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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pasar Barang dan Kurva Is 

Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya 

beli yang berbeda akan pasar barang sebagian masyarakat akan 

membelanjakannya (efective demand) dan sebagiannya lagi akan di tabung akan 

tetapi fungsi tabungan di pasar barang tidak menambah permintaan efektif. 

Kemungkinan terjadinya kelebihan produksi menurut keynes maka beliau 

menolak say law yang mengatakan bahwa setiap proses produksi barang maupun 

jasa pasti ada yang membutuhkan serta harga di semua jenis barang dan jasa yang 

relatif berubah tergantung pada permintaan dan penawaran alasan keynes menolak 

hukum say bahwa setiap penawaran yang berlebih akibat dari pemintaan akan 

barang di masyarakat yang bersifat kurang kuat maka setiap produksi barang yang 

berlebih di pasar bisa saja terjadi, pendapat lain tentang hukum say yaitu terdapat 

efek multiplier yang menghasilkan pendapatan dan output maka keynes menerima 

pendapat tersebut (Mankiw, 2007). 

Usaha dalam membahas ekonomi makro dapat di bedakan menjadi dua 

struktur perekonomian yang pertama perekonomian tertutup dan perekonomian 

terbuka, perekonomian tertutup yaitu dimana suatu kondisi sebuah transaksi 

dilakukan tanpa pihak luar negri sedangkan perekonomian terbuka transaksi 
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dilakukan dengan pihak luar negri (Nuhfil, 2009). variabel yang membahas 

tentang perekonomian tertutup yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran 

pemerintah (G) dan pendapatan nasional (Y). Bentuk persamaan keseimbangan di 

pasar barang Y = C + I + G. Dalam keseimbangan pasar barang tersebut ketika 

terdapat kebijakan fiskal maka variabel pendukung yaitu transfer pemerintah (Tr) 

dan pajak (Tx) maka rumus keseimbangan menjadi Y = C + I + G ; Yd = Y + Tr – 

Tx ; Y = Yd – Tr + Tx dimana Yd = C + S yang artinya I + G + Tr = S + Tx. 

Sedangkan untuk perekonomian terbuka variabel pendukung sama dengan 

rumus keseimbangan di pasar barang hanya di tambah variabel pendukung ekspor 

(X) dan impor (M), bentuk persamaan keseimbangan di pasar terbuka : Y = C + I 

+ G + (X-M). Dalam keseimbangan perekonomian terbuka tersebut ketika 

terdapat kebijakan fiskal maka variabel pendukungnya yaitu sama dengan 

keseimbangan pasar barang. Maka rumus yang terbentuk : Yd = C + I + G – Tx + 

Tr + (X-M). Terdapat keterkaitan dengan model keynes dalam model 

keseimbangan kurva IS 

Belanja pemerintah merupakan pengeluaran dalam negri yang mempengaruhi 

perekonomian, setiap tahun tingkat belanja pemerintah mengalami perubahan dan 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan yang tinggi 

maka akan mempengaruhi belanja pemerintah dan pengeluaran yang direncanakan 

ikut tinggi pula. Sebagai contoh grafik perpotongan keynes :  
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Gambar 1.1 Perpotongan Keynes, Sumber : Mankiw (2006) 

Perubahan tingkat belanja pemerintah yang bergeser dari titik A ke titik B 

merupakan suatu akibat dari kenaikan pendapatan yang lebih tinggi yaitu ΔY > 

ΔG rasionya 
∆𝑌

∆𝐺
 = 

1

1−𝑀𝑃𝐶
disebut sebagai (goverment multiplier). Dalam belanja 

pemerintah sebagai asumsi bahwa kenaikan tingkat pendapatan pemerintah 

sebesar 1$ hasilnya bahwa pengganda belanja pemerintah lebih besar dari 1 

merupakan implikasi dari perpotongan keynes maka terbentuk fungsi : 

Y = Co + MPC + (Y-Tx+Tr) + Io + Ir.r + G 

Y = Co + MPC Y – MPC Tx + MPC Tr + Io + G + Ir.r 
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(1-MPC)Y = Co – MPC Y- MPC Tx + MPC Tr + Io + G + Ir.r 

Y = 
𝐶𝑜+𝐼𝑜+𝐺

(1−𝑀𝑃𝐶)
 - 

𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶)
 Tx + 

𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶)
 Tr + 

𝐼𝑟.𝑟

(1−𝑀𝑃𝐶)
 

Dampak pengganda pada kebijakan fiskal merupakan akibat tingkat konsumsi 

pemerintah lebih besar setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan. Mengapa 

terjadi multiplier goverment bermula dari kenaikan ΔG serta kenaikan tingkat 

konsumsi MPC maka hasilnya MPC X ΔG, marginal konsumsi atau disebut MPC 

merupakan tingkat perubahan konsumsi dalam pendapatan nasional.  

Dengan di asumsikan tingkat konsumsi dan tingkat pengeluaran pemerintah 

MPC X ΔG lalu naik sebesar MPC X (MPC x ΔG) sebagai berikut :  

- Perubahan pengeluaran pemerintah = ΔG 

- Perubahan awal dalam tingkat konsumsi = MPC X ΔG 

- Perubahan kedua dalam tingkat konsumsi = MPC2 X ΔG 

- Perubahan ketiga dalam tingkat konsumsi = MPC3 X ΔG    + 

 ΔY = ( 1 + MPC + MPC2 + MPC3 ). ΔG 

Multiplier Goverment adalah ΔY/ΔG = 1 + MPC + MPC2 + MPC3 hasil 

aritmatika sebagai berikut ΔY/ΔG = 1/(1-MPC) maka angka kecendrungan untuk 

konsumsi dalam kondisi marginal di asumsikan tingkat marginal 0,7, 

penggandanya ΔY/ΔG = 1 + 0,7 + 0,72 + 0,73 = 1/(1-0,7) = 3,3 maka setiap 

kenaikan 1$ belanja pemerintah kenaikan pendapatan keseimbangan sebesar 3,3$ 

(Mankiw, 2007).  
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Ketika pasar barang meningkat menuju equilibrium pada tingkat pendapatan 

maka tergantung pada pengeluaran pemerintah serta pajak agar kebijakan fiskal 

berubah dan kurva IS bergeser ; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pergeseran Kurva IS, Sumber : (Mankiw,2006) 

Interprestasi sederhana ini menggambarkan mengapa terjadi perubahan 

kebijakan fiskal sehingga terjadinya pergesera kurva IS ke kanan yaitu ketika 

terjadi kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah atau penurunan jumlah pajak 

dapat mempengaruhi penurunan jumlah tabungan nasional pada tingkat 

pendapatan tertentu.  

2.1.2 Pasar Uang dan Kurva LM 

Keynes dalam bukunya yang berjudul General Theory menjelaskan bahwa 

harga muncul akibat dari permintaan dan penawaran akan uang maka harga dapat 

ditentukan yang disebut pasar uang, Keynes juga menjelaskan bahwa tingkat 

bunga muncul akibat dari penggunaan uang yang wajib dibayar. Jumlah uang 

beredar muncul akibat dari kekuasaan moneter yang meliputi bank sentral sebagai 
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pengendali kebijakan tersebut maka menghasilkan penawaran akan uang, dalam 

pembahasan ini keynes akan menjelaskan tentang permintaan akan uang. Terdapat 

3 motif yang di jelaskan oleh Keynes yaitu motif berjaga berjaga, motif transaksi 

dan motif spekulasi.  

Penyelesaian transaksi yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam 

sebuah perekonomian merupakan pengertian motif transaksi yang di dasarkan 

pada masyarakat jaman dulu barter merupakan sebuah alat tukar untuk 

menyelesaikan transaksi serta liquiditas di gunakan ketika sebuah transaksi yang 

tidak muncul akibat dari tingkat harga yang berubah, volume akan transaksi yang 

sebenarnya adalah alasan ketergantungan seseorang pada uang tunai (Boediono, 

2014).  

Md
1 = k.P.Q 

Dimana k adalah keadaan jangka pendek dan P adalah gambaran tingkat 

harga dan yang terakhir Q adalah jumlah uang yang di minta rumus tersebut 

menjelaskan teori permintaan uang oleh keynes, permintaan akan uang yang di 

gunakan untuk membayar hal yang besifat tidak umum serta pembayaran diluar 

rencana transaksi normal merupakan motif berjaga jaga agar suatu saat terdapat 

hal yang tak terduga ketika uang yang bersifat liquid yang sewaktu waktu bisa di 

ambil saat masyarakat memiliki tabungan. Ketika tingkat bunga berubah pada 

periode tertentu maka perubahan akan harga obligasi yang ikut turun mengikuti 

trend suku bunga, menjual atau membelinya maka seseorang dapat berspekulasi 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih merupakan penjelasan motif 

spekulasi itu muncul (Boediono, 2014).  
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Munculnya pasar uang merupakan akibat dari hubungan tingkat bunga dan 

tingkat pendapatan yang mempengaruhi kurva LM teori yang menjelaskan 

masalah tersebut yaitu teori preferensi likuiditas. Keynes menjelaskan bahwa 

penawaran keseimbangan uang riil di jelaskan melalui tingkat harga P dan jumlah 

uang beredar M maka rumusnya menjadi M/P untuk menjadi sebuah 

keseimbangan.  

(M/P)s = M/P 

M merupakan jumlah uang beredar  sedangkan P adalah tingkat harga 

keduanya merupakan variabel yang di pilih bank sentral The Fed sebagai 

kebijakan. Berikutnya tingkat bunga merupakan alasan orang memegang uang dan 

salah satu variabel penting untuk mempengaruhi keseimbangan uang riil dengan 

asumsi bahwa tingkat bunga di naikan maka seseorang hanya memegang sedikit 

uang dan memilih menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. Sebagai berikut 

gambaran keseimbangan uang riil  

(M/P)d = L(r,Y) 

Fungsi L adalah sebagai jumlah uang yang diminta dan tergantung pada 

tingkat bunga yang di tetapkan dengan asumsi bahwa keseimbangan uang riil 

adalah tetap dalam kondisi jangka pendek maka tidak tergantung pada tingkat 

bunga serta memposisikan tingkat bunga dan penawaran uang riil pada 

keseimbangan vertikal  
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Gambar 3.3 Keseimbangan Kurva LM, Sumber: (Mankiw, 2006) 

Penawaran dan permintaan keseimbangan uang riil akan berpengaruh pada 

perekonomian menurut teori preferensi likuiditas yaitu keseimbangan uang 

disesuaikan pada tingkat bunga seperti kurva di atas dimana jumlah yang 

ditawarkan sama dengan keseimbangan uang riil yang diminta. Dengan 

meggunakan teori preferensi likuiditas maka di dapatkan keseimbangan kuantitas 

uang riil ketika diasumsikan keseimbangan uang riil negatif sedangkan tingkat 

bunga berhubungan positif sebagai contoh 
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Gambar 4.4 Derivatif Kurva LM, Sumber : (Mankiw, 2006) 

Interprestasi sederhana ini menggambarkan mengapa terjadi perubahan 

kebijakan moneter sehingga terjadinya pergeseran kurva LM ke kanan yaitu 

ketika terjadi keseimbangan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan maka 

semakin tinggi pula permintaan akan keseimbangan uang riil semakin tinggi juga 

tingkat equilibrium suku bunga akibat dari tingkat pendapatan yang berubah.  

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan IS & LM 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Keynes bahwa untuk meningkatkan 

penawaran uang atau pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah 

serta untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yaitu pemerintah wajib ikut andil 

dalam masalah tersebut. Dalam meningkatkan perekonomian secara global harus 

ada campur tangan pemerintah akan tetapi pendapat tersebut di bantah oleh teori 

Laizes faire atau disebut teori kapitalis karena dalam teori kapitalis untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah tidak berhak ikut campur dalam 

sektor publik. Aliran keynesian berpendapat bahwa dalam sistem perekonomian 

pihak swasta tidak sepenuhnya diberi kekuasaan. Perekonomian yang tidak 
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kondusif akibat dari sektor swasta yang mencari provit hanya untuk dirinya 

sendiri solusinya mengembalikan dan mengelola kembali perekonomian tersebut 

dan yang berhak mengendalikan tentu saja pemerintah (Mankiw, 2007).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Keseimbangan IS-LM, Sumber: (Nopirin, 1999) 

Pada pendapatan nasional (Y) terdapat keseimbangan pasar barang (IS) S + 

T = I + G dan pasar uang (LM) Ms = Md melalui tingkat pendapatan nasional (Y) 

dan tingkat bunga (r). Dalam keseimbangan melalui kedua pasar barang maupun 

pasar uang bentuk gambaran dari titik E serta titik A hingga D hanya terdapat satu 

titik keseimbangan melalui gambar di atas (Nopirin, 1992).Terdapat persamaan 

matematis sebagai berikut :  

Y = 
1

1−𝑏+𝑏𝑡+ 
𝑛𝑘

ℎ

 (a – be + d + G - 
𝑛𝑓

ℎ
 + 

𝑛𝑀

ℎ
) 

r = 
1

1−𝑏+𝑏𝑡+ 𝑛𝑘
 (ka – kbe + kd + kG + f(1-b + be) – M(1-b +bt) (Nopirin, 1992) 
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Dalam menstabilkan perekonomian negara diperlukan kebijakan 

pemerintah untuk menghindari krisis jangka panjang yang sewaktu waktu datang 

menyerang maka di perlukan investasi. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam 

sektor investasi yaitu jika kemampuan konsumsi seseorang secepat proses 

produksi barang yang tidak diimbangi oleh penambahan nilai investasi akibatnya 

timbul krisis ekonomi (Teory Keynes). Keynes berasumsi melalui perhitungannya 

berupa siklus model ekonomi dimana investasi berhubungan dan saling 

keterkaitan oleh konsumsi dan pendapatan menjadi sektor utama. Arah tabungan 

pemerintah yang berupa saving harus dibarengi oleh bunga yang memiliki 

kecendrungan rendah agar menghasilkan investasi yang baru dan menguntungkan. 

Masyarakat yang dominan menyimpan uangnya sendiri dan tidak melakukan 

investasi dikarenakan suku bunga yang naik efek dari tabungan yang tidak 

memenuhi persyaratan investasi. 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Dalam perekonomian terbuka Keynes menyatakan bahwa permintaan 

agregat (AD) seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah ekspor dan 

impor akan mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa. Teori ekonomi 

keynesian agregat demand (AD) menentukan sebuah pertumbuhan ekonomi di 

dalam perekonomian yang ditentukan oleh permintaan yang diikuti oleh usaha 

dalam membayar permintaan akan sebuah barang dan jasa. Dalam teori tersebut 

dapat dirumuskan dalam model seperti berikut :  

Y = C + I + G + X-M Sumber: (Mankiw, 2007) 
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2.1.5 Kebijakan Moneter dan Keseimbangan Pasar Uang 

Pasar uang merupakan sarana dimana aktivitas bank sentral dalam 

mempengaruhi kondisi makro ekonomi dengan cara mencetak dan mengedarkan 

uang kepada masyarakat (Boediono, 2014). Jumlah uang yang beredar yang di 

tentukan oleh bank sentral dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam 

transaksi permintaan dan penawaran akan uang merupakan arti sempit dari 

kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar di tentukan oleh uang kartal dan 

uang giral bedanya uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh bank 

indonesia dan langsung dirasakan oleh masyarakat sedangkan uang giral adalah 

saldo pada rekening masyarakat dengan fungsi tabungan jika suatu saat bank 

sentral menaikan suku bunganya serta berguna untuk motif berjaga jaga dan 

spekulasi. Jumlah uang beredar merupakan penjumlahan antara uang kartal dan 

uang giral (Boediono,2014)  

MS = K + D 

Sumber: (Mankiw, 2007) 

Dimana K adalah uang kartal dan D adalah uang giral. Keynes dalam 

bukunya ”The General Theory of Employment, interest and money”. 1936 

melakukan kritik terhadap teori klasik. Menurut keynes mekanisme pasar tidak 

secara otomatis menciptakan full employment dalam perekonomian. Oleh karena 

itu membutuhkan campur tangan pemerintah. A tract on money reform 

merupakan buku keynes yang menegaskan pentingnya kebijakan stabilitas harga. 
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Instabilitas harga memiliki dampak yang berbeda terhadap tiga golongan 

masyarakat.  

1) Investor, dirugikan pada saat terjadi inflasi 

2) pengusaha dirugikan saat terjadi deflasi 

3) penerimaan upah dirugikan saat terjadi deflasi 

Oleh karena itu diperlukan kebijakan tentang stabilitas harga oleh 

pemerintah karena stabilisasi tidak dapat dilakukan dalam sistem moneter saat itu 

(standar emas). Untuk menentukan tingkat bunga yang berasal dari teori 

preferensi likuiditas lalu cara menyeimbangkan perekonomian Y terhadap 

keseimbangan uang riil dengan asumsi bahwa pendapatan nasional tinggi maka 

pengeluaran juga ikut tinggi  

(M/P)d = L(r,Y) 

Sumber: (Mankiw, 2007) 

Suatu ketika bahwa keseimbangan uang riil adalah berpengaruh negatif 

terhadap suku bunga lalu berhubungan positif terhadap pendapatan nasional maka 

hasilnya : 
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Gambar 6.6 Pergeseran Kurva LM, Sumber: (Mankiw, 2007) 

Sebagai contoh suku bunga naik r1 ke r2 akibat pengaruh dari penawaaran 

keseimbangan uang riil dengan asumsi tidak berubah atau tetap dalam teori 

preferensi likuiditas tingkat pendapatan tinggi maka suku bunga ikut tinggi maka 

kurva LM tercipta pengaruh dari pendapatan nasional dan tingkat suku bunga 

karena setiap titik kurva LM adalah menjelaskan tentang keseimbangan pasar 

uang dan menjelaskan hubungan tingkat pendapatan berpengaruh pada 

equilibrium pada suku bunga.  

Kebijakan moneter adalah suatu keputusan untuk mengendalikan uang yang 

beredar di masyarakat serta kredit yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas 

ekonomi di lingkungan masyarakat (Nopirin, 1992).Bank Sentral adalah sebuah 

organisasi keuangan pemerintah yang mempunyai wewenang mengeluarkan 
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keputusan atau kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan dan 

mengawasi uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter adalah bagian 

penting dari perekonomian makro dengan tujuan untuk mencapai sasaran ekonomi 

makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan harga, pemerataan 

pembangunan dan stabilitas neraca pembayaran (Boediono, 2014).   

2.1.6 Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pasar Barang 

Tujuan untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat melalui 

instrumen APBN merupakan alat dari penngendali uang  tersebut merupakan arti 

sempit dari kebijakan fiskal. Pengaruhnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara melalui 2 aspek yaitu melalui instrumen pajak untuk 

mengendalikan uang yang beredar di masyarakat serta pengeluaran pemerintah 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lalu di catat oleh pemerintah selaku 

pelaksana APBN melalui sisi penerimaan dan pengeluaran (Boediono, 2014).  

Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perekonomian. Oleh karena itu banyak pemikir ekonom 

mempertimbangkan dampak makro atas belanja pemerintah dan pajak. Keynes 

menekankan bahwa kenaikan belanja pemerintah tidak hanya memindahkan 

sumber daya dari swasta ke pemeritah. Akan tetapi terdapat dampak dari 

Multiplier Effect dari belanja pemerintah tersebut. Kebijakan fiskal dan angka 

pengganda merupakan komponen pajak untuk mempengaruhi pendapatan 

keseimbangan, kenaikan Dispocible Income Y-T sebesar ΔT merupakan pengaruh 

dari penurunan pajak secara langsung. Seperti contoh sebelumnya bahwa 
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perubahan jumlah pengeluaran pemerintah akibat pengaruh pengganda terhadap 

pendapatan nasional begitu juga dengan pajak seperti rumus : 

ΔY/ΔT = - MPC/(1-MPC) 

Tax multiplier atau pajak pengganda merupakan perubahan sebesar 1$ 

dalam pajak pengaruh dari perubahan pendapatan nasional sebagai berikut kurva 

keseimbangan pengganda pajak yang mempengaruhi equilibrium : 
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Gambar 7.7 Keseimbangan Kurva IS, Sumber: (Nopirin, 1992) 

Di asumsikan bahwa konsumsi marginal 0,7 maka pengganda pajak : 

ΔY/ΔT = -0,7/(1-0,7) = -3,3 maka sebesar 3,3$ jumlah kenaikan pajak dalam 

equilibrium akibat pemotongan pajak sebesar 1$. Pendekatan keynesian 

mengasumsikan adanya Price rigidity dan excess capacity sehingga output 
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ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven). Keynes meyatakan bahwa 

dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan 

mampu untuk pulih tanpa adanya intervensi pemerintah. Kebijakan moneter tidak 

berdaya untuk memulihkan perekonomian karena hanya bergantung pada 

penurunan suku bunga sementara dalam kondisi resesi tingkat suku bunga 

umumnya sudah rendah dan bahkan mendekati 0. 

Dalam pendekatan keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakan 

perekonomian karena peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak 

menciptakan Multiplier Effect dengan cara menstimulasi tambahan permintaan 

untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian halnya dengan apabila 

pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. 

Pemotongan pajak akan meningkatkan dispocible income dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi permintaan. Pengaruh belanja pemerintah terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) masih lebih dominan dibandingkan dengan pajak. Hal 

ini menunjukan kebijakan fiskal dengan mengendalikan belanja pemerintah masih 

lebih efektif dibandingkan dengan pajak dalam menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi, khususnya dalam masa resesi. Dampak belanja pemerintah terhadap 

penurunan inflasi dapat terkait dengan Multiplier Effect dai belanja pemerintah 

untuk pembiayaan investasi, termasuk diantaranya pembiayaan infrastruktur, yang 

lebih besar dibandingkan belanja rutin (Mankiw, 2007).   
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2.1.7 Efektivitas Kebijakan Moneter dan Fiskal 

Keynesian Liquidity Trap suatu keadaan dimana tingkat suku bunga dalam 

keadaan low capacity atau dalam keadan rendah serta situasi dimana kebijakan 

moneter ekspansif gagal mempengaruhi suatu perekonomian akibat dari deflasi.  

Deflasi yaitu kondisi dimana sebuah harga output menjadi turun yang terjadi 

secara keseluruhan di semua bidang akibat dari ; 

1. Peningkatan produktifitas 

2. Teknologi modern yang berkembang  

3. Kebijakan pemerintah yang berubah 

4. Barang input dalam kondisi lemah 

untuk menggambarkan kondisi ini maka kaum monetaris menggambarkan dari 

sisi uang beredar : 

M.V = P.Y 

Dimana M adalah jumlah uang beredar sedangkan V adalah kecepatan 

sirkulasi uang, P adalah tingkat harga output dan Y adalah tingkat GDP riil. 

Dalam pandangan keynesian terjadinya deflasi akibat dari peningkatan 

pengangguran serta kondisi negara gagal bayar utang (debt default). Maka sudut 

pandang keynes menganggap bahwa bank sentral tidak mampu menaikan tingkat 

suku bunga dan income maka terjadi Liquidity Trap.  

IS ; Y = C(Yd + i + r ) + G 

LM ; M/P = L(r,y) 
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Gambar 8.8 Keynes Liquidity Trap, Sumber: (Nopirin, 1992) 

Kebijakan Moneter akan dikatakan efektif apabila Kurva IS makin datar 

maka semakin elastis merupakan gambaran ketika pengeluaran akan investasi 

besar terhadap tingkat bunga akibat penurunan suku bunga serta bertambahnya 

jumlah uang beredar maka semakin besar pengeluaran akan investasi apabila 

sebaliknya kurva IS makin tegak maka kebijakan moneter makin kurang efektif. 

Sedangkan Kebijakan fiskal dikatakan efektif apabila kurva IS makin tegak maka 

kebijakan fiskal semakin efektif merupakan gambaran ketika penambahan 

pengeluaran pemerintah (G). Menyebabkan kurva IS bergerak ke sisi sebalah 

kanan akibat dari pengeluaran pemerintah semakin bertambah, pergeseran terjadi 

ketika IS0 bergeser ke sisi kanan IS1 akibatnya adalah lebih besar kenaikannya 

GDP Y dibandingkan ISt1 ke ISt2.  

 



 

28 
 

Keynes range menjelaskan bahwa ketika kurva IS dalam kondisi inelastis 

maka yang terjadi adalah moneter ekspansif maupun kontraktif tidak berpengaruh 

sama sekali dan tingkat bunga tetap, lalu jika keadaan kurva IS dalam kondisi 

elastis sempurna maka tidak terjadi apa-apa. Sedangkan interval klasik 

menjelaskan bahwa kurva IS datar atau kondisi elastis maka yang terjadi moneter 

ekspansif naik dan suku bunga tetap, moneter kontraktif dalam kondisi turun 

dengan suku bunga tetap. Jika kondisi IS negatif efeknya adalah moneter 

ekspansif turun dengan kondisi bunga turun sedangkan moneter kontraktif dalam 

kondisi tetap tetapi suku bunga dalam kondisi naik. Dalam kondisi suku bunga 

turun yang terjadi adalah harga dari surat berharga atau obligasi naik maka disini 

lah letak perangkap likuiditas atau liquidity trap.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Purnamawati, SE.,M.Si., Ak (2014). Dengan judul jurnal “The Effect Of 

Goverment Policy On The Economic Growth In Indonesia (From Fiscal And 

Monetary Aspect)” teknik analisis yang digunakan adalah OLS (Ordinary Least 

Square). Hasil penelitiannya adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari aspek fiskal dan moneter. 

Rossanto Dwi Handoyo, dkk. (2015). Dengan judul jurnal ”Impact Of 

Monetary Policy And Fiscal Policy On Indonesia Stock Market” teknik analisis 

yang digunakan yaitu SVAR (Structure Vector Regresion). Hasil penelitiannya 

adalah interaksi guncangan kebijakan moneter dan pasar saham mempunyai 

pengaruh positif dan tingkat respon bervariasi sedangkan kebijakan fiskal 

memiliki pengaruh negatif terhadap pasar saham disebabkan oleh kebijakan fiskal 

mendesak keluar dari sektor swasta di pasar sehingga pengaruhnya akan lemah. 

Mahdi, dkk (2013). Dengan judul jurnal “Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan 

Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi” menggunakan 

metode analisis OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitiannya adalah 

pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif sedangkan pajak 

berpengaruh signifikan dan negatif dan jumlah uang beredar berpengaruh positif 

dan signifikan dengan kata lain semakin banyak uang beredar serta suku bunga 

berpengaruh signifikan dan negatif.  
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Nangarumba, (2016). Dengan judul jurnal “ Pengaruh Kebijakan Moneter, 

Kebijakan Fiskal dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016” menggunakan metode analisis OLS 

(Ordinary Least Suare). Hasil penelitiannya adalah kebijakan moneter melalui 

instrumen suku bunga dan kebijakan fiskal melalui instrumen belanja modal 

sedangkan penyaluran kredit merupakan variabel penghubung berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Variable yang akan di teliti secara teoritis harus berkesinambungan antara 

variable dependen dan independen. Bentuk paradigma penelitian harus keterkaitan 

antar variable agar dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran. ” Identifikasi 

masalah yang telah dilakukan merupakan model konseptual bagaimana teori 

tersebut saling berhubungan dengan berbagai faktor (Sekaran,2006)”. Menurut 

(Sukmadinata,2006) mengemukakan kerangka pemikiran merupakan variable 

besaran dari bentuk argumen dari seorang peneliti yang hanya berfokus pada 

sebuah variable atau lebih secara mandiri. Dari hasil penjelasan tersebut dapat 

dibuat bagan kerangka penelitian sebagai berikut : 
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Persamaan Pasar Barang 

IS    ; Y = C(Yd) + G + I (r)  + NX       Y = C (Yd) + I + G + NX 

Yd = Y – Tx + Tr                = C0 + MPC (Y-Tx+Tr)  

I = I0 + ir.r     + I0 + Ir.r + G + X0 – MPM.Y 

G = G0      IS   Y = C0 + MPC.Y +  

C = C0 + MPC (Yd)    MPC. Tr – MPC.Tx + I0  

NX = X-M(Y)                    + Ir.r + G + X0 – M0 –                                 

      MPM. Y (Persamaan 1) 

 Dimana : Y = Pendapatan Nasional  Tx = Penerimaan Pajak 

Yd = Disposible Income   Tr = Transfer of Revenue  

G = Pengeluaran Pemerintah (subsidi) 

I (r) = Suku Bunga    M = Jumlah Uang Beredar 

NX = Net Ekspor    MPC = Marginal Propensity  

MPM = Marginal Propesity Impor   Consume  

Persamaan Pasar Uang 

LM ; Ms = Md          

 Md = L(r,y)            

 Ms = L(r,y)             
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Y – MPC. Y + MPM. Y = Co + MPC. Tr – MPC Tx + Io + Ir.r + G + Xo – Mo  

dY = 
𝐶𝑜

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 + 

𝑀𝑃𝐶

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . Tr - 

𝑀𝑃𝐶

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . Tx + 

1

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . Io + 

𝑑𝑟

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . dr + 

1

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 G + 

𝑁𝑋

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
  (Persamaan 2) 

Ms = Mo + Ir.r + Iy.y  Lr = 
𝑑𝑚

𝑑𝑟
 < 0 

Ly.y = Ms – Mo – Ir.r Ly = 
𝑑𝑚

𝑑𝑦
 > 0 

dY = 
𝑀𝑠−𝑀0

𝐼𝑦
 - 

𝐼𝑟

𝐼𝑦
 . dr      

Ir.dr = Ms – Mo – Iy.dY 

dr = 
𝑀𝑠−𝑀0

𝑒𝑟
 - 

𝑙𝑦

𝑙𝑟
 . dy (Persamaan 3) 

𝑖𝑟

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . (

𝑀𝑆−𝑀𝑜

𝑙𝑟
 - 

𝑙𝑦

𝑙𝑟
 dY) 

𝑙𝑟

1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . (

𝑀𝑠−𝑀𝑜

𝑙𝑟
) - 

𝑖𝑟.𝑙𝑦

𝑖𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 . dY 

(1) + 
𝑖𝑟.𝑙𝑦

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
). dY = 

𝑙𝑜+𝐼𝑜+𝐺+𝑁𝑋

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
 + 

1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀
 .dG + 

𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
 . dTr 

- 
𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
 . dTx + 

𝑖𝑟

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
 . (

𝑚𝑠−𝑚𝑜

𝑙𝑟
) 

dY = 
𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+𝑖𝑟.𝑙𝑦
 . 

1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
 (dLo+dIo+dNX) + 

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+𝑖𝑟.𝑙𝑦
 . 

1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
. dG + 

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+𝑖𝑟.𝑙𝑦
 . 

1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
. dTr + 

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+𝑖𝑟.𝑙𝑦
 

. 
1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
. dTx + 

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)

𝑙𝑟(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+𝑖𝑟.𝑙𝑦
 . 

1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)
. (dMs – dM0) 
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dY = 
1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+ 
𝑖𝑟

𝑙𝑟
.𝑙𝑦

  (dLo+dIo+dNX) +  
1

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+ 
𝑖𝑟

𝑙𝑟
.𝑙𝑦

  dG + 

𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+ 
𝑖𝑟

𝑙𝑟
.𝑙𝑦

  dTr + 
−𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+ 
𝑖𝑟

𝑙𝑟
.𝑙𝑦

  dTx + 
−𝑀𝑃𝐶

(1−𝑀𝑃𝐶+𝑀𝑃𝑀)+ 
𝑖𝑟

𝑙𝑟
.𝑙𝑦

  (dMs – 

dM0) 

 

      

         

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian   

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

serta studi pustaka yang di jelaskan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

A. Terdapat pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan 

penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. 

 

Uang 

Beredar 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Penerimaan 

Pajak 


