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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik perekonomian yang 

tidak berbeda jauh dengan negara sedang berkembang lainnya. Karakteristik 

perekonomian tersebut yaitu pendapatan nasional yang fluktuatif serta tingkat 

pertumbuhan penduduk dan pengangguran yang tinggi, tingkat produktivitas dan 

kualitas hidup rendah, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, pasar dan 

informasi tidak sempurna, tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi, dan 

ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas primer. Pencapaian tingkat pendapatan 

nasional yang tinggi dalam proses pembangunannya dihadapkan pada permasalahan 

dalam keterbatasan modal untuk membiayai investasi pembangunan dan sektor 

keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pembangunan 

ekonomi suatu negara.  

 

Salah satu konsep yang lazim digunakan dalam pendapatan nasional adalah Produk 

domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu 

negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga 
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hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang 

beroperasi di wilayah negara yang bersangkutanPendapatan nasional suatu negara.  

 

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia 2012 ditengah ekonomi dunia yang 

tumbuh melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 

6,2%, terutama ditopang oleh permintaan domestik. Dalam delapan tahun terakhir, 

perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup tinggi mencapai rata-rata di atas 6% per 

tahun dan merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 

sekaligus paling stabil di dunia. Terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi 

tersebut didukung oleh lingkungan ekonomi makro dan sistem keuangan yang 

kondusif dan stabil. 

 

Laporan Perekonomian Indonesia 2012  juga menyatakan bahwa Pertumbuhan 

ekonomi tahun 2012 ditopang oleh kenaikan kontribusi permintaan domestik di 

tengah pelemahan kinerja ekspor yang terimbas oleh melemahnya permintaan 

eksternal. Sementara itu, kinerja impor, meskipun melambat masih tumbuh lebih 

tinggi dibanding ekspor sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Kuatnya 

permintaan domestik terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 

pertumbuhan tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008/2009, didukung oleh 

terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen yang meningkat.  

 

Lebih lanjut menurut  Laporan Perekonomian Indonesia 2012 dilihat dari  sektor 

keuangan, kinerja perekonomian domestik yang berdaya tahan tersebut juga didukung 
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oleh membaiknya kinerja perbankan. Membaiknya kinerja perbankan antara lain 

terlihat dari ekspansi kredit yang masih tetap tinggi dan dapat dipertahankan pada 

tingkat yang aman bagi perekonomian. Hal tersebut diikuti dengan strategi 

penyaluran kredit yang ditujukan ke sektor produktif dalam bentuk kredit investasi. 

Selama tahun 2012, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh 

kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi. Membaiknya kinerja perbankan juga 

terlihat dari sisi pendanaan sebagaimana terlihat dari meningkatnya dana pihak 

ketiga, terutama dalam bentuk deposito. 

 

Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi 

kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi 

tabungan. Sektor keuangan menyediakan para peminjam berbagai instrumen 

keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi 

dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, terjadinya 

asymmetric information, yang dimanifestasikan dalam bentuk tingginya biaya-biaya 

transaksi dan biaya-biaya informasi dalam pasar keuangan dapat diminimalisasi, jika 

sektor keuangan berfungsi secara efisien. 

 

Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat 

transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian, shock yang dialami sektor keuangan 

juga mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Perkembangan sistem keuangan 

yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif serta memiliki ketahanan 
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yang tinggi merupakan langkah yang  sangat srategis dalam mendukung percepatan 

pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan makro ekonomi (Levine, 1997). 

 

Perbankan dan pasar modal di Indonesia yang juga menjadi indikator sistem 

keuangan terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun,  hal ini dapat dilihat dari 

data total kredit domestik yang menjadi salah satu indikator perbankan dimana total 

kredit domestik Indonesia maret 2005 adalah 219.554 miliar rupiah meningkat 

menjadi 871.892 miliar rupiah per september 2012, begitu juga dengan kapitalisasi 

pasar saham per maret 2005 tercatat 735.807 miliar rupiah menjadi 4.027.750 miliar 

rupiah pada september 2012. 

 

Penelitian Demirguc-kunt dan Levine (1996) menemukan bahwa dibeberapa negara 

berkembang pasar modal memang berjalan beriringan dengan pertumbuhan sektor 

perbankan. Salah satu hal yang menyebabkan terkaitnya perkembangan pasar modal 

dan pertumbuhan sektor perbankan adalah karena transaksi-transaksi di pasar modal 

dilakukan melalui sistem perbankan. Jika terjadi perkembangan dipasar modal, maka 

transaksi yang dilayani oleh perbankan akan meningkat. 

 

Disisi lain perekonomi juga terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun dari 

Gambar 1 dapat dilihat  pada maret 2005 produk domestik bruto (PDB) Indonesia  

adalah 426.612 miliar rupiah menigkat menjadi 671.476 miliar rupiah per desember 

2012, hal ini seolah menunjukan bahwa sistem keuangan saling terkait dengan 

pertumbuhan ekonomi dimana ketika terjadi peningkatan dalam sistem keuangan 

pertumbuhan ekonomi juga akan merespon positif . 
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Gambar 1. Produk Domestik Bruto, Penyaluran Kredit oleh Perbankan dan 

Kapitalisasi Pasar saham (dalam miliar  Rupiah periode maret 2005 

sampai dengan september 2012) 

 

Sumber : Website Bank Indonesia www.bi.go.id, (data diolah) 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang memasukan beberapa indikator 

perbankan dan pasar modal untuk mengetahui hubungannya dengan pertumbuhan 

ekonomi diantaranya  adalah Levine dan Zervos (1998) yang melakukan penelitian 

empiris mengenai keterkaitan antara perkembangan pasar modal (stock market) dan 

perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di 47 negara dengan rentang waktu 1976 

sampai dengan 1993 Penelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas pasar modal dan 

perkembangan sektor perbankan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

akumulasi modal dan peningkatan produktivitas. 
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Sementara itu dari Gambar 1 terlihat bahwa ditahun 2008 terjadi penururan tajam 

pada kapitalisasi pasar saham indonesia dan mencapai titik yang relatif sangat rendah 

dimana pada desember 2008 tercatat 1.076.491 miliar rupiah tetapi penurunan 

signifikan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuahn 

ekonomi indonesia yang tumbuh cukup baik . Penelitian yang dilakukan dengan 

Nugraha (2007) menyimpulkan  bahwa dalam jangka pendek variabel kapitalisasi 

pasar saham dan nilai saham yang diperdagangkan berpengaruh signifikan terhadap 

output riil atau PDB. Sedangkan dalam jangka panjang seluruh variabel pasar modal 

(kapitalisasi pasar saham, nilai saham yang diperdagangkan, dan indeks harga saham 

gabungan) signifikan mempengaruhi PDB. 

 

Pada prinsipnya banyak teori tentang pertumbuhan ekonomi yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung menjelaskan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan keuangan. Peran sektor keuangan dalam perekonomian dapat mengacu 

pada teori Harrod-Domar (Todaro, 2004), yang menjelaskan adanya hubungan 

langsung antara tingkat pertumbuhan dengan besarnya stok modal.  Semakin tinggi 

stok modal, semakin tinggi pula output perekonomian yang dapat dihasilkan. 

Sementara itu, besarnya akumulasi stok modal membutuhkan adanya mobilisasi 

tabungan melalui sektor keuangan yang mampu menyediakan sumber dana untuk 

meningkatan stok modal (investasi).  Semakin besar tingkat tabungan, semakin besar 

peluang penyediaan dana untuk investasi yang pada akhirnya dapat mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adalah 

menarik untuk diteliti apakah di Indonesia fenomena pertumbuhan ekonomi 
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dipengaruhi oleh perkembangan sektor perbankan dan pasar modal benar-benar 

terjadi. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Mengacu latar belakang serta beberapa teori pendukung, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Bagaimana pengaruh total kredit dan kapitalisasi pasar saham terhadap produk 

domestik bruto di Indonesia periode 2005:01 – 2013:06. 

2. Seberapa besar pengaruh total kredit dan kapitalisasi pasar saham memberi 

kontribusi terhadap produk bruto di Indonesia periode 2005:01 – 2013:06. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Menganalisis pengaruh total kredit dan kapitalisasi pasar saham terhadap produk 

domestik bruto di Indonesia periode 2005:01 – 2013:06. 

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh total kredit dan kapitalisasi pasar saham 

berkontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia periode 2005:01 – 

2013:06. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Memberikan informasi bukti empiris terhadap pembangunan ekonomi dan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya kajian dan 

penelitian tentang pembangunan manusia. 

2) Sebagai bahan informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya 

mencari dan menganalisis alternatif model-model pembangunan manusia yang 

lebih bermakna untuk pengembangan ilmu ekonomi. 

3) Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perilaku 

ekonomi di dunia nyata. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka analisis dalam penelitian ini diajukan berdasarkan  serangkaian studi kasus 

yang diperoleh dari berbagai literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai peran, fungsi, dan karakteristik sistem keuangan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi mengingat sistem keuangan di setiap negara tidak selalu sama 

dan cenderung mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan perekonomian 

masing-masing. Secara spesifik, sektor keuangan berfungsi untuk memobilisasi 

tabungan, mengelola resiko, menurunkan biaya dalam memperoleh informasi 

mengenai proyek-proyek investasi yang potensial, melakukan pengawasan terhadap 

proyek-proyek investasi, memonitor manager dan mengarahkan kontrol bagi 

perusahaan, memperlancar transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. 
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Fungsi-fungsi dari sektor keuangan tersebut akan menyebabkan perkembangan sektor 

keuangan yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Fabya, 

2011). 

 

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sektor keuangan terdiri dari sektor 

keuangan perbankan dan sektor keuangan nonbank, peneliti mencoba membatasi 

penelitian ini dengan memfokuskan terhadap 1 variabel dependen dan 2 variabel 

independen, dimana  penulis berhipotesis bahwa antara kapitalisasi pasar modal dan 

perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari 

uraian diatas penulis dapat berhipotesis  bahwa ketika perbankan memperoleh 

tambahan dana dalam rekeningnya, pihak perbankan akan meresponnya dengan 

berbagai kebijakan, salah satu kebijakan tersebut yaitu menambah jumlah kredit yang 

dikeluarkan untuk kredit kepada masyakat atau investasi lain yang produktif , hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan output produksi oleh kreditur tersebut dan 

peningkatan produksi akan meningkatkan produk domestik bruto / pertumbuhan 

ekonomi. 

 

Begitu juga ketika investor mengalihkan dananya ke pasar saham, tiap-tiap 

perusahaan yang sahamnya dibeli akan memperoleh tambahan dana untuk 

memperluas/ memperbesar usahanya dan output produksi perusahaan tersebut akan 

meningkat,  peningkatan produksi akan meningkatkan produk domestik bruto / 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini : 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

F. Hipotesis 

 

Berdasarkan tujuan penulisan, kerangka pikir, dan teori, maka hipotesis yang akan 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga total kredit dan kapitalisasi pasar saham berpengaruh positif signifikan 

terhadap produk domestik bruto di Indonesia periode 2005:01 – 2013:06. 

2. Diduga total kredit dan kapitalisasi pasar saham mampu memberi kontribusi 

terhadap produk domestik bruto di Indonesia periode 2005:01 – 2013:06. 
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