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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif 

yaitu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi sebuah negara terjadi guncangan atau 

kondisi yang tidak pasti di setiap periodenya, terbukti pertumbuhan ekonomi 

indonesia dari 12 tahun terakhir (2007-2018) menunjukan tingkat keberhasilan 

yang relatif baik dan di atas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2007 

pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar 6,35% dan mengalami penurunan yang 

cukup tajam di tahun 2009 sebesar 4,63% dan kembali naik di tahun selanjutnya 

dan stagnan di angka pertumbuhan 5% (BPS 2018). Gejolak ekonomi dunia 

merupakan penyebab faktor eksternal mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami fluktuatif setiap periode. 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia , Sumber : (BPS 2018) 
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Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sebuah tingkat kesejahteraan 

masyarakat, namun syaratnya adalah produk domestik regional bruto harus 

dibarengi dengan pengendalian laju inflasi (Dita Novia Putri, Sudarti, 2017). 

Sebagai ukuran keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin rendahnya tingkat ketimpangannya dari 

seluruh daerah (Nazaruddin Malik, 2018). Pertumbuhan ekonomi yaitu terletak 

pada pendapatan daerah yang meningkat serta ketimpangan daerah yang rendah 

dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian (Fahma, 2017).  

Indonesia sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka secara sistem 

ekonomi berpengaruh pada lingkungan sekitar dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negri yang belum tercukupi dan tergantung pada negara 

tetangga, secara global terdapat tantangan yang harus di alami setiap negara 

berkembang khususnya indonesia ketika bank sentral amerika (The Fed) 

menaikan suku bunganya maka setiap negara berkembang yang bergantung pada 

dollar akan mempengaruhi peningkatan pada neraca perdagangan dan suku bunga 

bank dalam negri. Kondisi ekonomi global dengan permasalahan yang sampai 

saat ini belum terdapat jalan keluar maka indonesia sebagai negara berkembang 

harus meningkatkan perekonomiannya dalam penggunaan APBN sebagai 

instrumen kebijakan fiskal. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian yaitu jumlah uang 

beredar merupakan pengembangan dari teori kuantitas uang, apabila Bank 

Indonesia memutuskan untuk menambah jumlah uang beredar yang terjadi tingkat 

konsumsi masyarakat juga ikut bertambah akibat kenaikan dari pendapatan 

apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka yang terjadi 
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perekonomian dalam kondisi menurun di ikuti sejumlah konsumsi pemerintah dan 

masyarakat akibat kenaikan suku bunga. 

 

Gambar1.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar, Sumber : Bank Indonesia (2018) 
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dan pelemahan impor serta penurunan harga minyak sawit (CPO) di pasar 

internasional lalu kembali meningkat di tahun berikutnya.  

 

Gambar 1.3 Perkembangan Penerimaan Pajak, Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2018) 
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Gambar 1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Sumber : Kemenkeu (2018) 

Di sisi lain terdapat masalah dalam perekonomian indonesia yaitu kebijakan 

fiskal dari sisi APBN dimana jika penerimaan pajak meningkat setiap tahun akan 

di ikuti pengeluaran pemerintah yang tinggi pula akibatnya indonesia mengalami 

defisit anggaran, kebijakan moneter dari sisi uang beredar setiap tahun mengalami 

peningkatan dengan tujuan peningkatan pendapatan dalam negri di ikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.  

Pencapaian stabilitas keseimbangan perekonomian dalam negri merupakan 

konsep pada struktur kebijakan moneter dan fiskal, salah satu contoh pencapaian 

keseimbangan harga (Internal) dan neraca pembayaran (eksternal). Perekonomian 

dalam negri untuk mencapai kondisi seimbang harus mengelola dan 

mengkoordinasikan kedua kebijakan tersebut dengan dasar asumsi bahwa terdapat 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Akan tetapi terdapat masalah 

jangka pendek antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yaitu ketika 

504776,0
573431,0

716376,0725243,0
836578,0

964997,0

1154381,0
1249943,0

1392442,0

1154018,0

1366956,0
1454494,0

0,0

200000,0

400000,0

600000,0

800000,0

1000000,0

1200000,0

1400000,0

1600000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pengeluaran Pemerintah



 

6 
 

pemerintah dipaksa harus menekan permintaan agregat dan permintaan output 

akibat dari bank sentral menaikan suku bunga untuk mencapai keseimbangan 

ekonomi hasilnya adalah kebijakan fiskal butuh biaya tinggi dan inflasi sulit 

ditekan maka perlu adanya keseimbangan. 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa suatu pertumbuhan 

ekonomi merupakan pengaruh dari adanya kebijakan moneter dan fiskal dalam 

negri terutama bagi pertumbuhan ekonomi indonesia melalui model keynes. PDB 

yang diketahui terdapat banyak sub sektor merupakan alat ukur pertumbuhan 

ekonomi serta gambaran kemajuan dan perkembangan kegiatan ekonomi rakyat 

yang bekerja dan sekaligus sebagai nilai tambah dari berbagai sub sektor. Dari 

uraian di atas dapat diambil sebagai permasalahan sebagai berikut :  

a. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan 

penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ? 

b. Diantara jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak 

yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat pembahasan mengenai model keynes terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah cukup luas, maka pada pembahasan saat ini dibatasi seputar : 

1. Hanya berfokus pada pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah 

dan penerimaan pajak mana yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi indonesia. 

D. Tujuan Penelitian  

Dengan melakukan batasan tertentu sesuai dengan masalah telah disebutkan 

diatas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan 

penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia ? 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran 

pemerintah dan penerimaan pajak mana yang lebih berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Indonesia 

Manfaat yang dapat diperoleh Bank Indonesia adalah gambaran mengenai 

model keynes terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia nantinya Bank 

Indonsia dapat memahami perihal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi indonesia. 
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2. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian indonesia, 

khususnya tentang variable yang berhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh model keynes terhadap 

pertumbuhan ekonomi indonesia 

.. 


