penting PMA

dalam mentransfer aset akan semakin efisien. Sebaliknya, PMA dapat membawa

inovasi kepada negara tuan rumah sehingga dapat mendorong perekonomian

melalui kegiatan usaha yang lebih efisien dan efektif. (Li dan Liu 2005).

Menurut Kasidi dan Mwakanemela (2013), inflasi memiliki membawa efek

negatif terhadap PDB.Selain itu, mereka juga tidak ada co-integrasi antara inflasi

dan GDP. Sedangkan menurut Inyiama (2013), bahwa hubungan antara tingkat

inflasi dan GDP berhubungan negatif. Selain itu, Andres dan Hernando (1999)

telah menyatakan bahwa inflasi juga memiliki dampak negatif terhadap tingkat

pertumbuhan jangka panjang. Dengan kata lain, hubungan antara inflasi dan GDP

negatif.

Ekspor adalah kegiatan yang menyangkut produksi barang dan jasa yang

diproduksi di suatu batas negara tetapi untuk dikonsumsikan oleh konsumen di

luar batas negara tersebut. Kegiatan produksi barang dan jasa di negara produsen

telah mendorong terbentuknya suatu proses pembentukan pendapatan masyarakat
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dari anggota-anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pengusaha yang

memproduksi barang dan jasa yang kemudian menjualnya ke luar batas negaranya

akan memperoleh devisa atau pembayaran di dalam bentuk mata uang atau valuta

asing atas tagihan-tagihannya (Markusen,et al. 2002).

Ekspor sebenarnya mempengaruhi PDB menguntungkan bahkan di berbagai

negara dan wilayah. Ashar dan Khanzaib (2014) menyelidiki bahwa Ekspor

memiliki hubungan yang signifikan dengan GDP. Hasil empiris menunjukkan

bahwa Ekspor telah membawa dampak yang positif dan signifikan terhadap PDB

di empat negara Teluk Arab (Al-Yousif, 1997). Selain itu, Ahmed, Hoque dan

Jobaer (2013) juga mendukung bahwa Ekspor menggerakkan dampak positif

terhadap PDB. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka kerangka pikir untuk

penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 7. Model kerangka pemikiran Analisis Determinan Pertumbuhan
PDRB Lampung

Pengeluaran
pemerintah

Pajak Barang
dan jasa

PMA

Inflasi

PDRB

Ekspor
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F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2005:Q1 sampai dengan 2015:Q4. Data

yang digunakan adalah data sekunder yang berasal atau didapat dari Badan Pusat

Statistik. Pengeluaran Pemerintah, Pajak Barang dan Jasa, PMA, Inflasi, Ekspor

merupakan variabel independen. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang

dicerminkan PDRB merupakan variabel dependen.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dirumuskan hipotesis pengujian

sebagai berikut:

1. Diduga variabel bebas pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung

2. Diduga variabel bebas Pajak Barang dan Jasa berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung

3. Diduga variabel bebas PMA berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap perumbuhan PDRB di Provinsi Lampung

4. Diduga variabel bebas Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan

terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung

5. Diduga variabel bebas Ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung

6. Diduga semua variabel bebas, yaitu Pengeluaran Pemerintah, Pajak Barang

dan jasa, PMA, Inflasi, dan Ekspor secara bersama-sama berpengaruh

terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung
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H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis Penelitian, Kerangka Teoritis, dan

Sistematika Penulisan Penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang berisikan Landasan Teori dan Penelitian

Terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian terdiri atas Jenis dan Sumber Data, Lokasi dan

Waktu Penelitian, Metode Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per

kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal, yaitu

proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan

perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis,

output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah

penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan

perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern

perekonomian (self generating).

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output

total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikkan itu lebih

kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh

pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. (Tambunan, Tulus T.H, 2003 :

39-40)

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan

pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut



19

sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat banyak teori pertumbuhan

ekonomi, tetapi tidak ada satupun yang komprehensif yang dapat menjadi standar

yang baku, karena masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai

dengan latar belakang teori tersebut.

Dari definisi di atas berarti terdapat tiga komponen pokok dalam pertumbuhan

ekonomi sebagai berikut.

a. Kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari

pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis

barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara.

b. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi

berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

c. Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi

baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan

ideologi. Inovasi dalam bidang teknologi harus dibarengi dengan inovasi

dalam bidang sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan

menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut

ekonomi, perkembangan ekonomi menimbukan dua efek penting, yaitu

kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan

kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk
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menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999)

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang

melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif,

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih

baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita,

2005).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai

tambah (value added) yang terjadi (Tarigan, 2005). Perhitungan pendapatan

wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat

pertambahan dari satu kurun waktu ke kurunwaktu berikutnya, harus dinyatakan

dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah

menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah

tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar

dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah

selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut

juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang

mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Teori pertumbuhan Solow-Swan telah dikategorikan sebagai teori pertumbuhan

neoklasik merupakan teori yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam teori

pertumbuhan ekonomi modern. Model pertumbuhan Solow disusun untuk

menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan
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kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana

pengaruh persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi

terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2009).

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal

mengalami diminishing returns. Fungsi pertumbuhan dalam model solow

didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa

output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja:

Y=F(K,L)

Model pertumbuhan solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memilih skala

hasil konstan.

zY = F(zK,zL)

yang mana z bernilai positif. Jika kita menggandakan modal dan tenaga kerja

dengan z, maka kita juga menggandakan jumlah output dengan z sehingga

memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian

dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, gunakan z = 1/L dalam persamaan

diatas untuk mendapatkan

Y/L = F(K/L,1)

Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y/L adalah fungsi

dari jumlah modal per pekerja K/L. Angka satu adalah konstan sehingga bisa

dihilangkan. Asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya

perekonomian, sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja dan modal pekerja tidak

mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.
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Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan

untuk menyatakan seluruh variabel dalam  istilah per pekerja. Kita nyatakan hal

ini dengan huruf kecil, sehingga y=K/L adalah output per pekerja, dan k=K/L

adalah modalper pekerja. Selanjutnya kita bbisa menulis fungsi produksi sebagai

berikut:

. y = f(k),

Yang mana kita definisikan f(k) = F(k,1), menunjukkan bahwa dalam fungsi

produksi ini,  kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyaknya

output tambahan yang dihasilkan seorng pekerja ketika mendapatkan satu unit

modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marjinal modalMPK.

Secara matematis

MPK = f(k+1) –f(k)

Ketika k rendah rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja,

sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi

banyak output tambahan. Ketika k tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak

modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi.

Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi dalam model solow berasal dari

konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output perpekerja y merupakan

konsumsi perpekerja c dan investasi per pekerja i:

y = c + i

persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan

nasional untuk suatu perekonomian. Model solow mengasumsikan bahwa setiap

tahun orang menabung sebagian s dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi
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sebagian lainnya. Fungsi konsumsi sederhana

c = (1-s)y

s adalah tingkat tabungan, berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa

mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita

adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan, namun sekarang kita

asumsikan tingkat bunga s sudah baku.

Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, gantilah

(1-s)y untuk c dalam identitas perhitungan pendapatan nasional :

y=(1-s)y + i

dan diubah menjadi

i= sy

persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan, tingkat

tabungan s juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi.

2. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan

dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun

tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB

dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga

konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB

harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan
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menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau

tahun dasar.

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain:

Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah

bruto dengan cara mengurangkan nilai out put yang dihasulkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi

bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupaan nilai yang

ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagaiinput

antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas

keikutsertaannya dalam proses produksi.

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung

dengan cara menjymlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji,

surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan

dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga

neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang

digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan

konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan

ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total

pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor
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sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh

komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak

tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan

menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih

tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

3. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Penelitian ini menggunakan teori Keynesian sebagai panduan dalam pengeluaran

pemerintah. Teori ini dinamai ekonom Inggris, John Maynard Keynes pada tahun

1936. Pada dasarnya, konsep teori ini menjelaskan tentang untuk memastikan

ekonomi di negara berkembang dan stabil, intervensi pemerintah yang aktif perlu

diterapkan. Menurut Keynes, ketika ada peningkatan belanja pemerintah, itu akan

menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya

(Mitchell, 2005). Keynes mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai faktor

eksogen yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ini juga menjelaskan bahwa

pengeluaran pemerintah dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan

ekonomi (Chude & Chude, 2013).

Tidak hanya itu, Srinivasan (2013) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah,

sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, sangat kuat untuk mencapai



26

stabilitas di jangka pendek dan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih

tinggi dalam Teori Keynesian. Dengan demikian, teori ini telah banyak digunakan

sebagai intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal ini memainkan

karakter yang signifikan dalam proses pembangunan. Selain itu, dari pandangan

Keynes, kebijakan fiskal ekspansif dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan

kausalitas berjalan ke pertumbuhan ekonomi yang dari pengeluaran pemerintah.

Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dapat diadopsi sebagai instrumen

kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika ada

kausalitas berjalan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

(Menyah & Wolde-Rufael, 2013).

Selain itu, model Keynesian menunjukkan bahwa selama periode resesi, ekspansi

anggaran harus dilakukan sebagai kebijakan untuk meningkatkan permintaan

agregat dalam perekonomian dengan meningkatkan PDB. Meningkatnya

pengeluaran pemerintah akan menyebabkan peningkatan lapangan kerja di sektor

publik dan perusahaan di sektor bisnis. Setelah lapangan kerja meningkat,

pendapatan dan keuntungan dari perusahaan akan meningkat juga. Dengan

demikian, ini akan menunjukan hasil kontribusi dipekerjakannya lebih banyak

pekerja di perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang

dibutuhkan oleh pemerintah. Akhirnya, hasil ini akan mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Menurut William A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan  belanja

pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempenaruhi

variabel mekroekonomi seperi tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat
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kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal

stabilisator dan diskrit. Kebijakan fiskal penstabil otomatik atau disebut juga

stabilisator terpasang menurut adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan

kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga

mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatik mengurangi besarnya fluktuasi

pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan outonomous

pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan

bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap

perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi.

4. Sumber-sumber Pertumbuhan

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada

permintaan agregat (AD) dan sisi penawaran Agregat (AS). Dalam kurva

permintaan agregat titik perpotongan antara kurva AD dengan AS adalah titik

keseimbangan ekonomi yang menghasilkan suatu jumlah output agregat (PDB)

tertentu dengan tingkat harga umum tertentu. Output agregat yang dihasilkan di

dalam suatu ekonomi (atau negara) membentuk pendapatan Nasioanal (PN).

Apabila pada periode awal (t = 0) output adalah Y0, maka yang dimaksud

pertumbuhan ekonomi adalah apabila pada periode berikutnya output = Yt, yang

mana Yt > Y0. pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh pergeseran kurva

penawaran (AS) sepanjang kurva permintaan. (Tambunan, tulus T.H.2003 : 42)
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Pengeluaran pemerintah secara mikro

Pengeluaran pemerintah  secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang

publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya

kegagalan pasar (Walter Nicholson,2002). Menurut Guritno (1997) secara

mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis

faktor- faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang

publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan

penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan

disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang

publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan

pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik

2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan

juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses

produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik

4. Perubahan harga faktor-faktor produksi

Pengeluaran pemerintah secara makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli

ekonomi yaitu Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman.

Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989) adalah untuk

menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran,

perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor

publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak
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pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang

tersedia untuk masyarakat. Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave, menurut

Wagner (Guritno M, 1997) jika pendapatan perkapita meningkat maka secara

relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang

semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada

suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan

pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah

(organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang

bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya

5. Pajak Barang dan jasa

Pajak pertambahan nilai pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom

Perancis, Maurice Laure, pada 10 April 1954, Maurice Laure memprakarsai

konsep PPN. PPN dapat diterapkan pada barang serta jasa, sehingga juga disebut

sebagai pajak barang dan jasa (GST). Awalnya diperkenalkan untuk perusahaan

besar dan seiring berjalannya waktu, GST diberlakukan untuk semua sektor bisnis

di negara ini. Di Perancis, GST adalah salah satu sumber penting di bagian

keuangan negara. GST akan menambah beban yang harus ditanggung oleh

konsumen akhir. GST telah menjadi instrumen penting pajak tidak langsung

selama empat dekade terakhir dan ada 130 negara diterapkan. GST juga menjadi

seperlima dari total penerimaan pajak dariseluruh dunia. Ada banyak negara

berkembang mereformasi struktur pajak mereka dengan pindah ke GST. Sebagian

besar negara-negara tersebut telah mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan
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GST karena itu peneliti juga memperkirakan bahwa negara-negara lain akan

memperoleh keuntungan dari penerapan GST (Chadha, 2009).

Pajak memiliki berbagai defenisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian

yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah

sebagai berikut:

a. Menurut Andriani dalam Brotodiharjo, (1991) menyatakan Pajak adalah iuran

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara

menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Soemitro (1990) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan

untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari 2 pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat

5 unsur dalam pengertian pajak:

a. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang,

b. sifatnya dapat dipaksakan,

c. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak,

d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah,

e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
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Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang pengertian perhitungan dan

pelaporan pajak tidak terdapat defenisinya tetapi langsung mengenai perhitungan

dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi

laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang diperlukan

dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan

peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap

Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang

terutang.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN tidak terdapat defenisi

mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak

tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000) adalah “pengenaan pajak atas

pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan, badan badan

swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang

dibebankan pada anggaran belanja negara”. Berdasarkan objek yang dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak

Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas

pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai

atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan

dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau

nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.
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Perhitungan PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar

menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual BKP, harga penggantian

JKP, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

PPN terutang merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP pada saat

penjualan dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pada saat pembelian.

PPN yang terutang = tarif pajak x DPP

Faktor Penentu Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal, terdiri dari:

a. Dasar pengenaan pajak (tax base) atau objek pajak

Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan undang-undang. Untuk tarif

tertentu kenaikan jumlah dan nilai objek berpengaruh positif terhadap

kenaikan penerimaan pajaknya.

b.   Tarif Pajak

Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi

tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.

2. Faktor eksternal, terdiri dari.

a. Pertumbuhan ekonomi

b. Inflasi

c. Nilai tukar rupiah

d.   Harga minyak internasional
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e. Produksi minyak Mentah Indonesia

f. Tingkat suku bunga

6. Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan

produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang

modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang

dan jasa dimasa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam

keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi

mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial

negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson,

2004).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah

kemampuan memproduksi barang dan jasayang tersedia dalam perekonomian

yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Penigkatan

investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan

meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan

pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara

pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan
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oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka

panjang dapat menaikan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakan roda perekonomian

suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume

perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas

kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan

perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 9. Sumber : Sukirno (2004)

Dalam teori Klasik, investasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam berproduksi. Dengan meningkatkann produksi,

akumulasi modal terbentuk yang nantinya akan meningkatkan investasi. Jika

pendapatan nasional naik investasi juga akan naik, jika pendapatan nasonal  turun

maka investasi juga akan menurun. Peningkatan pendapatan nasional dikuti
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kenaikan investasi karena kenaikan pendapatan nasional akan membawa serta

kenaikan konsumsi, sehinnga produksi dan investasi juga bertambah.

Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA atau investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh para pemilik

modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha

yang dilakukan. Menurut (Jhingan, 2002) pemasukan modal asing sangat

diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu

dalam industrialisasi, dalam membangun modal asing overhead ekonomi dan

dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya

membawa uang dan mesin teapi juga keterampilan. Ia membuka daerah-daerah

terpencil dan menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan.

Menurut UU no.1 Tahun.1967 dan UU no.11 Tahun.1970 tentang PMA, yang

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal

asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan

di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung

resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa

Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan

perusahaan di Indonesia.
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2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan

bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia

selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan

di Indonesia

Salah satu ciri negara berkembang adalah “modal kurang” atau tabungan yang

rendah dan investasi yang rendah. Rata-rata investasi kotornya hanya mencapai

5% sampai dengan 6% dari GNP, padahal untuk negara maju berkisar antara

25% sampai dengan 20%. Laju pertumbuhan yang rendah ini sudah barang tentu

tidak cukup untuk menghadapi pertumbuhan penduduk mencapai 2 - 2,5% per

tahun, apalagi untuk investasi ke dalam proyek-proyek baru. Upaya memobilisasi

tabungan domestik melalui perpajakan dan pinjaman masyarakat tidak cukup

untuk meningkatkan laju pertumbuhan modal, malahan langkah tersebut

menyebabkan merosotnya standar daya konsumsi dan daya beli masyarakat,

sehingga justru membuat masyarakat menderita. Dalam hal ini pilihan alternatif

PMA dapat membantu kekurangan tabungan domestik melalui peralatan modal

dan bahan mentah, sehingga menaikkan laju tabungan marjinal dan laju

pembentukan modal (Todaro dan Smith, 2008).

Pemanfaatan modal asing tidak hanya akan mengatasi masalah keterbelakangan

teknologi dan kelangkaan modal, namun lebih jauh dari itu akan membawa serta

ketrampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik

produksi yang maju serta pembaharuan dan diversifikasi produk.



37

Keterbelakangan teknologi merupakan ciri lain dari negara berkembang.

Keterbelakangan teknologi terlihat pada biaya rata-rata yang tinggi serta

produktivitas modal dan buruh yang rendah, sebagai akibat rendahnya kualitas

buruh dan peralatan modal. Keterbelakangan ini terlihat pula pada rasio output

modal yang tinggi.

Penggunaan modal asing oleh negara berkembang dapat pula membantu

pembangunan-pembangunan yang sekaligus mengurangi kekurangan modal

overhead ekonomi yang sangat penting untuk lebih mempermudah investasi.

Seperti proyek jalan raya, sungai, bendungan, jalan kereta api ataupun

infrastruktur yang lain. Karena merupakan beban yang berat bagi negara

berkembang untuk membangun semua itu tanpa dukungan modal asing

(Kuncoro, 2010).

Menurut Todaro dan Smith (2008), negara berkembang tidak sanggup mengawali

industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi melalui modal

asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik kimia, dan

lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing pada suatu industri akan dapat

mendorong perusahaan setempat dengan mengurangi biaya pada industri-industri

lain yang dapat mengarah pada perluasan mata rantai industri terkait lainnya.

Dalam hal ini modal asing akan membantu mengindustrialisasikannya.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa perusahaan swasta di negara berkembang

kurang berani melakukan usaha yang mengandung resiko, seperti penggarapan

sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan penggarapan daerah-daerah

baru. Modal asing biasanya lebih berani menanggung semua resiko dan kerugian
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yang timbul pada tahap perintisan. Dengan demikian, modal asing membuka

daerah-daerah baru dan membantu melipat gandakan sumber alam dan

menghilangkan ketidakseimbangan kawasan.

Modal asing dapat membantu menekan laju inflasi sebagai akibat kesenjangan

antara penawaran dan permintaan. Disamping itu keuntungan lain dari

pemanfaatan modal asing adalah dapat membantu mengatasi kesulitan neraca

pembayaran yang dialami oleh negara berkembang akibat tidakserasinya antara

ekspor dan impor. Melalui modal asing negara berkembang dapat memenuhi

semua keperluan impornya pada saat yang sama menghindarkan kesulitan dalam

neraca perdagangan dan menambah devisa untuk membayar utang luar negeri.

Menurut Kurniati (2007) Penanaman Modal Asing Langsung (PMA) atau

Foreign Direct Investment (FDI)  juga didefinisikan sebagai investasi jangka

panjang yang dilakukan secara langsung oleh investor asing di dalam  suatu

bidang usaha warga negara domestik. Investasi di dalam bentuk PMA merupakan

investasi yang relatif stabil didalam jangka panjang. Hal ini akan membantu

dalam pemulihan ekonomi yang membutuhkan banyak dana dan penyerapan

tenaga kerja yang cukup luas. Selain itu, masuknya PMA menunjukkan

kepercayaan investor asing untuk melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia

sehingga mendorong capital inflow (arus modal masuk).
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PMA yang dilakukan oleh negara-negara didunia pada hakekatnya berawal dari

pemikiran sebagai berikut (Rashmi, dikutip dalam Kurniatietal, 2007) :

1. Ketidaksempurnaan pasar

Hymer (1976), mengemukakan bahwa PMA merupakan efek langsung dari

pasar yang tidak sempurna.

2. Teori internalisasi

Rugman (1986) berpendapat bahwa PMA digunakan oleh perusahaan-

perusahaan multi nasional untuk mengambil keuntungan dari efisiensi

internal host country.

3. Pendekatan eklektik

Dunning (1988) berpendapat bahwa PMA digunakan untuk mengambil

keuntungan ownership, internalisation, dan locational advantages.

Terdapat beberapa alasan mengapa investor menanamkan modalnya di luar

negeri, selain untuk mencari pasar dan ekspektasi keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IMF, investasi-investasi asing yang

dilakukan oleh 20 perusahaan multinasional terbesar di Amerika Serikat

disebabkan oleh motivasi untuk mencari return yang lebih besar (Deutsche

Bundes bank, dikutip dalam Kurniati et al, 2007).

Jenis-Jenis PMA

Kjetil dan Kind membagi beberapa jenis PMA sebagai berikut (Kurniati et al,

2007):
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1. PMA vertikal

PMA yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara

geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan

kegiatan produksi dinegara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang

rendah, kemudian hasil produksi dinegara tersebut akan disalurkan kembali

ke negara induk. Misalnya suatu produk yang proses produksinya capital-

intensive akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang

kayaakan modal.

2. PMA horizontal

PMA yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama

dibeberapa negara. PMA jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar

yang baru. Keuntungan dari PMA dengan jenis ini adalah efisiensi didalam

biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat

dengan konsumen. PMA juga dapat dibedakan menjadi jenis greenfield dan

akuisisi. PMA dengan jenis greenfield akan membangun unit produksi yang

baru, sementara PMA dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian

kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya.

Kjetil dan Kind juga membedakan PMA berdasarkan motivasi yang

melatarbelakangi investor asing, yaitu:

1. Resource seeking

Penanaman modal atau investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor

produksi yang lebih efisien dinegara lain dibandingkan dengan menggunakan

faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal.
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2. Market seeking

Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau

mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai

strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar

direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi.

3. Efficiency seeking

Investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkat kan efisiensinya

dengan mengambil keuntungan dari economic scale dan scope. Tipe PMA ini

banyak digunakan di negara-negara berkembang. Pilihan investor asing untuk

menanamkan investasinya dalam bentuk PMA dibanding modal lainnya

disuatu negara dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima PMA

(pullfactor) yang dapat terdiri dari kondisi pasar, sumber daya, daya saing,

kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan PMA

itu sendiri.

Selain itu juga kondisi dan strategi dari penanam modal asing (push factors) yang

berinvestasi. Minat penanam modal atau investor asing untuk menanamkan dana

dalam bentuk PMA menurut Dunning (Kurniati.et.al, 2007) dapat didasarkan

oleh karakteristik utama,yaitu:

1. Ownership advantages

Pada dasarnya ownership advantages adalah keunggulan yang dimiliki oleh

perusahaan tersebut, yang menjadikan perusahaan tersebut maju atau

menonjol pada sektor-sektor tertentu. Keunggulan tersebut yang dimiliki

secara internal  oleh perusahaan tersebut, dapat dimanfaatkan baik di dalam

negeri maupun diluar negeri, biasanya disebut firm specific asset yang terdiri
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dari tangible assets seperti barang modal dan mesin, serta intangible assets

seperti knowledge, organizational & entrepreneurial skill, access to market,

teknologi.

2. Location advantage

Location advantage merupakan keunggulan yang  dimiliki di daerah tersebut

dan hanya dapat digunakan di daerah tersebut. Namun pemakaian

Keunggulan tersebut terbuka untuk semua perusahaan, seperti tenaga kerja

yang murah, sumber-sumber alam yang murah, iklim yang menunjang.

3. Internalization advantages

Internalization advantages adalah tindakan untuk menghindar dari adanya

disadvantages ataupun kapitalisasi sumber-sumber daya alam yang

disebabkan sistem harga di pasar dan sistem kebijakan pemerintah.

Internalisasi aktivitas terhadap sistem harga diberlakukan bila terjadi

ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan karena adanya hambatan untuk

berkompetisi atau  tingginya biaya transaksi, sehingga aktivitas ekonomi

tidak berjalan dengan efisien. Selain itu juga karena tidak tersedianya

informasi mengenai barang dan jasa yang akan dipasarkan, atau bila

informasi itu memiliki biaya. Sementara itu internalisasi aktivitas terhadap

kebijakan pemerintah dilakukan bila terjadi ketimpangan dalam alokasi

sumber-sumber daya alam. Intervensi pemerintah sering dilakukan untuk

melindungi suatu produk yang menggunakan sumber alam tertentu.

Sektor publik berperan sangat penting dalam menciptakan dan memperkuat

benefit lokasi dengan menyediakan barang/jasa, mendidik keterampilan tenaga
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kerja, penyediaan infrastruktur serta menjalankan kebijakan. Sebaliknya sektor

publik yang tidak efisien akan cenderung men-discourage investor. Sebagai

contoh, Singapura yang memiliki infrastruktur yang sangat baik dan birokrasi

yang efisien tetap menjadi lokasi yang menarik investor meskipun tingkat biaya

di Singapura telah tinggi dan cenderung meningkat. Insentif yang banyak

digunakan untuk menarik investor adalah dengan kebijakan perpajakan (misalnya

pemberian tax privileges kepada investor asing yang berminat menanamkan

modalnya pada industri-industri yang memiliki spillover effect yang tinggi bagi

perekonomian).

Terkait dengan kebijakan publik, perusahaan asing tidak hanya semata mencari

kebijakan yang business-friendly. Investasi dalam bentuk PMA merupakan

exposure jangka panjang perusahaan asing tersebut terhadap kondisi ekonomi

dan politik dari host country, karenanya investor mementingkan komitmen

pemerintah sehingga mereka yakin bahwa investasi yang mereka tanamkan aman

dari expropriation, profit dapat ditransfer ke luar negeri, potential dispute antara

pemerintah host country dan perusahaan multinational dapat diselesaikan dengan

cara yang fair dan efisien. Dalam kaitan ini negara yang ekonomi, politik dan

sosialnya stabil, memiliki kebijakan perdagangan bebas, serta kedekatan

geografis dengan ekonomi yang besar dan sedang bertumbuh akan lebih menarik

bagi investor asing (Kurniati etal, 2007).
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7. Inflasi

Teori Kuantitas Uang

Teori klasik inflasi diterapkan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu yang

paling penting dan jangka panjang dari tingkat inflasi dan tingkat harga (Classical

Theory of Inflation, 2010). Demikian pula, ini menunjukkan bagaimana tingkat

harga agregat telah didefinisikan melalui interaksi antara penawaran dan

permintaan uang. Teori ini sangat dihormati dan banyak digunakan untuk

mengendalikan inflasi di pasar. Perhitungan teori ini dinyatakan sebagai berikut:

MV = PT

Dimana,

M mewakili pasokan uang,

V merupakan kecepatan sirkulasi,

P mewakili tingkat harga rata-rata, dan

T merupakan volume transaksi barang dan jasa.

Teori ini menyatakan bahwa dengan kenaikan volume pasokan uang dalam

perekonomian benar-benar akan mengakibatkan harga barang dan jasa untuk

memiliki kenaikan proporsi yang sama. Selain itu, ada beberapa asumsi

ditambahkan ke persamaan pertukaran untuk membuatnya logis. Pada awalnya,

teori membuat asumsi pada V dan T yang konstan dalam jangka pendek. Namun

asumsi ini telah dikritik sehingga berpendapat bahwa V tidak bisa konstan karena

V tergantung pada belanja konsumen dan bisnis.
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Selain itu, teori ini juga membuat asumsi tentang jumlah uang dan menyatakan

bahwa adalah unsur utama berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam

masyarakat yang berarti ditentukan oleh kekuatan luar. Perubahan jumlah uang

beredar akan membawa hasil perubahan tingkat harga atau bahkan penyediaan

barang dan jasa. Pada dasarnya perubahan dalam persediaan uang akan

menyebabkan perubahan dalam perilaku belanja publik. Sedangkan, V tidak

tergantung pada jumlah uang yang tersedia di pasar atau di tingkat harga saat ini.

Namun, itu tergantung pada perubahan tingkat harga. Jumlah transaksi

didefinisikan oleh tenaga kerja, pengetahuan, organisasi dan sumber daya alam.

Dengan demikian, teori ini juga mengasumsikan bahwa perekonomian berada

dalam keadaan keseimbangan dan tidak ada pengangguran.

Salah satu asumsi dalam teori menunjukkan bahwa jumlah uang yang tersedia di

pasar akan menentukan nilai mata uang. Ketika adanya peningkatan pasokan

uang, nilai mata uang akan menurun karena peningkatan pasokan uang

menyebabkan kenaikan inflasi, dan saat inflasi meningkat akan berakibat

menurunnya daya beli dan juga nilai mata uang.

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dalam .

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali

bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang

lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (Bank Indonesia, 2015).
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Kemudian berdasarkan jenisnya, inflasi dibagi menjadi dua ;

a. Inflasi Inti (Core Inflation)

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten,

dipengaruhi oleh faktor fundamental.

b. Inflasi Non Inti (Non Core Inflation)

Inflasi non inti adalah komponen inflasi yang volatilitasnya cenderung tinggi

dipengaruhi oleh faktor selain fundamental.

Sedangkan apabila dilihat dari faktor penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua:

a. Cost Push Inflation

Cost Push Inflation terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga

termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak

ada perubahan yang meningkat secara signifikan.

b. Demand Pull Inflation

Demand Pull Inflation terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan

dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga

terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga.

Melihat hubungan antara inflasi dan neraca transaksi berjalan, pada

babsebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan neraca

transaksi berjalan adalah negatif yang artinya jika inflasi mengalami peningkatan

atau harga-harga barang domestik naik maka akan menurunkan besaran neraca

transaksi berjalan (dengan asumsi cateris paribus).
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8. Ekspor

Ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam

masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir, 2004). Ekspor adalah

berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu di jual di

luar negeri (Mankiw, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan

salah satu faktor terpenting dari Gross Nasional Product (GNP), sehingga dengan

berubahnya nilai ekspor maka pendapatan

masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Dilain pihak,

tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan

sangat sensitif terhadap guncangan-guncangan atau fluktuasi yang terjadi di

pasaran internasional maupun di perekonomian dunia (Irham dan Yogi, 2003).

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-

barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang

berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah Negara

ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada

suatu tahun tertentu (Priadi, 2000).

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara

memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya

menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat out put

yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan

ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000).
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Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri,

ekspor  juga  menambah  permintaan  dalam  negeri,  sehingga  secara langsung

ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung

permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor

produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi

yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar

perdagangan internasional.

Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang

tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang

tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor

yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara tersebut untuk

mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri.

Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit

sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Cita rasa

masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara

sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor sesuatu negara.  Secara

umum boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai

keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, semakin

banyak ekspor yang dapat dilakukan (Sadono Sukirno, 2008).

Menurut Mankiw (2006), berbagai factor yang dapat mempengaruhi ekspor,

impor, dan ekspor neto suatu negara, meliputi:

1. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar

negeri.
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2. Harga barang-barang didalam dan di luar negeri.

3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestic yang dibutuhkan untuk

membeli mata uang asing.

4. Pendapatan konsumen didalam negeri dan luar negeri.

5. Ongkos angkutan barang antarnegara.

6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional.

Menurut Todaro (2004), ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang

memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang

menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersama dengan struktur

politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Dengan kata lain, ekspor

mencerminkan aktifitas perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang

sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara

dengan negara-negara yang lebih maju.

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke

negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Banyak ahli

ekonomi menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu

keseimbangan kemampuan produksi internal dengan permintaan di datam negeri.

Sekiranya rakyat suatu negara lebih banyak meminta produk tertentu melebihi

kemampuan produksinya sendiri, maka kekurangannya akan dipenuhi dengan

mengimpornya. Begitu juga terjadinya ekspor sekiranya jumlah konsumsi produk

yang dihasilkan lebih kecil, berarti kelebihannya merupakan produk yang dapat

diekspor (Bachrawi, 2004).
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Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (1999) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi volume dan nilai ekspor suatu negara tergantung pada

pendapatan dan output luar negeri, nilai tukar uang (kurs) serta harga relatif antara

barang dalam negeri dan luar negeri. Apabila output luar negeri meningkat, atau

nilai tukar terhadap mata uang negara lain menurun, maka volume dan nilai

ekspor suatu negara akan cenderung meningkat, demikian juga sebaliknya. Selain

itu, pilihan antara barang dalam negeri dan barang luar negeri berkaitan dengan

harga relatif kedua barang tersebut. Bila harga suatu barang buatan dalam negeri

meningkat secara relatif terhadap harga barang  luar  negeri,  maka penduduk

tersebut akan cenderung membeli lebih banyak barang luar negeri. Sehingga

jumlah dan nilai ekspor akan dipengaruhi oleh harga relatif antara barang-barang

dalam negeri dan luar negeri, yang pada gilirannya akan tergantung dari harga

dalam negeri, harga internasional dan nilai tukar uang rupiah terhadap dollar.

Perdagangan internasional dapat digunakan sebagai mesin bagi pertumbuhan

ekonomi di suatu negara (trade as engine of growth). Perdagangan internasional

merupakan sumber penyumbang yang berarti bagi Gross Domestic Product dan

sangat berarti bagi pertumbuhan perekonomian, sosial, politik suatu negara.

Kebangkitan industri, transportasi, globalisasi, korporasi multinasional

mempunyai arti yang sangat penting dalam era globalisasi dan berdampak dalam

peningkatan perdagangan internasional (Salvatore, 2007).

Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama.

Pertama, negara-negara berdagang karena pada dasarnya mereka berbeda satu

sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan
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sesuatu yang relatif lebih baik. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan

dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi (economies of scale) dalam

produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi sejumlah barang

tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang

lebih besar dan karenanya lebih efisien jika dibandingkan kalau negara tersebut

memproduksi segala jenis barang. Pola-pola perdagangan dunia yang terjadi

mencerminkan perpaduan dari kedua motif ini. (Basri, 2010).

Perdagangan Internasional memunculkan teori-teori yang berkembang dari mulai

masa klasik, modern hingga yang mutakhir. Dalam teori modern mengenai

perdagangan internasional dikenal teori Heckscher dan Ohlin (H-O). Teori ini

disebut juga factor proportion theory atau teori ketersediaan faktor. Seiring

dengan perkembangannya Model H-0 mendominasi teori perdagangan

internasional dikarenakan menerapkan alat analisis yang lebih matematis dan

mengaitkan model tersebut dengan teori ekonomi lainnya, tetapi juga berkenaan

dengan validitas teori tersebut terhadap kenyataan perdagangan internasional.

Heckscher-Ohlin model (the H-0 model) menekankan bahwa keuntungan

komparatif ditentukan oleh perbedaan relatif kekayaan faktor produksi (the

relative of endowments of factors of production) dan penggunaan faktor tersebut

(the abundant factor) secara relatifintensif dalam kegiatan produksi barang ekspor.

Perkembangan  ekspor  dari  suatu  negara  tidak  hanya  ditentukan  oleh faktor-

faktor keunggulan komparatif, tetapi juga oleh faktor-faktor keunggulan suatu

negara di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif

(teori-teori  klasik  dan  H-0)  yang  dimilikinya  dan  juga  karena adanya proteksi
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atau bantuan fasilitas dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan

kompetitifnya.

Keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki

oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut secara individu atau kelompok

perbedaan lainnya dengan keunggulan komparatif maka keunggulan kompetitif

sifatnya lebih dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi dan

sumber daya manusia (Tambunan, 2001).

Ekspor adalah kegiatan yang menyangkut produksi barang dan jasa yang

diproduksi di suatu batas negara tetapi untuk dikonsumsikan oleh konsumen di

luar batas negara tersebut. Kegiatan produksi barang dan jasa di negara produsen

telah mendorong terbentuknya suatu proses pembentukan pendapatan masyarakat

dari anggota-anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pengusaha yang

memproduksi barang dan jasa yang kemudian menjualnya ke luar batas negaranya

akan memperoleh devisa atau pembayaran di dalam bentuk valuta asing

(Markusen,et al. 2002).

Bila pendapatan yang dihasilkan oleh para eksportir suatu negara itu lebih besar

daripada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelian-pembelian

atas barang dan jasa yang diimpor suatu periode tertentu, maka kelebihan tersebut

disebut “net ekspor”. Implikasi dari net ekspor tersebut dapat mendorong proses

pembentukan pendapatan masyarakat ke arah suatu tingkat yang lebih tinggi

(Markusen,et al. 2002).
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B. Keterkaitan antara Variabel Bebas dengan Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan dari pendapatan nasional yang terjadi

dari tahun ke tahun. Sementara itu pengeluaran pemerintah merupakan salah satu

komponen dari pendapatan nasional. Maka dalam upaya melihat peranan

pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, maka dilihat dari pengaruh pengeluaran

pemerintah terhadap pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan

program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Peran aktif

pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan

mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-mata

menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah,

namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses

pembangunan. Beberapa instrument pemerintah yang dipakai untuk

mempengaruhi perekonomian adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah.

Menurut Budiono (1981), pengeluaran pemerintah adalah pembelian faktor-faktor

produksi (input) dan pembelian produk (output). Menurut Susanti (2000),

peningkatan pengeluaran pemerintah sejalan dengan peningkatan kegiatan

perekonomian suatu negara. Atau familiar disebut dengan hukum Wagner, yaitu
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pengeluaran pemerintah berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan

nasional.

2. Pajak Barang dan jasa

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penerimaan negara dari pajak salah

satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

(Simanjuntak, 2012)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk

disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak

(konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada

setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang

dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Menurut Emmanuel (2013), Pajak barang dan jasa memiliki dampak yang

signifikan terhadap PDB. Ini berarti bahwa kenaikan tingkat Pajak barang dan jasa

akan berdampak peningkatan signifikan pada PDB. Selanjutnya, pergerakan Pajak

barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap total pendapatan pajak

pemerintah yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Onwuchekwa & Aruwa (2014) mengatakan Perubahan Pajak Barang dan jasa dan

PDB di Nigeria memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, Musa (2013)

juga menyatakan bahwa nilai pajak barang dan jasa telah membawa efek positif

yang signifikan terhadap PDB di Nigeria.
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3. Investasi

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi

sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti

pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarkat tidak

menggunakan semua pendapatanya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian

yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi.

Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor

bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam

peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan

produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meberikan kesempatan

kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara

pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara

(Prasetyo, 2009).

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman

Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah

output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun

PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah

tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada

akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan

pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMA

memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
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4. Ekspor

Bila pendapatan yang dihasilkan oleh para eksportir suatu negara itu lebih besar

daripada biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelian-pembelian atas

barang dan jasa yang diimpor suatu periode tertentu, maka kelebihan tersebut

disebut “net ekspor”. Implikasi dari net ekspor tersebut dapat mendorong proses

pembentukan pendapatan masyarakat ke arah suatu tingkat yang lebih tinggi

(Markusen,et al. 2002).

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara

memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya

menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output

yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan

ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000).

Ekspor maupun impor merupakan faktor penting dalam merangsang

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor impor akan memperbesar kapasitas

konsumsi suatu negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke

sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial

untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka

negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan

kehidupan perekonomian nasionalnya.

Ekspor dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha

pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi

yang mengandung keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-

faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisiensi
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atas produktifitas tenaga kerja. Ekspor juga dapat membantu semua negara dalam

mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya,

setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan

internasional yang berorientasi ke luar. Dalam semua kasus, kemandirian yang

didasarkan pada isolasi, baik yang penuh maupun yang hanya sebagian, tetap saja

secara ekonomi akan lebih rendah nilainya daripada partisipasi ke dalam

perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apapun

(Todaro dan Smith, 1993). Jadi dapat disimpulkan ekspor mempunyai pengaruh

postif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu keccenderungan

akan naiknya harga barang-barang secara umum yang berarti terjadinya

penurunan nilai mata uang (Judisseno,2005).

Hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar tidak dapat dilihat dalam

jangka pendek. Teori inflasi ini bekerja paling baik dalam jangka panjang

(Mankiw, 2003).

Dampak Inflasi menurut (wijayanta dan Aristanti, 2007) Jika harga barang secara

umum naik terus- menerus, masyarakat akan panik sehingga perekonomian

tidak berjalan normal, karena disatu sisi masyarakat yang berlebihan uang akan

memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang,

akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
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Jika inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya

relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Masyarakat

akan semakin selektif dalam mengonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien

mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mempelajari penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan. Khoo Hui Keng (2015) melakukan penelitian untuk

menganalisis variable yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Singapura.

Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, pajak Barang dan Jasa, PMA,

Ekspor, dan Inflasi merupakan variable yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Alshahrani dan Alsadiq (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui efek pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Arab

Saudi dengan metode SVECM dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah

memiliki efek jangka pendek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Zulkefly Abdul Karim (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat

pengaruh Investasi dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi

yang dicerminkan oleh PDB dengan metode Structural Vector Error Correction

Model (SVECM), dan didapatkan hasil bahwa Konsumsi rumah tangga dan

investasi memilki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Onwuchekwa & Aruwa (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahi dampak value added tax terhadap pertumban ekonomi dengan metode

uji Ordinary Least Square (OLS), dan didapatkan hasil bahwa adanya dampak
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yang signifikan positif yang kuat dari PPN atas pertumbuhan ekonomi sebagai

proksi oleh PDB di Nigeria. Hal ini juga mengungkapkan bahwa ada hubungan

positif atau dampak dari PPN atas penerimaan pajak total dalam periode

dipelajari.

Oliver Ike Inyiama (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pegaruh variable bebas yaitu tingkat inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap

variable terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dengan metode uji Ordinary Least

Square (OLS) dan Uji Kausalitas Granger. Dan hasilnya adalah ditemukan bahwa

tingkat inflasi berhubungan negatif dengan produk domestik bruto riil sementara

nilai tukar dan suku bunga berhubungan positif dengan tingkat inflasi meskipun

tidak sampai batas yang sangat signifikan.

Dewi Ernita (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis

konsumsi, investasi, pengeluran pemerintah, dan net ekspor terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode Error Correction Model

(ECM). Hasilnya adalah konsumsi, investasi, pengeluran pemerintah dan net

ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

Dritsaki & Stiakakis (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

menganalisis hubungan antara Foreign Direct Investment, Ekspor, dan

Pertumbuhan Ekonomi menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS),

dengan data time series. Hasil yang didapatkan adalah terungkap dampak yang
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signifikan positif yang kuat dari FDI dan Ekspor atas pertumbuhan ekonomi di

Kroasia.

Deddy Rustiono  (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis

hubungan antara variable bebas, PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran

Pemerintah terhadap variable terikat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

menggunakan Error Correction Model (ECM) dengan data time series. Hasil

Regresi antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen menunjukan nilai

bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel sehingga secara bersama-sama

variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Khoo Hui Keng (2015)

Judul Determinants of economic growth: the evidence of Singapore
(Q12003-Q42014).

Pengarang Khoo, Hui Keng and Lum, Wan Ching and Ng, Yii Yen and
Yew, Sit Yeng

Metode Ordinary Least Square (OLS), dengan data time series.
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, pajak

Barang dan Jasa, PMA, Ekspor, dan Inflasi
Hasil Hasl penelitian menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah,

Pajak Barang dan Jasa, PMA, Inflasi, dan Ekspor berpengaruh
positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di singapura

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian Alshahrani & Alsadiq (2014)

Judul Economic Growth and Government Spending
in Saudi Arabia: an Empirical Investigation

Pengarang Alshahrani dan Alsadiq
Metode Structural Vector Error Correction Model (SVECM)
Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah
Hasil Makalah ini secara empiris meneliti efek dari berbagai jenis
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pengeluaran pemerintah, pada pertumbuhan ekonomi di Arab
Saudi.pengeluaran pemerintah pada produksi memiliki efek
jangka pendek positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian Zulkefly Abdul Karim (2010)

Judul Investment, Household Consumption and Economic Growth
Pengarang Zulkefly Abdul Karim
Metode Structural Vector Error Correction Model (SVECM)
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Konsumsi Rumah Tangga
Hasil Hasil Penelitian menunjukan bahwa Konsumsi rumah tangga

dan investasi memilki pengaruh positif dan signifikan pada
pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Penelitian Onwuchekwa & Aruwa (2014)

Judul Investment, Household Consumption and Economic Growth
Pengarang Onwuchekwa dan Aruwa
Metode Ordinary Least Square (OLS), dengan data time series.
Variabel GDP (Pertumbuhan Ekonomi) ,VAT(Value Added Tax)
Hasil Hasil dari model mengungkapkan dampak yang signifikan

positif yang kuat dari PPN atas pertumbuhan ekonomi sebagai
proksi oleh PDB di Nigeria. Hal ini juga mengungkapkan
bahwa ada hubungan positif atau dampak dari PPN atas
penerimaan pajak total dalam periode dipelajari.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Penelitian Oliver Ike Inyiama (2014)

Judul Does Inflation Weaken Economic Growth?
Pengarang Oliver Ike Inyiama
Metode Ordinary Least Square (OLS) dan Uji Kausalitas Granger
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi, Nilai Tukar, Suku

Bunga
Hasil Ditemukan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif dengan

produk domestik bruto riil sementara nilai tukar dan suku
bunga berhubungan positif dengan tingkat inflasi meskipun
tidak sampai batas yang sangat signifikan.
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Tabel 6. Ringkasan Hasil Penelitian Dewi Ernita (2013)

Judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di
Indonesia

Pengarang Dewi Ernita
Metode Error Correction Model (ECM) dengan data time series
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, investasi, pengeluran

pemerintah, dan net ekspor
Hasil Dalam hasil penelitian ini didapakan hasil konsumsi,

investasi, pengeluran pemerintah  dan net ekspor secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Penelitian Ahmad Ma’ruf (2008)

Judul Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Pengarang Ahmad Ma’ruf
Metode Augmented Dickey Fuller-Fisher (ADF-Fisher)  dengan data

panel.
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, investasi, pengeluran

pemerintah, dan net ekspor
Hasil Dalam hasil penelitian ini didapakan hasil Koefisien

pengeluaran pemerintah rill adalah positif signifikan artinya
pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Tabel 8. Ringkasan Hasil Penelitian Dritsaki & Stiakakis (2008)

Judul Foreign Direct Investment, Exports, and    Economic
Growth in Croatia: A Time Series Analysis

Pengarang Dritsaki dan Stiakakis
Metode OLS, dengan data time series.
Variabel Foreign Direct Investment, Ekspor, dan Pertumbuhan

Ekonomi
Hasil Hasil dari model mengungkapkan dampak yang signifikan

positif yang kuat dari FDI dan Ekspor atas pertumbuhan
ekonomi di Kroasia.
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Tabel 9. Ringkasan Hasil Penelitian Deddy Rustiono  (2008)

Judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah

Pengarang Deddy Rustiono
Metode Error Correction Model (ECM) dengan data time series
Variabel Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, PMDN, PMA, Tenaga

Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah.
Hasil Hasil Regresi antara Variabel Dependen dengan Variabel

Independen menunjukan nilai bahwa nilai F-hitung lebih besar
dari F-tabel (4,499 > 2,81) sehingga secara bersama-sama
variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah



III.   METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan

PDRB sebagai variabel terikat dan Pengeluaran Pemerintah, Pajak Barang dan

Jasa, PMA, Inflasi, dan Ekspor merupakan variabel bebasnya. Deskripsi tentang

variabel, satuan pengukuran, symbol, dan sumber data dirangkum dalam Tabel 2

dibawah ini dan input disajikan dalam lampiran.

Tabel 10. Deskripsi Variabel, Satuan Pengukuran, Simbol, dan Sumber data

Variabel Satuan Pengukuran Simbol Sumber Data

Pertumbuhan PDRB Juta Rupiah Y Badan Pusat Statistik

Pengeluaran Pemerintah Juta Rupiah GOV Badan Pusat Statistik
Pajak Barang dan Jasa Juta Rupiah GST Badan Pusat Statistik

PMA Juta Rupiah PMA Badan Pusat Statistik

Inflasi Persen Inf Badan Pusat Statistik

Ekspor Juta Rupiah Ex Badan Pusat Statistik



65

B. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Data ini bersumber

dari Badan Pusat Statistik. Selain itu digunakan pula buku-buku yang berkaitan

sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Data yang digunakan

merupakan jenis data time series yang dimulai dari 2005:Q1 – 2015:Q4.

C. Definisi Operasional Variabel

Batasan atau definisi variabel-variabe yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari

daerah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi

penduduknya. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung yang dinyatakan dalam juta rupiah selama periode 2005:Q1 –

2015:Q4

2. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang

digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure).

Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang

dinyatakan dalam juta rupiah selama periode 2005:Q1 – 2015:Q4

3. GST atau Pajak Barang dan Jasa merupakan jenis pajak tidak langsung untuk

disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak

(konsumen akhir). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah selama periode 2005:Q1 –

2015:Q4
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4. PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam

modal asing. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung yang dinyatakan dalam juta rupiah selama periode 2005:Q1 –

2015:Q4

5. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus

dalam periode waktu tertentu. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Lampung yang dinyatakan dalam persen selama periode 2005:Q1 –

2015:Q4

6. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar

negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran atau mata

uang internasional. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung yang dinyatakan dalam juta rupiah selama periode 2005:Q1 –

2015:Q4

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis

kuantitatif dengan menggunakan model Error Corection Model (ECM).

E. Spesifikasi Model Ekonomi

Secara ekonomi, model yang diamati sebagai berikut :

lnYt = µ1 + µ2lnGovt + µ3lnGSTt + µ4lnPMAt + µ5Inft + µ6lnExt + t
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Dengan uraian sebagai berikut:

lnYt = Logaritma Natural PDRB

lnGovt = Logaritma Natural Pengeluaran Pemerintah

lnGSTt = Logaritma Natural Pajak Barang dan Jasa

lnPMAt = Logaritma Natural PMA

Inft = Inflasi

lnExt = Logaritma Natural ekspor

t = Variabel Gangguan

Pada penelitian ini untuk variabel Y, Gov, GST, PMA, Ex ditambahkan ln atau

logaritma natural karena untuk menentukan suatu persamaan regresi itu bisa

digunakan atau tidak untuk melakukan estimasi, harus memenuhi syarat, salah

satunya yaitu linier. Untuk membuat persamaan menjadi linier adalah dengan

menambahkan ln dalam variabel yang akan diteliti yang mempunyai satuan bukan

presentasi. Tujuannya adalah untuk menemukan standart error yang lebih kecil.

Bila fungsi asli kita memiliki standart error yang tinggi, maka fungsi atau

persamaan harus diubah menjadi persamaan yang linier sehingga hasil estimasi

yang kita lakukan bisa mendekati kenyataan.

F. Prosedur Analisis Data

1. Uji Stasionary (Unit Root Test)

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika

untuk data runtut waktu (time series). Data stasioner adalah data yang

menunjukkan mean, varians dan autovarians (pada variasi lag) tetap sama pada
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waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang

stasioner model time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang

digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut

dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang

berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression.

Spurious regression adalah regresi yang memiliki R2 yang tinggi, namun tidak ada

hubungan yang berarti dari keduanya.

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah

melalui uji akar unit (unit root test). Uji ini merupakan pengujian yang populer,

dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented

Dickey-Fuller (ADF) Test. Jika suatu data time series tidak stasioner pada orde

nol, I(0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya

sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n (first difference atau I(1),

atau second difference atau I(2), dan seterusnya). Hipotesis untuk pengujian ini

adalah :

H0 : δ = 0 (terdapat unit root, tidak stasioner)

H1 : δ ≠ 0 (tidak terdapat unit root, stasioner)

Seluruh data yang digunakan dalam regresi dilakukan uji akar unit dengan

berpatokan pada nilai batas kritis ADF. Hasil uji akar unit dengan

membandingkan hasil t-hitung dengan nilai kritis McKinnon. Jika hasil uji

menolak hipotesis adanya unit root untuk semua variabel, berarti semua adalah

stasionary atau dengan kata lain, variabel-variabel terkointegrasi pada I (0),

sehingga estimasi akan dilakukan dengan menggunakan regresi linier biasa

(OLS). Jika hasil uji unit root terhadap level dari variabel-variabel menerima
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hipotesis adanya unit root, berarti semua data adalah tidak stasionary atau semua

data terintegrasi pada orde I (1). Jika semua variabel adalah tidak stasionary,

estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

2. Uji Kointegrasi

Konsep kointegrasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya

hubungan keseimbangan jangka panjang pada variabel-variabel yang diobservasi.

Dalam konsep kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktutidak stasioner

akan terkointegrasi bila kombinasinya juga linier sejalan dengan berjalannya

waktu, meskipun bisa terjadi masing-masing variabelnya bersifat tidak stasioner.

Bila variabel runtun waktutersebut terkointegrasi maka terdapat hubungan yang

stabil dalam jangka panjang.

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel

bebas dan variabel terikat. Uji ini merupakan kelanjutan dari uji stationary.

Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual

terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat

hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat

kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan

dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi dikenal juga dengan istilah error, karena

deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui

series parsial penyesuaian jangka pendek. Ada beberapa macam uji kointegrasi,

antara lain:
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Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)

Penggunaan kointegrasi EG didasarkan atas uji ADF (C,n), ADF (T,4) dan

statistik regresi kointegrasi CRDW (Cointegration Regression Durbin Watson).

Dasar pengujian ADF (C,n), ADF (T,4) adalah statistic Dickey-Fuller, sedangkan

uji CDRW didasarkan atas nilai Durbin Watson Ratio, dan keputusan penerimaan

atau penolakannya didasarkan atas angka statistik CDRW.

Uji Kointegrasi Johansen

Alternatif uji kointegrasi yang banyak digunakan saat ini adalah uji kointegrasi

yang dikembangkan oleh Johansen. Uji ini dapat digunakan untuk beberapa uji

vector. Uji kointegrasi ini mendasarkan diri pada kointegrasi sistem equations.

Apabila dibandingkan dengan uji kointegrasi Engle-Granger CDRW, metode

Johansen tidak menuntut adanya sebaran data yang normal.

Untuk uji kointegrasi menggunakan hipotesa sebagai berikut :

H0 = tidak terdapat kointegrasi

Ha = terdapat kointegrasi

Kriteria pengujiannya adalah :

H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai trace statistic > nilai kritis trace

H0 diterima dan Ha ditolak, jika nilai trace statistic < nilai kritis trace

3. Pendekatan Eror Correction Model (ECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil pada model terkointegrasikan atau

dengan kata lain mempunyai hubungan atau kesimbangan jangka panjang.
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Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi ketidakseimbangan

atau keduanya tidak mencapai keseimbangan.

Teknik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju

keseimbangan jangka panjang disebut dengan Eror Correction Model (ECM),

pertama kali digunakan oleh Sagran pada tahun 1984 dan selanjutnya

dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk mengkoreksi ketidakseimbangan

(disequilibrium) dalam jangka pendek. Teorema representasi Grenger mengatakan

bahwa jika dua variabel saling berkointegrasi, maka hubungan keduanya dapat

diekspresikan dalam bentuk ECM.

Analisis ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat. Dengan menggunakan model fungsi maka didapat persamaan

berikut (Gujarati, 2003) :

Y = f(X1,X2,X3,…,Xn)

Sedangkan model ekonometrika dengan teknik Error Correction Model (ECM)

sebagai berikut:

Δ lnYt = α0+α1 Δ lnGovt+α2 Δ lnGSTt+α3 Δ lnPMAt+α4 Δ INFt+ α5 Δ lnExt +
ECT

α0 = Konstanta Regresi

α2, α3.. = Koefisien Regresi

lnYt = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Riil)

lnGovt = Pengeluaran Pemerintah

lnGSTt = Pajak Pertambahan Nilai

lnPMAt = Penanaman Modal Asing
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INFt = Inflasi

lnExt = Ekspor

ECT = Error Correction Term

4. Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag optimum bertujuan untuk mengetahui berapa banyak lag yang

digunakan dalam estimasi ECM. Penentuan lag optimum diperoleh dari nilai

Akaike Information Crtiterion (AIC) yang paling minimum pada keseluruhan

variabel yang akan diestimasi.

G. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, Parameter-paremeter yang diestimasi dapat

dilihat melalui dua kriteria. Pertama adalah statistik, yang meliputi uji signifikansi

parameter secara individual (Uji - t), uji signifikansi parameter secara serempak

(Uji – F) dan uji kebaikan sesuai (Goodness of Fit) atau R2. Pengujian ini disebut

dengan uji orde pertama.

Kedua adalah kriteria ekonometrika, yakni untuk menguji tidak adanya

penyimpangan-penyimpangan terhadap asumsi klasik, yaitu autokolerasi,

hetroskedastisitas dan multikolinearitas. Penguji terhadap kriteria kedua ini

disebut dengan uji orde kedua. Uji orde kedua digunakan untuk membuktikan

bahwa model yang dijelaskan sudah tidak mengalami gangguan asumsi klasik,

yaitu : (Algifari, 1997 : 73-74)
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1. Uji t statistik (Uji Parsial)

Uji t statistik untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel

bebasnya terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t

hitung atau t statistik dengan t tabel. Prosedur uji t dengan membandingkan t-

statistik dengan t-tabel. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Uji t adalah

sebagai berikut :

1. Ha : α1 >  0 artinya variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan PRDB di Lampung.

Ho : α1 = 0 artinya variabel Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh

terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ha : α2 >  0 artinya variabel Pajak Barang dan Jasa (GST) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan PDRB di lampung.

Ho : α2 = 0 artinya variabel Pajak Barang dan Jasa (GST) tidak

berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ha : α3 > 0 artinya variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ho : α3 = 0 artinya variable Penanaman Modal Asing (PMA) tidak

berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ha : α4 < 0 artinya variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ho : α4 = 0 artinya variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel

pertumbuhan PDRB di Lampung.
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Ha : α5 > 0 artinya variabel Ekspor berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variabel pertumbuhan PDRB di Lampung.

Ho : α5 = 0 artinya variabel Ekspor tidak berpengaruh terhadap variabel

pertumbuhan PDRB di Lampung.

2. Menghitung tingkat keyakinan dan daerah kritis (Df = n – k – 1)

3. Menetukan nilai t-statistik dan t-tabel dan membandingkan nilai t-tabel

dan t-statistik.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika t-statistik > t-tabel maka Ho ditolak, berarti tiap-tiap variabel bebas

berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

2. Jika t-statistik < t-tabel maka Ho diterima, berarti tiap-tiap variabel bebas

tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

2. Uji F statistik

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji model/uji Anova yaitu uji yang

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap

variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau

tidak signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F

tabel. Kriteria pengambilan kesimpulan:

a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima.

Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, Ha ditolak.
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Ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) nilainya berkisar antara 0 dan 1. semakin besar R2

berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi

variabel-variabel independen. Formula untuk mencari nilai R2 adalah sebagai

berikut :

R2 = SSR/SST

atau:

R2 = 1 - SSE/SST

Keterangan:

R2 = Koefisien determinansi berganda.

SSR = Sum of Square Regression, atau jumlah kuadrat regresi, yaitu merupakan

total variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.

SST = Sum of Square Total, atau jumlah kuadrat total, yaitu merupakan total

variasi Y.

SSE = Sum of Square Error, atau jumlah kuadrat error, yaitu merupakan total

variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi.
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H. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari

gangguan residual memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak

berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Uji normal diperlukan untuk

mengetahui kenormalan error term dan variabel-variabel baik variabel bebas

maupun terikat, apakah data sudah menyebar secara normal (Widarjono, 2009).

Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi

residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test) dan metode grafik. Dalam metode

J-B Test, yang dilakukan adalah menghitung nilai skewness dan kurtosis.

Kriteria pengujiannya adalah :

Ho ditolak dan Ha diterima, jika P Value < P tabel

Ho diterima dan Ha ditolak, jika P Value > P tabel

2.  Uji Multikolinearitas

Tujuannya untuk menguji ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak

sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan.

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat ciri-ciri yaitu adanya R2 yang

tinggi.

Klein mengatakan bahwa multikolineritas dapat menjadi masalah bila derajat

multikolinieritasnya tinggi. Jika derajatnya rendah maka multikolinieritas yang

terjadi tidak terlalu serius dan tidak membahayakan bagi interprestasi hasil
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regresi. Dengan metode yang dikemukakan oleh Klein, derajat kolinieritas dapat

dilihat melalui koefisien determinasi parsial dari regresi antara variabel

independen dengan variabel independen yang lain dipergunakan dalam metode

penelitian. Jika r2 ≤ (R2, maka tingkat multikolinieritas yang terjadi rendah dan

tidak membahayakan bagi interprestasi hasil regresi.

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel bebas

dalam persamaan regresi berganda. Gejala multikolinearitas ini dapat dideteksi

dari nilai R2 tinggi tetapi tidak terdapat atau sedikit sekali koefisien dugaan yang

berpengaruh nyata dan tanda koefisien regresi tidak sesuai dengan teori (Gujarati,

2004).

Menurut Widarjono (2009), untuk mendeteksi multikolinieritas dalam sebuah

model regresi berganda dapat menggunakan VIF (Variance Inflitlation Factor).

Nilai VIF dapat dicari dengan menggunakan formula:

= 11 −
Dimana diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel bebas dengan variabel

bebas sisanya (k-1). Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 0 < VIF < 10, tidak terdapat multikolinieritas

b. VIF > 10, terdapat multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke
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pengamatan lain. Jika varians dari residual pengamatan satu ke residual ke

pengamatan yang lain tetap, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika varians

berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak

terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas terjadi bila variabel gangguan mempunyai variabel yang sama

untuk observasi, untuk mendeteksi ada/tidaknya heteroskedestisitas digunakan uji

White. Selanjutnya menentukan hipotesis yang menyatakan jika dari perhitungan

menghasilkan nilai t- hitung yang signifikan t- hitung > t- tabel, maka dapat

dikatakan terdapat heteroskedestisitas, jika t- hitung < t- tabel dapat dikatakan

dalam regresi tidak terdapat heteroskedestisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-anggota dari

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkain waktu (time series).

Autokorelasi ini menunjukan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari

variabel-variabel yang sama. (Gunawan Sumodiningrat, 2001: 231)

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan penganggu suatu periode korelasi

dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Alat penguji yang digunakan

untuk mendeteksi dan atau tidaknya adalah Durbin – Watson tes (D-W test) yang

formulanya sebagai berikut :

= ∑ (û − û − 1)∑ û

atau
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= ∑(ê − ê )∑ ê

Untuk menguji asumsi klasik ini, maka terlebih dulu harus menentukan besarnya

nilai kritis dari du dan dl berdasarkan jumlah observasi dan variabel independen,

jika hipotesis nol menyatakan tidak adanya autokotrelasi, maka : (Gunawan

Sumodiningrat, 2001 :248)

1. Jika d lebih kecil daripada d
L

atau lebih besar daripada (4 – d
L
), maka

hipotesis nol ditolak, dengan pilihan pada alternatif yang berarti terdapat

autokorelasi.

2. Jika d terletak antara d
U

dan (4-d
U
), maka hipotesis nol diterima, yang berarti

tidak ada autokorelasi.

3. Namun jika nilai d terletak antara d
L

dan d
U

atau diantara (4 – d
L
) dan (4 – d

L
),

maka uji Durbin – Watson tidak menimbulkan kesimpulan yang pasti

(inconclusive). Untuk nilai – nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat

signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor –

faktor gangguan.

Tidak dapat Tidak dapat
disimpulkan dismpulkan

Tidak ada autokorelasi

0 dl du 4-du 4-dl 4

Autokorelasi autokorelasi
Positif negatif

Gambar 10 Kriteria Pengujian Autokorelasi
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Cara Membaca Tabel Durbin Watson

T: Jumlah sampel (n)

k: Jumlah variabel

dL: Batas Bawah Durbin Watson

dU: Batas Atas Durbin Watson

Contoh: Kita melakukan uji regresi linear berganda dengan 2 variabel independen

dan 1 variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 50, didapatkan hasil

Durbin Watson Hitung sebesar d = 2,010.

Maka nilai T = 50, k = 3. Selanjutnya pada tabel di atas cari nilai dL dan dU pada

T = 50 dan k = 3, yaitu nilai dL = 1,46246 dan dU = 1,62833. Pada contoh di atas,

nilai d = 2,010, maka kita hitung terlebih dahulu nilai (4 – d) = 1,990.

Cara menentukan atau kriteria pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif,

Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,

Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika (4 – d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,

Jika (4 – d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif,
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Jika dL < (4 – d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat

disimpulkan.

Berdasarkan contoh di atas:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika 2,010 < 1,46246 maka terdapat autokorelasi positif—> Salah

Jika 2,010 > 1,62833 maka tidak terdapat autokorelasi positif—> Benar

Jika 1,46246 < 2,010 < 1,62833 maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak

dapat disimpulkan—> Salah

Maksud di atas adalah, DW: 2,010 > DU: 1,62833, maka tidak terdapat

autokorelasi positif.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika 1,990 < 1,46246 maka terdapat autokorelasi negatif—> Salah

Jika 1,990 > 1,62833 maka tidak terdapat autokorelasi negatif—> Benar

Jika 1,46246 < 1,990 < 1,62833 maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak

dapat disimpulkan—> Salah

Maksud di atas adalah, 4-DW: 2,010 yaitu 1,990 > DU: 1,62833,

maka tidak terdapat autokorelasi negatif.

Maka dapat disimpulkan: pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif

dan tidak terdapat autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama sekali

tidak terdapat autokorelasi.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan beberapa hal di bawah ini :

1. Variable pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.

2. Variable pajak barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.

3. Variable penanaman modal asing (PMA) berpengaruh Positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.

4. Variable inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.

5. Variable ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

PDRB Provinsi Lampung.

6. Semua variabel:bebas yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu (1) Pengeluaran

Pemerintah, (2) Pajak Barang dan Jasa, (3) PMA, (4) Ekspor, dan (5) Inflasi

berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung.
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B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk

membayar pajak karena peningkatan pemerintah dari pendapatan pajak akan

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah disarankan untuk terus memberikan stimulus dan kemudahan

kepada semua pemangku kepentingan ekspor untuk meningkatkan ekspor,

karena agar jumlah output dan pertumbuhan ekonomi naik.

3. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan dukungan yang kondusif dan

fasilitas pelayanan hukum, keamanan, dan kenyamanan yang bersahabat

kepada pemodal asing yang telah melakukan investasi.

4. Pemerntah disarankan untuk meningkatkan alokasi pengeluarn ke sektor

infrastruktur jalan raya, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum di

dalam wilayah provinsi Lampung sehingga akan mendorong laju

pertumbuhan menjadi lebih baik.

5. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Lampung disarankan untuk menngkatkan sinergi dalam perumusan dan

implementasi kebijakan ekonomi agar peran Pengeluaran Pemerintah, Pajak

Barang dan Jasa, PMA, Ekspor, dan Inflasi dalam meningkatkan pertumbuhan

PDRB di Provinsi Lampung semakin nyata dan meningkat.
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