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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas dalam jangka panjang 

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 

kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau 

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian 

teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai 

tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004). Dengan kata lain, Pertumbuhan 

ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh 

kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat 

dikatakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Di dalam 

pembangunan di Indonesia, Pertumbuhan ekonomi selalu diupayakan agar 

meningkat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan 

taraf hidup seluruh masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan 

pembangunan di suatu negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah 

indikator yang sangat penting, Hal ini dapat diukur secara umum sebagai laju 

persen kenaikan dalam produk domestik bruto riil, atau GDP riil. 
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Produk domestik bruto mencerminkan seberapa besar kondisi kemajuan 

perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau gross domestic 

product (GDP) artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang 

diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka 

waktu tertentu. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian 

dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian 

pada suatu saat (McEachern, 2000). 

 

Gambar mendeskripsikan perkembangan PDB di Indonesia selama periode 

2002-2012 yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

mengalami peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

 

Dari gambar 1, menunjukan perkembangan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2012 yang di lihat berdasarkan 

PDB atas harga konstan. Pada tahun 2002, PDB di indonesia sebesar Rp. 
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1.505.216,60 miliar dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,5 persen 

dan Pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.577.171,30 

miliar, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen. Lalu  Pada 

tahun 2004, PDB di indonesia kembali meningkat sebesar Rp. 1.656.516,80 

miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Kemudian 

pada tahun 2005 meningkat sebesar Rp. 1.750.815,20 miliar dengan laju 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Di tahun 2006 terus mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 1.847.126,70 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 

5,50 persen dan pada tahun 2007 sampai tahun 2012 berturut-turut sebesar 

Rp. 1.964.327,30 miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 

persen, Rp. 2.082.456,10 miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 

6,01 persen, Rp. 2.178.850,40 miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi 

sebesar 4,63 persen, Rp. 2.314.458,80 miliar dengan laju pertumbuhan 

ekonomi sebesar 6,22 persen, Rp. 2.464.676,50 miliar dengan laju 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen, dan Rp. 2.618.139,20 miliar 

dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen.  

 

Di Indonesia Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor keuangan 

yang ada. Sektor keuangan memegang peranan yang relatif signifikan dalam 

memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara karena sektor keuangan dapat 

menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan inovasi 

teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. 

Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan 

kualitas tinggi dan risiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan 

akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, terjadinya 
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asymetric information, yang dimanifestasikan dalam bentuk tingginya biaya-

biaya transaksi dan biaya-biaya informasi dalam pasar keuangan dapat di 

minimalisasi, jika sektor keuangan berfungsi secara efisien (Levine,1997; 

Fritzer,2004; dan kularatne 2002). 

 

Secara teoritis, peran sektor keuangan dalam perekonomian dapat mengacu 

pada teori Harrod-Domar, yang menjelaskan adanya hubungan langsung 

antara tingkat pertumbuhan dengan besarnya stok modal. Semakin tinggi stok 

modal, maka semakin tinggi pula output perekonomian yang dapat 

dihasilkan. Besarnya akumulasi stok modal membutuhkan adanya mobilisasi 

tabungan melalui sektor keuangan yang dapat menyediakan sumber dana 

untuk peningkatan stok modal (investasi). Semakin besar tingkat tabungan, 

semakin besar peluang penyediaan dana untuk investasi yang pada akhirnya 

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Siti Hidayati, 2009).  

 

Sektor keuangan yang ada di Indonesia mencakup lembaga intermediasi 

(bank dan non bank) dan juga pasar modal. Sistem keuangan di Indonesia 

saat ini berbasis bank (bank based) dan secara umum juga masih didominasi 

oleh sektor perbankan walaupun dalam periode pasca krisis 1997-1998 peran 

lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal terus meningkat seiring 

dengan penurunan kinerja intermediasi perbankan karena adanya hambatan 

dari aliran dana untuk membiayai investasi dan produksi yang mengalami 

berbagai hambatan. 

 

Perbankan di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

dapat menghimpun dana dari masyarakat luas yang juga di kenal dengan 
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istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Kegiatan ini dilakukan 

oleh perbankan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat 

mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Setelah memperoleh 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dana tersebut diputarkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal 

dengan istilah kredit, baik kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit modal. 

Perbankan memobilisasi dana yang tersimpan dengan baik dalam bentuk 

investasi maupun penyaluran kredit yang dapat memicu pembangunan di 

berbagai sektor sehingga dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. 

 

 

Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 2. Kredit perbankan di Indonesia berdasarkan penggunaan Periode 

Tahun 2002 – 2012 (dalam miliar Rupiah) 

 

Dari gambar 2, kita dapat melihat jumlah kredit yang disalurkan perbankan 

berdasarkan penggunaannya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang 

terus berfluktuasi. Pada tahun 2002 jumlah kredit yang dikeluarkan 

perbankan adalah sebesar Rp. 2.541.859 miliar dan pada tahun 2003 terjadi 
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penurunan permintaan pinjaman yakni sebesar Rp. 235.036 miliar. Lalu, dari 

tahun 2004 kembali terjadi peningkatan permintaan kredit sejumlah Rp. 

311.627 miliar dan terus meningkat sampai dengan tahun 2008 dengan 

jumlah peningkatan kredit sejumlah Rp. 1.489.322 miliar. Pada tahun 2009, 

terjadi penurunan permintaan kredit sebesar Rp. 1.163.468 miliar. Lalu 

kembali terjadi penurunan di tahun 2010 hingga Rp. 643.707 miliar. Pada 

tahun 2011 Permintaan kredit perbankan kembali mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.1.141.011 miliar. Dan pada tahun 

2012 kembali mengalami peningkatan kredit perbankan sebesar Rp.1.388.022 

miliar. 

 

Di dalam sektor keuangan, lembaga keuangan bukan bank juga memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian dengan 

penekanan pada pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga 

keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari 

masyarakat secara tidak langsung (non depository). Lembaga keuangan bukan 

bank adalah lembaga yang salah satu kegiatan usahanya memberikan 

pembiayaan kepada konsumennya.  
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Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 3. Jumlah posisi pembiayaan pada lembaga pembiayaan di Indonesia 

Periode Tahun 2002 – 2012 (dalam miliar Rupiah) 

 

Dari gambar 3, kita dapat melihat pertumbuhan posisi pembiayaan yang 

diberikan oleh perusahaan non bank yang terus mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada tahun 2002 pembiayaan pada perusahaan pembiayaan 

sebesar Rp. 365.881 miliar. Dan ditahun 2003 mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 416.880 miliar. Lalu, di tahun 2004, jumlah pembiayaan  yang 

diberikan perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 

567.793 miliar. Dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2012 

menjadi sebesar Rp. 3.395.390 miliar. 

 

Di dalam sektor keuangan juga terdapat pasar keuangan sebagai tempat 

bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Di dalam ekonomi, 

pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik 

dana ke pihak yang memerlukan dana dalam jangka panjang di dalam pasar 
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modal. Menurut laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),  hingga 

pertengahan tahun 2005, jumlah investor pada pasar saham di Indonesia baru 

sekitar 300 ribu orang dari 2 juta investor (1 persen dari 200 juta penduduk 

Indonesia) yang menjadi target Bursa Efek Jakarta untuk periode 2005-2008. 

Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang 

dihuni hanya 3.6 juta jiwa, sekitar satu juta penduduknya ialah investor yang 

aktif pada pasar saham. Malaysia dengan 25 juta jiwa penduduknya, tenyata 

memiliki 3.6 juta investor yang berinvestasi pada pasar saham dan Cina 

dengan 1.2 miliar penduduknya, ternyata memiliki sekitar 60 juta investor 

pada pasar sahamnya. Pasar Saham Indonesia merupakan pasar yang kurang 

aktif karena memiliki nilai transaksi perdagangannya yang relatif masih 

tergolong rendah yaitu sebesar US$ 130 juta pada Mei 2005.  

 

Feldman dan Kumar (1995) menyatakan bahwa pasar saham Indonesia 

merupakan pasar saham yang mempunyai kategori volatility (daya gejolak) 

yang lebih kecil dibandingkan dengan bursa saham di negara-negara lain. 

Pasar saham Indonesia memiliki kapitalisasi pasar saham terendah kedua dan 

paling rendah dalam hal persentase terhadap gross domestik product pada 

tahun 2005 dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti 

Malaysia, Thailand, dan Singapura. Perbandingan regional sektor keuangan 

beberapa negara di Asia Tenggara. 

 

Gambar 4 mendeskripsikan perkembangan nilai emisi saham di Indonesia 

selama periode 2002-2012 yang menjelaskan bahwa terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan di pasar modal di Indonesia dari tahun ke tahun. 
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Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 4. Perkembangan nilai emisi pada pasar modal di Indonesia Periode  

.Tahun 2002 – 2012 (dalam triliun Rupiah) 

 

 

Dari gambar 4, dapat kita lihat pertumbuhan nilai emisi saham pada pasar 

modal yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 nilai emisi saham 

di pasar modal adalah sebesar Rp. 2.830 triliun. Dan ditahun 2003, nilai emisi 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.918 triliun. Lalu, di tahun 2004, jumlah 

nilai emisi saham di dalam pasar modal terus mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 3.053 triliun. Dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2012 

menjadi sebesar Rp. 6800 triliun. 

 

Dengan melihat data-data di atas, dengan perkembangan serta peningkatan 

sektor keuangan, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar Respon PDB 

terhadap shock variabel Kredit,  pembiayaan pada perusahaan pembiayaan, 

dan nilai emisi saham di Indonesia dengan judul penelitian “Respon PDB 

terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan 
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non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal Di Indonesia (Tahun 

2002.I – 2013.II)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 

2012 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2002 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5 persen dan terus meningkat 

sampai pada tahun 2005 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. 

Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2007 kembali 

mengalami peningkatan sebesar 5,35 persen serta tahun 2008 sebesar 6,01 

persen. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 

penurunan sebesar 4,63 persen dan kembali mengalami peningkatan hingga 

tahun 2011 mencapai 6,49 persen. Hingga pada tahun 2012, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 6,23 persen. 

Akan tetapi, di sektor keuangan yaitu pada sektor perbankan, non bank dan 

pasar keuangan terus mengalami peningkatan yang relatif signifikan dari 

tahun 2002 sampai tahun 2012. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana respon 

PDB terhadap shock variabel kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga 

keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal. Permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana respon PDB terhadap perubahan yang terjadi pada variabel 

kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai 

emisi saham pada pasar modal di Indonesia? 
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2. Berapa besar kontribusi presentasi varian setiap variabel kredit perbankan, 

pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada 

pasar modal terhadap PDB di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui respon PDB terhadap perubahan yang terjadi pada variabel 

kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai 

emisi saham pada pasar modal di Indonesia. 

2. Mengetahui berapa besar kontribusi presentasi varian setiap variabel kredit 

perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi 

saham pada pasar modal terhadap PDB di Indonesia. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses dimana 

produk domestik bruto riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui 

kenaikan produktivitas per kapita (salvatore, 1997). Kenaikan pendapatan 

nasional dan pendapatan riil perkapita merupakan sasaran yang perlu dicapai 

pemerintah dan merupakan salah satu tujuan utama yang perlu dicapai 

melalui penyediaan dan pengelolaan sumber-sumber produksi. 

 

Sektor keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memobilisasi 

tabungan, mengelola resiko, menurunkan biaya dalam memperoleh informasi 

mengenai investasi yang potensial, memperlancar transaksi dan memfasilitasi 

pertukaran barang dan jasa yang di tunjang dengan infrastruktur pasar 

keuangan yang di atur oleh otoritas keuangan. Dengan adanya infrastruktur 

keuangan, pergerakan mobilisasi dana akan semakin efektif. Karena fungsi-
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fungsi tersebut, sehingga dapat menyebabkan perkembangan sektor keuangan 

dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

 

Bila tingkat tabungan dapat dimobilisasi dengan baik ini dapat meningkatkan 

ketersediaan dana bagi penyaluran kredit dan mendorong tingkat investasi 

dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan 

lembaga keuangan non bank, semakin besar pembiayaan yang di keluarkan 

oleh lembaga pembiayaan maka dapat meningkatkan produktifitas atau 

konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, semakin besar nilai emisi saham pada pasar modal, maka kita 

dapat melihat besaran investasi yang ada sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja dan produksi suatu perusahaan yang akhirnya dapat mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan demikian, shock yang di 

alami variabel di atas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

 
 

  

 

   

 

 

 

Gambar 5. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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E. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga variabel PDB merespon positif terhadap shock variabel kredit 

perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi 

saham pada pasar modal. 

2. Diduga variabel kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan 

non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal dapat memberikan 

kontribusi terhadap variabel PDB. 


