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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pengertian Dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

 

M. Todaro (1998) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi 

pekerjaan utama dan tumpuan perhatian utama para pakar ekonomi, perencana, para 

pembuat keputusan dan politikus di negara-negara berkembang selama tiga dasawarsa 

ini. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai prasyarat utama 

dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh anggota masyarakat di 

negara yang bersangkutan. Itu pula sebabnya pertumbuhan ekonomi menjadi inti 

usaha pembangunan. Akan tetapi, saat ini berkembang pula pandangan bahwa aspek 

lain tak kalah penting dalam pembangunan seperti pemerataan pendapatan dan hasil-

hasil pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan masalah 

pengangguran. 

 

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi salah satu proses dari kenaikan 

output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini 

meliputi 3 aspek yaitu :  
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1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu 

perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu. 

2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, 

dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. 

3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. 

Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu panjang waktu yang cukup lama (5 

tahun) megalami kenaikan output. 

Pendapat mengenai definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ilmuwan adalah 

sebagai berikut : 

a) Menurut pandangan para ekonom klasik seperti : Adam Smith (1776),  Ricardo 

(1917), Malthus (1798) dan Stuart Mill (1836), maupun para ekonom  neoklasik 

seperti : Sollow (1987) dan Swan (1987), pada dasarnya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok 

barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang 

digunakan. Kuncoro (2004) berpendapat bahwa suatu perekonomian dikatakan 

mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya 

lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. 

b) Kuznet (1971), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dari ideologis yang 

diperlukan. 
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c) Sukirno (2004) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan 

tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk 

mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan naional dari tahun ke 

tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

d) Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses dimana PDB 

riil atau pendapatan riil perkapita meningkat secara terus-menerus melalui 

kenaikan produktivitas perkapita (Salvatore & Dowling, 1977). 

 

Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod- Domar 

 

Pada dasarnya model pertumbuhan Harrod-Domar (1947) menganalisis tentang 

syarat-syarat apa dan keadaan bagaimana yang harus diciptakan dalam perekonomian 

agar tercapai suatu pertumbuhan yang cukup mantap (steady state growth). Menurut 

Gordon (1993), Steady state adalah suatu situasi dimana output dan input modal 

tumbuh pada tingkat yang sama dan berimplikasi pada rasio output terhadap modal 

yang tetap (fixed ratio). 

 

Todaro (2003) menyatakan bahwa setiap perekonomian pada dasarnya harus 

menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau 

menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Namun untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan 

neto terhadap stok modal (capital stock). Dengan demikian, salah satu cara untuk 

memacu laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengerahkan dana 

tabungan guna menciptakan investasi dalam jumlah yang memadai. 
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Model pertumbuhan Harrod-Domar yang dikembangkan oleh Sir Roy Harrod dari 

Inggris dan Profesor Evsey Domar dari Amerika Serikat ini menunjukkan hubungan  

antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pada model pertumbuhan 

Harrod-Domar terdapat tiga asumsi, yaitu: 

1. Ada hubungan ekonomi langsung antara total stok modal (K) dengan total 

pendapatan nasional atau output (Y) sehingga setiap tambahan neto terhadap 

stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus 

output nasional dimana hubungan ini dikenal sebagai rasio modal-output 

ataucapital-output ratio (k). 

2. Rasio tabungan nasional atau national saving ratio (s) merupakan bagian 

tertentu dari output nasional yang selalu ditabung dan bahwa jumlah investasi 

baru ditentukan oleh total tabungan (S). 

3. Model ini mengasumsikan skala hasil tetap (constant return to scale). 

 

Berdasarkan ketiga asumsi di atas, maka dapat disusun sebuah model pertumbuhan 

ekonomi sebagai berikut: 

1. Total tabungan nasional (S) adalah bagian tertentu (s) dari pendapatan nasional (Y) 

yang ditunjukkan pada persamaan berikut ini: 

S = sY............................................................................................................ (2.1) 

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal (ΔK) 

sehingga persamaannya adalah sebagai berikut: 

I= ΔK……………………………………………………...……...………… (2.2) 
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Namun sesuai dengan asumsi yang pertama, yaitu bahwa jumlah stok modal (K) 

mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output (Y) 

seperti yang telah ditunjukkan oleh rasio modal-output (k), maka: 

  

= k………………………………………………………….....……….. (2.3) 

 = k…………………………..………………..………………......…….(2.4) 

sehingga: 

ΔK = k · ΔY …………………………..…………………………………..(2.5) 

3. Identitas yang menyatakan bahwa tabungan nasional neto (S) harus sama dengan 

investasi neto (I) yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

S = I ………………………………..………………………...….……… (2.6) 

4. Berdasarkan persamaan (2.2) dan (2.5) dapat diketahui bahwa: 

I = ΔK = k · ΔY ……………………………….……………………….....(2.7) 

5. Identitas pada persamaan (2.6) dapat ditulis sebagai berikut: 

S = sY = k · ΔY = ΔK = I …………………..…………………………….(2.8) 

persamaan (2.8) di atas dapat diringkas menjadi: 

sY = k · ΔY ………………………………………..…………….………..(2.9) 

persamaan (2.9) dapat pula ditulis sebagai berikut : 

 =   ………………………………………….……………...……….(2.10) 

 

Persamaan (2.10) di atas dikenal sebagai teori pertumbuhan Harrod-Domar. 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output nasional (ΔY/Y) 
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ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio modal 

output (k).  

Dengan demikian, tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan output 

nasional berbanding lurus dengan rasio tabungan sehingga semakin banyak bagian 

dari pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan, maka pertumbuhan output 

nasional yang dihasilkan akan lebih besar. Namun tingkat pertumbuhan output 

nasional berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian 

sehingga semakin besar rasio modal output, maka tingkat pertumbuhan output 

nasional akan semakin rendah. 

 

 

B. Sistem Keuangan 

 

Pertemuan antara pihak yang memerlukan dana (deficit unit) dengan pihak yang 

memiliki kelebihan dana untuk ditempatkan (surplus unit), terjadi di pasar keuangan 

yang digerakkan oleh sistem keuangan mencakup tidak hanya lembaga keuangan, 

melainkan juga mencakup instrumen-instrumen yang digunakan, teknik 

perdagangan/transaksi dan perangkat ketentuan yang mengaturnya.  

Peter S. Rose  (2005) menyatakan bahwa sistem keuangan dapat diartikan sebagai 

kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan dan teknik-teknik 

dimana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan dan jasa-jasa 

keuangan (financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. 

 

Gambar 3 menggambarkan interaksi antara pihak yang membelanjakan dana lebih 

kecil dari pendapatannya sehingga dapat menabung dan memberi pinjaman (surplus 
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spending unit) pada sebelah kiri, dan pihak yang membelanjakan dana lebih besar 

dari pendapatannya (deficits spending unit) pada sebelah kanan. 

Aliran dana dalam sistem keuangan tidak secara langsung mengalir dari lenderssavers 

kepada borrowers-spenders, melainkan melalui lembaga intermediasi yang berdiri di 

antara keduanya untuk membantu menyalurkan dana (indirect finance). 

 

Mishkin (2007) menggambarkan aliran dana melalui sistem keuangan sebagaimana 

terlihat pada diagram berikut : 

 

Gambar  3. Aliran Dana Melalui Sistem Keuangan 

 

 

Sumber: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 

   Frederich S. Mishkin, 2007. 
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Hal ini menjadi dimungkinkan karena lembaga intermediasi mampu mengatasi 

masalah transaction cost dan information cost yang terjadi dalam proses penarikan 

dana dari deposan melalui saving deposit dan menyalurkannya kepada debitur dalam 

bentuk kredit. Melalui direct finance, borrowers meminjam secara langsung melalui 

pasar keuangan (antara lain pasar saham dan pasar obligasi) dengan cara menjual 

suratsurat berharga atau instrumen keuangan lainnya yang merupakan tagihan 

seseorang terhadap aset dan pendapatan borrower di masa yang akan datang. Surat 

berharga akan menjadi aset bagi pihak yang membelinya, namun merupakan 

kewajiban membayar secara periodik pada waktu tertentu bagi pihak yang 

mengeluarkannya. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri atas lembaga intermediasi 

yang terbagi menjadi dua kelompok yakni Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

(LKBB), serta Pasar Keuangan/Pasar Modal. 

 

Bank  

 

Kata Bank berasal dari bahasa latin, dari kata "banca" yang mempunyai arti meja, 

yang biasa digunakan oleh para penukar uang di pasar. Pengertian bank ,emurut 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992tentang perbankan sebagaimana diubah dalam 

Undang-Undang No. 10 tshun 1998 adalah sebagai berikut : Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002), Bank adalah lembaga yang berperan 

sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Sedangkan menurut Anita Febriyani dan Rahardian Zulfadin (2003), 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan 

dana dari dan kepada masyarakat yang memilik fungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga perantara 

keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memperlancar lalu lintas 

pembayaran demi meningkatkan kesejahteraan baik pihak yang memiliki dana 

maupun pihak yang membutuhkan dana. 

 

Kredit 

 

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998  kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam 

bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si 

pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima 

kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar sesuai jangka waktu. 
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Kredit memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika 

uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 

Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

mengasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lainnya. 

3) Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

4) Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah 

ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke 

wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah 

barang yang beredar. 

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena 

dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam 
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mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan 

devisa negara. 

6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, 

apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan. 

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja 

sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. 

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian 

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. 

 

Menurut Kasmir (2008) Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai 

segi antara lain:  

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan  

a. Kredit Investasi  

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk 

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk 
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suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih 

lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih besar pula.  

b. Kredit Modal Kerja  

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal 

kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau 

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.  

 

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit  

1. Kredit Produktif  

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai 

contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan 

barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit 

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan 

menghasilkan barang industri.  

2. Kredit Konsumtif  

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 

digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit 

untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah dan kredit 

konsumtif lainnya. 

 



23 
 

3. Kredit Perdagangan  

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas dan perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit 

ini misalnya kredit ekspor dan import.  

 

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu  

1. Kredit Jangka Pendek  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika 

untuk pertanian misalnya tanaman padi atau jagung.  

2. Kredit Jangka Menengah  

Jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya 

kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk 

pertanian seperti apel, atau peternakan sapi.  

3. Kredit Jangka Panjang  

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 

panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit 

ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 
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Pasar Modal 

 

Secara teoretis, Usman, Riphat dan Ika (1997) mendefinisikan pasar modal (capital 

market) sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam 

bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors). 

Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar 

keuangan (financial market) mengingat pasar keuangan  memperdagangkan semua 

bentuk hutang dan modal sendiri, baik yang berjangka pendek maupun berjangka 

panjang, dan yang bersifat negotiable maupun non negotiable. 

 

Pasar modal dalam pengertian yang lebih operasional sebagaimana tertuang dalam 

Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, didefinisikan sebagai 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek dalam definisi tersebut merupakan surat 

berharga berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan 

setiap derivasi dari efek.  

 

Dari definisi dimaksud secara umum dapat dijelaskan bahwa pasar modal merupakan 

pasar, baik dalam pengertian yang abstrak maupun konkrit. Dalam pengertian abstrak, 

pasar modal adalah perdagangan surat berharga (bonds dan stocks). Dalam 
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menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan 

dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (lenders) ke pihak yang memerlukan 

dana (borrowers). Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal 

meyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers, sementara para lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi. 

 

Dalam kegiatan pasar modal, keterlibatan pelaku pasar bersifat terus menerus dan 

merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan hidup para 

pelaku itu sendiri. Lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal 

adalah: 

1. Emiten, merupakan perusahaan yang telah mencatatkan efeknya di pasar modal 

melalui go public. Sehingga apabila ingin memperoleh modal sendiri maka 

perusahaan yang bersangkutan dapat menjual saham, dan apabila ingin 

memperoleh dana dari pasar modal maka dapat menjual obligasi. 

2. Pemodal/investor, merupakan pihak perseorangan maupun perusahaan yang 

memiliki kelebihan dana dan melakukan penempatan dananya di pasar modal. 

3. Lembaga penunjang pasar modal, merupakan lembaga yang memiliki peran 

strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal dan berada dalam posisi 

antara emiten dan investor untuk menjalankan fungsinya. Lembaga penunjang 

pasar modal terdiri dari penjamin emisi (underwriter), penanggung (guarantor), 

wali amanat (trustee), perantara pedagang efek (pialang, broker), pedagang efek 
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(dealer), perusahaan sekuritas, perusahaan pengelola dana (investment company), 

dan Biro Administrasi Efek. 

 

Penjualan instrumen di pasar modal dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui 

pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market). 

Pasar perdana merupakan transaksi penawaran saham dari perusahaan penerbitan 

saham (emiten) kepada pemodal dalam waktu yang ditetapkan sebelum saham 

tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan pasar sekunder didefinisikan 

sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. 

Adapun instrumen yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen yang 

diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain dalam bentuk saham, 

warrant, sertifikat bukti right, dan obligasi. 

 

C. Hubungan Antara Sistem Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa negara-negara yang berhasil 

mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi dengan baik 

adalah negara-negara yang kemudian menjadi pemimpin perekonomian dunia pada 

masanya (Zulverdi, Syarifuddin, dan Prastowo, 2005). Peran vital sistem keuangan 

dalam pembangunan ekonomi muncul karena berbeda dengan kondisi ideal yang 

menjadi landasan teori ekonomi neoklasik. Dalam realitas sehari-hari para pelaku 

ekonomi selalu dihadapkan pada biaya informasi dan biaya transaksi keuangan yang 
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tinggi, yang mengakibatkan transaksi langsung antara pihak pemilik dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana tidak berjalan optimal. 

 

Levine (1997) membagi fungsi dasar sistem menjadi 5 (lima) fungsi dasar sebagai 

berikut:  

1. Memobilisasi tabungan. Sistem keuangan yang baik dan kredibel akan 

mampu mengumpulkan dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi 

seminimal mungkin dengan menciptakan berbagai instrumen yang dapat 

digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tetapi berasal dari 

banyak sumber/investor. 

2. Mengalokasikan sumber daya. Sistem keuangan dituntut untuk mampu 

mengumpulkan, mengolah, dan menerjemahkan informasi menjadi alat 

pengambilan keputusan investasi yang terlihat pada pergerakan harga 

instrumen keuangan yang mencerminkan kondisi fundamental sehingga 

mampu memperbaiki alokasi sumber daya. 

3. Melakukan monitoring perusahaan. Sistem keuangan yang baik turut berperan 

dalam melakukan kegiatan monitoring manajemen perusahaan dan verifikasi 

proyek. Perusahaan-perusahaan publik yang mendapatkan dana dari 

lembaga intermediasi secara umum memiliki tingkat fraud yang rendah, 

mengingat fungsi monitoring yang dilakukan oleh lembaga intermediasi 

terkait penempatan lembaga dana pada perusahaan tersebut. 

4. Manajemen risiko. Tingginya volume dan frekuensi transaksi, rendahnya 

fluktuasi harga serta tersedianya kepastian waktu penyelesaian transaksi pada 
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sistem keuangan mencerminkan tingkat likuiditas yang tinggi. Semakin likuid 

aktivitas perdagangan di pasar keuangan, semakin tinggi minat investor untuk 

menanamkan dananya pada proyek-proyek jangka panjang (illiquid), yang 

pada akhirnya akan semakin mendorong perkembangan pertumbuhan 

ekonomi. Dari sisi pengelolaan risiko, sistem keuangan yang baik juga 

dituntut untuk mampu membantu investor mengurangi risiko-risiko khusus 

yang terkandung dalam suatu proyek, perusahaan, industri, atau negara 

melalui mekanisme perdagangan risiko, pooling risiko, dan diversifikasi 

risiko. 

5. Memfasilitasi transaksi. Sistem keuangan yang berfungsi baik mampu 

menciptakan suatu mekanisme keuangan yang cepat dan aman dengan biaya 

rendah. 

 

Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi melalui dua jalur, yakni jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal 

manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber 

utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam teori 

pertumbuhan ekonomi (Romer, 2006). 
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 Levine (1997) menggambarkan hubungan antara sistem keuangan dengan 

pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Hubungan antara Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Sumber: Financial Development and Economic Growth,Ross Levine, 1997. 

 

D. Tinjauan Empiris 

 

Berikut ini beberapa penelitian mengenai hubungan antara perkembangan sistem 

keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan sebelumnya. 

 

1. King dan Levine (1993) 

 

King dan Levine (1993) meneliti hubungan antara perkembangan sistem keuangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, akumulasi modal dan produktivitas 

dengan menggunakan data cross section dari 80 negara. Variabel yang digunakan 
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untuk mewakili pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) rata-rata tingkat pertumbuhan 

PDB per kapita; (2) rata-rata tingkat pertumbuhan modal per kapita; dan (3) 

pertumbuhan produktivitas. Sementara variabel yang mewakili perkembangan sistem 

keuangan meliputi: (1) rasio kewajiban lancar dari sistem keuangan  terhadap PDB; 

(2) rata-rata rasio kredit bank umum terhadap total kredit (bank umum dan bank 

sentral); (3) rata-rata rasio kredit kepada sektor swasta terhadap total kredit; dan (4) 

rata-rata rasio kredit kepada sektor swasta terhadap PDB riil.  

 

Selain itu, juga digunakan beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi atau disebut variabel kontrol, yaitu: pendapatan perkapita, rata-rata tingkat 

pendidikan, indikator kestabilan politik, nilai tukar, perdagangan, fiskal dan kebijakan 

moneter. Tiga variabel pertumbuhan ekonomi (G), empat variabel perkembangan 

sistem keuangan (F) dan serangkaian variabel kontrol (X) tersebut kemudian 

dikombinasikan sehingga menghasilkan 12 persamaan regresi, yang masing- masing 

dibentuk berdasarkan persamaan umum sebagai berikut: 

G(j) = a + ßF(t) +  X + e  

Hasil estimasi seluruh persamaan tersebut menghasilkan 12 koefisien ß yang 

mempunyai tanda positif dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti  

seluruh variabel sistem keuangan berpengaruh signifikan terhadap akselerasi 

pertumbuhan ekonomi. 
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2. Levine dan Zervos (1998) 

 

Sementara itu Levine dan Zervos (1998) 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. 

Untuk perkembangan pasar modal digunakan enam indikator yaitu : market 

capitalization per GDP (untuk menggambarkan size dari stock market),  turn over 

dan value traded per GDP (keduanya untuk menggambarkan likuiditas pasar), 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Internatioanl Arbitrage Pricing Theory 

(APT) (keduanya untuk menggambarkan tingkat integrasi pada pasar internasional) 

serta volatility. Untuk perkembangan perbankan, digunakan kredit kepada swasta per 

GDP. Sementara untuk indikator pertumbuhan ekonomi digunakan tiga variabel 

yaitu: GDP per capita,  physical capital stock per capita, productivity growth dan 

private saving per GDP. 

 

Metode yang digunakan oleh Levine dan Zervos adalah cross section. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa likuiditas pasar modal dan perkembangan sektor perbankan 

positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal dan peningkatan 

produktivitas. 

 

3. Rousseau dan Xiao (2007) 

 

Penelitian lainnya yang juga menggunakan metode VAR dan VECM dilakukan oleh 

Peter L.Rousseau dan Sheng Xiao (2007) untuk mengkaji hubungan antara 

perkembangan sistem keuangan (perbankan dan pasar modal) dan pertumbuhan 
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ekonomi di China (single country) dengan menggunakan data time series (quarterly) 

periode 1995 sampai dengan 2005. Dalam penelitian ini, indikator untuk 

perkembangan sektor perbankan menggunakan total kredit domestik yang disalurkan 

oleh perbankan. Sementara untuk indikator perkembangan pasar modal, digunakan 

salah satu dari tiga variabel yaitu: (1) kapitalisasi pasar saham (stock market 

capitalization); (2) jumlah emiten yang tercatat di bursa (number of listed firms) atau 

(3) total nilai saham yang ditransaksikan (value of listed stock traded). Untuk 

indikator kinerja perekonomian (real sector) digunakan salah satu dari dua variabel 

yaitu: (1) Produk Domestik Bruto atau (2) investasi tetap (fixed investment). Dengan 

adanya 2 (dua) opsi variabel perekonomian dan 3 (tiga) opsi variabel pasar modal 

yang digunakan, maka dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) sistem VAR yang 

diestimasi, dengan model umum untuk masing-masing  

sistem VAR sebagai berikut: 

X1,t  =  a1,0 a1,i X1,t-i+ b1,i X2,t-i + c1,i X3,t-i + μ1,t 

 

X2,t  =  a2,0 a2,i X1,t-i+ b2,i X2,t-i + c2,i X3,t-i + μ2,t 

 

X1,t  =  a3,0 a3,i X1,t-i+ b3,i X2,t-i + c3,i X3,t-i + μ3,t 

 



33 
 

Dimana  X1 adalah salah satu dari variabel aktivitas sektor riil perekonomian (PDB 

atau investasi), X2 adalah variabel perkembangan sektor perbankan, dan X3 adalah 

salah satu dari tiga variabel pasar modal yang digunakan. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rousseau dan Xiao tersebut diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan 

hasil uji causalitas Granger,  impulse response functions dan variance decomposition 

menunjukkan bahwa perkembangan di sektor perbankan memiliki hubungan yang 

positif dan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian baik yang 

diukur dari PDB mapun investasi (fixed investment) di China. Pada saat yang sama, 

perkembangan pasar modal yang diukur berdasarkan ketiga variabel yang digunakan 

(stock market capitalization,  number of listed firms atau value of listed stock traded) 

tidak satupun yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas 

perekonomian (PDB dan fixed investment) di China.   

 

4. Gilman Pradana Nugraha (2007) 

 

Penelitian yang dilakukan Gilman Pradana Nugraha (2007) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh indikator-indikator perkembangan pasar modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari Januari 

tahun 1999 sampai Desember tahun 2006 yang terdiri dari data produk domestik 

bruto riil, investasi riil, kapitalisasi pasar saham, indeks harga saham gabungan, nilai 

saham yang diperdagangkan, dan nilai tukar riil. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Vector Auto 

Regression (VAR) yang dikombinasikan dengan Metode Vector Error Correction 
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Model (VECM). Terdapat dua persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

persamaan investasi riil dan persamaan pertumbuhan ekonomi. Analisis pengaruh 

indikator pasar modal terhadap investasi riil dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

berdasarkan hasil signifikansi, hasil impulse response, dan hasil variance 

decomposition. 

 

Hasil estimasi persamaan investasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya 

kapitalisasi pasar saham yang signifikan dalam mempengaruhi investasi riil , 

sedangkan dalam jangka panjang seluruh variabel pasar modal (kapitalisasi pasar 

saham, nilai saham yang diperdagangkan, dan indeks harga saham gabungan) 

signifikan dalam mempengaruhi investasi riil. Pada hasil Variance Decomposition 

persamaan investasi riil menunjukkan bahwa indikator pasar modal memiliki 

pengaruh yang relatif kecil terhadap investasi riil di Indonesia. Hal ini terkait 

perkembangan pasar modal Indonesia lebih banyak didorong oleh perubahan harga 

(inflasi atas saham itu sendiri) sehingga tidak memiliki dampak yang besar bagi 

reinvestasi ataupun ekspansi korporasi pada sektor riil. Pada jangka pendek peran 

variabel-variabel 3 pasar modal terhadap investasi riil cenderung meningkat sampai 

pada periode 11. 

 

Setelah periode tersebut, peran variabel-variabel pasar modal terhadap investasi riil 

mengalami penurunan pada jangka panjang. Dari hasil Impulse Response Function 

persamaan investasi, dapat diketahui bahwa inovasi atau guncangan variabel investasi 

riil, produk domestik bruto riil dan nilai tukar riil memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap investasi riil dibandingkan dengan inovasi atau guncangan variabel-variabel 
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pasar modal. Hasil estimasi persamaan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa 

dalam jangka pendek variabel kapitalisasi pasar saham dan nilai saham yang 

diperdagangkan berpengaruh signifikan terhadap output riil atau pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang seluruh variabel pasar modal (kapitalisasi 

pasar saham, nilai saham yang diperdagangkan, dan indeks harga saham gabungan) 

signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

 

Sementara hasil Variance Decomposition persamaan pertumbuhan ekonomi 

memperlihatkan bahwa pengaruh varians variabel-variabel pasar modal (kapitalisasi 

pasar saham, nilai saham yang diperdagangkan, dan indeks harga saham gabungan) 

terhadap pertumbuhan ekonomi relatif rendah pada jangka pendek, tetapi pengaruh 

varians variabel-variabel pasar modal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan secara konsisten, hingga pada jangka panjang varians dari 

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

gabungan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar yang cukup signifikan. 

 

 

Dari hasil Impulse Response Function pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui bahwa 

inovasi atau guncangan dari investasi riil terhadap GDPR memiliki pengaruh yang 

sangat besar. Inovasi atau guncangan kapitalisasi pasar saham merupakan variabel 

pasar modal yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Inovasi atau guncangan kapitalisasi pasar saham memberikan respon positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan pasar 

modal yang lebih berfokus pada peningkatan sektor riil sangat diperlukan mengingat 
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keterkaitannya yang semakin besar terhadap irama pertumbuhan ekonomi Indonesia 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

 

 

Tabel 1.  King dan Levine (1993) 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Finance and Growth. 1993. Robert G. King dan Ross Levine 

Tujuan Meneliti hubungan antara perkembangan sistem keuangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Model estimasi 
 G(j) = a + ßF(t) +  X + e  

Jenis data cross section 80 negara 1960-1989 

Variabel 
Variabel pertumbuhan ekonomi: PDB per kapita, tingkat 

pertumbuhan modal per kapita, pertumbuhan produktivitas, 

rasio kewajiban lancar sistem keuangan  terhadap PDB,  

Variabel sistem keuangan: rasio kredit bank umum terhadap 

total kredit (bank umum dan bank sentral), rasio kredit 

kepada sektor swasta terhadap total kredit, rasio kredit 

kepada sektor swasta terhadap PDB riil. 

Variabel kontrol: pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, 

kestabilan politik, nilai tukar, perdagangan, fiskal dan 

kebijakan moneter. 

Kesimpulan seluruh variabel sistem keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi 
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Tabel 2. Levine dan zervos (1998) 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Stock Markets, Banks, and Economic Growth. 1998.       

Ross Levine dan Sara zervos 

Tujuan Meneliti hubungan antara perkembangan pasar modal dan 

perkembangan sistem keuangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

Model estimasi 
Growthcapi,t= β0 +β1Xi,t+β2Stocki,t+ i,t 

Jenis data cross section 49 negara 1976-1993 

Variabel 
Variabel pasar modal: market capitalization,  turn over dan 

value traded, Capital Asset Pricing Model/CAPM dan 

Internatioanl Arbitrage Pricing Theory/APT , volatility. 

Variabel perbankan kredit kepada swasta. 

Variabel pertumbuhan : GDP per kapita,  physical capital 

stock per capita, productivity growth dan private saving per 

GDP. 

Kesimpulan 
likuiditas pasar modal dan perkembangan sektor perbankan 

positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akumulasi 

modal dan peningkatan produktivitas. 
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Tabel 3.  Rousseau dan Xiao (2007) 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Banks, stock markets, and China's „great leap forward. 2007. 

Peter L.Rousseau dan Sheng Xiao  

Tujuan untuk mengkaji hubungan antara perkembangan sistem 

keuangan (perbankan dan pasar modal) dan pertumbuhan 

ekonomi di China 

Model estimasi 
Growthi,t= β0 +β1Xi,t+β2i,t+ i,t  

Jenis data Time series (single country) 1995 - 2005. 

Variabel 
Variabel perbankan:total kredit domestik. 

Variabel pasar modal: kapitalisasi pasar saham, jumlah 

emiten yang tercatat di bursa,total nilai saham yang 

ditransaksikan.  

Variabel pertumbuhan :Produk Domestik Bruto, investasi 

tetap. 

Kesimpulan 
sektor perbankan memiliki hubungan yang positif dan 

pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian 

baik yang diukur dari PDB mapun investasi (fixed 

investment) di China. Pada saat yang sama, perkembangan 

pasar modal yang diukur berdasarkan ketiga variabel yang 

digunakan (stock market capitalization,  number of listed 

firms atau value of listed stock traded) tidak satupun yang 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas 

perekonomian (PDB dan fixed investment) di China. 
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Tabel 4.  Nugraha (2007) 

Judul / 

Tahun/Pengarang 

Analisis pengaruh perkembangan pasar modal Terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 2007. Gilman Pradana 

Nugraha 

Tujuan Menganalisis pengaruh perkembangan pasar modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

Model estimasi yt = A0 + A1yt-1 + A2yt-2 + ... + Apyt-p + e t 

Jenis data Time series  1999 - 2006 

Variabel 
Variabel pertumbuhan :Produk Domestik Bruto Riil. 

Variabel pasar modal :Investasi Riil, Nilai Kapitalisasi Pasar 

Saham, Nilai Saham yang Diperdagangkan,  Indeks Harga 

Saham – IHSG,  Nilai Tukar Riil Rp/USD  

Kesimpulan 
Dalam jangka pendek variabel kapitalisasi pasar saham dan 

nilai saham yang diperdagangkan berpengaruh signifikan 

terhadap output riil atau pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

dalam jangka panjang seluruh variabel pasar modal 

(kapitalisasi pasar saham, nilai saham yang diperdagangkan, 

dan indeks harga saham gabungan) signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

 

 


