
 

17 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Di penelitian ini, peneliti memperoleh sumber dari penelitian yang 

terdahulu sebagai refesensi dan untuk membandingkan hasil dari penelitian 

yang akan dilakukan peneliti. 

Ada beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti, 

sebagai berikut : 

1. Ginting A. M (2013) yang meneliti mengenai Suatu Analisis apa 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi, dan Ekspor Indonesia 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini memakai data 

sekunder pada tahun 1990 - 2012 dan telah menguji menggunakan 

analisis regresi VAR yang hasilnya pengaruh pengeluaran pemerintah, 

konsumsi dan ekspor mempunyai hubungan yang positif dan juga 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti adanya 

pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan ekspor mampu membantu dalam 

peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan mencoba melakukannya 

suatu peramalan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 

didapatkan bahwa dari hasil peramalan yang dilakukan pada 

pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang berdasarkan dari variabel 

pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan ekspor memiliki nilai sebesar 6,7 

%.  
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2. Darma Rika Swaramarinda dan Susi Indriani (2011) meneliti tentang 

pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di indonesia. Pada penelitian ini menggunakannya 

data tahunan yang mulai dari tahun 1997 - 2007 dan memiliki hubungan 

yang positif antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan 

pertumbuhan ekonomi. Dan pengeluaran investasi pemerintah memiliki 

dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

3. Christiana Osei Bonsu dan Paul-Francois Muzindutsi (2017) meneliti 

tentang Faktor-faktor Penentu Ekonomi Makro Pengeluaran Konsumsi di 

Ghana. Pada penelitian ini menggunakan model VAR dan pendekatan 

kointegrasi Johansen pada tahun 1961 sampai dengan 2013. Analisis 

kointegrasi mengungkapkan adanya hubungan jangka panjang yang 

signifikan antara konsumsi rumah tangga dan sementara itu memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai tukar riil dan pertumbuhan ekonomi 

riil. 

4. Dewi Ernita, dkk (2013) meneliti tentang Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. Pada penelitian ini 

mendapatkan hasil analisa terdapat pengaruh konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan net ekspor berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

5. Novia Hadji Ali, dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran 

Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Manado. Pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda  
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dengan metode kuadrat terkecil sederhana (Ordinary Least Square). Dan 

memperoleh hasil penelitian adanya pengaruh pengeluaran pemerintah 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kontribusi dari beberapa penelitian terdahulu diatas terhadap penelitian 

ini adalah dari segi hasil maupun berdasarkan teorinya.   

Berdasarkan dari penelitian terdahulu di atas dijelaskan bahwa pada 

penelitian pertama oleh Ari Mulianta Ginting (2013) mendapatkan hasil 

analisa terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan ekspor 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan positif dan 

signifikan. Pada penelitian ini menggunakannya metode time series dengan 

pendekatan Vector Autoregression (VAR). 

Untuk penelitian kedua oleh Darma Rika Swaramarinda dan Susi Indriani 

(2011) mendapatkan hasil analisa terdapat pengaruh pengeluaran konsumsi 

dan investasi pemerintah yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Teori yang digunakan pada pertumbuhan ekonomi menggunakan 

teori Dumairy, teori Salvatore, Pada penelitian ini analisa yang digunakan 

adalah analisa deskriptif kualitatif terhadap data time series dan analisis 

kuantitatif dengan menggunakan uji f. 

Pada penelitian ketiga oleh Christiana Osei Bonsu dan Paul-Francois 

Muzindutsi (2017) memperoleh hasil analisa terdapat pengaruh pengeluaran 

konsumsi yang signifikan. 
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Di penelitian yang keempat oleh Dewi Ernita, Syamsul Amar dan Efrizal 

Syofyan (2013) mendapatkan hasil analisa terdapat pengaruh konsumsi, 

investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori yang digunakan pada pertumbuhan 

ekonomi menggunakan teori Mankiw, teori Mudrajad Kuncoro. Teori 

investasi meggunakan teori Khalwaty, teori Keynes. 

Dan untuk penelitian ke lima oleh Novia Hadji Ali, dkk (2014) 

memperoleh hasil konsumsi tidak berpengaruh signifikan dan investasi 

berpengaruh signifikan. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas dan yang 

membedakan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakannya 

model analisis regresi data panel, menggunakan tahun terbaru yang selama 

periode 2009-2018, dan juga wilayah penelitian di Negara ASEAN 

menggunakan 4 negara ( Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja ). 

 

B. TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori pertumbuhan ekonomi classis, schumpeter, dan neoklasik 

Teori classic dalam pertumbuhan ekonomi, yang menurut David 

Ricardo dan  Adam Smith terdapat 4 faktor yang mampu 

mempengaruhinya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk 
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2. Tersedianya barang modal 

3. Kekayaan alam dan luas tanah 

4. Penerapan teknologi 

Dari beberapa faktor di atas, dapat dijelaskan bahwa pertama, 

dalam pertumbuhan dapat dibilang tinggi jika jumlah penduduk 

dikatakn sedikit, maka dalam tersedianya modal cukup besar dan 

juga lahan yang luas tersedia. Kedua, pertumbuhan ekonomi dapat 

tergolong tidak meningkat apabila produktifitas penduduk turun 

karena dapat mempengaruhinya berkurang produksi yang dimana 

frekuensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun menurun. 

Adam Smith (1989) mengungkapkan bahwa pada pertumbuhan 

ekonomi diketahui terdapat adanya 2 faktor yang saling berhubungan 

yaitu : pertumbuhan output (GDP) dan pertumbuhan penduduk. 

Terdapat tiga komponen yang dapat mempengaruhinya tinggi 

maupun rendahnya output sistem produksi dalam negara yang terdiri 

dari 3 unsur yaitu sumber manusiawi (tenaga kerja), jumlah 

persediaan dari barang modal, dan sumber daya alam (faktor 

produksi tanah).  

Teori schumpeter dalam pertumbuhan ekonomi, untuk 

meningkatkannya pertumbuhan ekonomi peran dari pengusaha 

sangat berpengaruh. Terdapat 2 jenis dalam investasi jika akan 

melakukannya usaha : pertama, investasi otonom merupakan 

investasi yang muncul kerena memerlukannya modal dalam 
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memenuhi kebutuhan untuk berinovasi. Kedua, investasi terpengaruh 

merupakan investasi yang muncul karena adanya pengaruh 

pendapatan nasional yang meningkat sehingga timbulnya investasi 

baru. 

Teori neoklasik dalam pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa 

aliran dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik, sebagai berikut :   

Menurut Harrod-Domar terdapat 4 asumsi dalam menentukan 

faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Pertama, 

menggunkannya barang modal dengan penuh. Kedua, banyaknya 

tabungan dengan fluktuasi dalam pendapatan nasional. Ketiga, 

adanya perbandingan hasil produksi dengan modal yaitu tetap. 

Keempat, dalam perekonomian hanya ada dari 2 sektor.  

Menurut Harrod-Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi 

neoklasik mengungkapkan bahwa diperlukannya pembentukan 

modal (investasi) yang merupakan syarat dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam pertumbuhan yang stabil. 

Apabila telah melakukannya pembentukan modal, maka dalam 

perekonomian pun akan mampu untuk memproduksinya barang-

barang dengan jumlah yang lebih besar. 

Teori solow dalam pertumbuhan ekonomi, tingginya 

pertumbuhan ekonomi bergantung dengan perkembangan faktor 

produksi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya pertumbuhan 

ekonomi, sebagai berikut : 
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1. Pertumbuhan teknologi, 

2. Pertumbuhan modal, 

3. Pertumbuhan penduduk 

 

b. Teori Keynes 

Dalam teori Keynes menjelaskan bahwa PDB merupakan 

jumlah dari seluruh produksi barang maupun jasa yang telah di 

hasilkan dari suatu negara yang selama jangka waktu tertentu. Di 

perhitungan pada pendapatan nasional menggunakannya terdapat 3 

macam pendekatan, yaitu : pendekatan pengeluaran, pendekatan 

produksi, dan pendekatan pendapatan.  

Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional merupakan 

jumlah dari pengeluaran yang telah diperoleh dari berbagai sektor di 

suatu negara. Sektor-sektor itu ialah pengeluaran sektor rumah 

tangga yang digambarkan oleh konsumsi masyarakat (C), 

pengeluaran sektor badan usaha yang digambarkan dalam investasi 

dari perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah yang 

digambarkan dalam pengeluaran pemerintah (G), dan untuk 

pengeluaran perdagangan yang dilakukan dengan luar negeri di 

gambarkan dari adanya selisih antara ekspor dengan impor dengan 

negara yang telah bersangkutan (X-M). 
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Analisa dalam pendapatan nasional yang memiliki tiga 

pendekatan model dalam perekonomian, sebagai berikut : 

1. Perekonomian dengan 2 sektor  ( rumah tangga  dan badan 

usaha) 

Y = C + I 

2. Perekonomian dengan 3 sektor (rumah tangga, badan usaha, dan 

pemerintah) 

Y = C + I + G 

3. Perekonomian dengan 4 sektor (rumah tangga, badan usaha, 

pemerintah, dan perdagangan internasional) 

Y = C + I + G + (X-M) 

 

c. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) 

New growth theory, dasarnya merupakan teori pertumbuhan 

endogen yang telah memberikannya susunan secara teoritis dalam 

menganalisa pertumbuhan baru. Karena, dalam teori Gross National 

Product (GNP) mengemukakan bahwa yang mampu 

mempengaruhinya pertumbuhan ekonomi bukan dari luaran sistem 

melainkan dari adanya sistem pada proses produksi. Dan berbeda 

dengan teori neoklasik yang beranggapan bahwa pertumbuhan Gross 

National Product terjadi dari adanya keseimbangan dalam jangka 

panjang.  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang sangat 

penting untuk melakukannya analisa mengenai pembangunan ekonomi 

yang telah terjadi di suatu negara. Menurut Sirojuzilam (2008), yang 

mengungkapkan bahwa pada pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih 

cepat jika mempunyainya keuntungan yang absolute yaitu banyaknya 

sumber daya alam, dan dengan mengukurnya kualitas hidup manusia 

sehingga dengan tingginya nilai pada pertumbuhan ekonomi juga akan 

semakin tinggi taraf hidup manusia.  

Menurut Todaro (2000) mengungkapkan pada pertumbuhan 

ekonomi diartikannya dengan suatu peningkatannya hasil (output) dari 

masyarakat yang karena dengan semakin banyaknya total produksi yang 

dipergunakan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

proses peningkatan dalam Gross Domestic Product (GDP) / Produk 

Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satunya syarat yang berguna 

dalam memperbaiki kemakmurannya masyarakat dan untuk memenuhi 

tujuan dari pembangunan yang seperti : pada kekayaan masyarakat dan 

peningkatan pendapatan / sarana-sarana sosial dan penyedian fasilitas. 

Menurut Sukirno (2008) mengemukakan bahwa dari setiap kegiatan 

dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang 

artinya perkembangan fiskal produk barang dan jasa pada suatu negara, 

seperti : perkembangan infrastruktur pertambahan produksi dari sektor 
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pertumbuhan produksi barang modal dan jasa, jasa pertambahan produksi 

barang industri, dan pertambahan jumlah sekolah. Akan tetapi, dengan 

menggunakannya berbagai jenis data produksi akan memperoleh 

gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Oleh karena 

itu, untuk memberikannya gambaran yang ingin dicapai dalam suatu 

negara perlu menggunaknnya tingkat pertumbuhan pendapatan nasional 

rill yang akan dicapai. 

 

2. Teori Konsumsi 

Di penelitian ini konsumsi merupakan seluruh jumlah dari belanjaan 

barang dan jasa untuk memenuhinya kebutuhan dari rumah tangga. 

Jumlah belanjaan dari masyarakat untuk minuman/makanan, pakaian, 

maupun barang lainnya guna dalam memenuhi keperluan mereka. Data 

dari konsumsi ini di peroleh dari ceicdata dengan satuan (%). Dalam teori 

Dornbusch (2008) konsumsi telah di prediksi sempurna dengan konsumsi 

pada periode sebelumnya di jumlah penerimaan tambahan untuk 

pertumbuhan, maka dapat di lihat dari konsumsi dalam satu periodenya 

di pengaruhi berasarkan pada konsumsi sebelumnya. 

Dalam kamus besar ekonomi kata konsumsi dapat di artikan sebagai 

adanya suatu kegiatan manusia untuk menghabiskan / menuranginya 

penggunaan (utility) pada suatu barang dalam pemuasan terakhir dari 

kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung ( Sigit dan 

Sujana, 2007 : 115 ).  



27 
 

Konsumsi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang 

dimana jika konsumsi terjadi suatu peningkatan maka pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara pun mengalaminya suatu peningkatan. Hal ini 

terjadi karena dengan adanya peningkatan permintaan terhadap barang 

dan jasa. Peningkatan produksi barang maupun jasa di suatu negara akan 

menyebabkannya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 

konsumsi dari masyarakat pun dapat membantu dalam peningkatannya 

pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah ( Dewi Ernita : 2013 ).  

Pengeluaran konsumsi sebagai pengeluaran rutin suatu negara dalam 

pembelanjaan  dari masyarakat dalam memenuhinya kebutuhan mereka 

yaitu dalam belanja pegawai yang mencakup dari tunjangan, pensiun dan 

gaji, maupun belanja barang dalam negeri dengan dana rutin daerah, dan 

pengeluaran rutin lainnya yang termasuk dalam konsumsi pegawai dan 

konsumsi masyarakat terhadap barang-barang meningkat dan yang 

kemudian akan menaikkannya nilai pada konsumsi yang dapat 

menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan bruto 

nasional. 

Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran konsumsi dari semua 

masyarakat yang dalam satu negara dengan menotalkan pengeluaran 

yang di gunakan masyarakat maka hasilnya yaitu pengeluaran konsumsi. 

Teori Keynes mengungkapkan bahwa dalam pengeluaran konsumsi 

pada seseorang dan tabungan adanya pengaruh dari pendapatan. Dengan 

semakin besarnya pendapatan yang diperoleh seseorang maka tingkat 
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konsumsinya akan membesar pula dan tingkat tabungannya akan 

bertambah. Maka sebaliknya jika semakin rendahnya pendapatan yang 

diperoleh maka dari pendapatannya akan dipergunakan untuk konsumsi 

dan tingkat tabungannya akan menjadi nol. 

Di teori Keynes pun telah menduga bahwa adanya kecenderungan 

dalam mengkonsumsi marginal ( marginal propensity to consume ) dari 

seluruh jumlah yang di konsumsi di setiap tambahan pendapatan 

merupakan antara nol dan satu. Dalam kebijakan Keynes untuk konsumsi 

marginal yang merekomendasikan agar dapat menurunkannya tingkat 

pengangguran yang semakin banyak. Dalam keijakan fiskal pun agar 

mampu mempengaruhi perekonomian, seperti yang telah di tunjukkan 

oleh pengganda dalam kebijakan fiskal yang muncul dari konsumsi dan 

pendaptan.  

Kedua Keynes mengungkapkan bahwa dalam rasio konsumsi 

terhadap pendapatan disebut dengan kecenderungan konsumsi rata-rata 

(average propensity to consume) yang akan turun apabila pendapatan 

meningkat. Tabungan merupakan kemewahan, yang dimana orang kaya 

akan menabung dalam jumlah yang lebih besar dari pada pendapatan 

yang telah di peroleh orang miskin. 

Ketiga Keynes mengungkapkan bahwa pendapatan merupakan 

determinan dalam konsumsi dan tingkat bunga mempunyainya peran 

yang penting. Keynes juga mengatakan bahwa dalam pengaruh tingkat 

bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Dan kesimpulannya adalah 
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bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran 

individu dari pendapatannya yang bersifat sekunder dan relatif tidak 

penting. Berdasarkan dari tiga dugaan di atas bahwa fungsi dalam 

konsumsi Keynes sering ditulis sebagai berikut ( N.G Mankiw, 2003 : 

425 – 426 ) : 

C = C + CY, C  > 0,0  ˂ C ˂ I 

Keterangan : 

C = konsumsi 

Y = pendapatan 

C = konstanta 

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal 

 

3. Teori Investasi 

Investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

memimpin suatu pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun negara 

berkembang. Model pertumbuhan neoklasik memperkirakan bahwa 

adanya akumulasi modal dan pertumbuhan akan meningkat di negara-

negara miskin ketika arus modal keluar dari ekonomi kaya ke ekonomi 

miskin. Oleh karena itu, arus modal memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Mc Lean dan sheathe, 2002). Selain itu, 

teori pertumbuhan endogen mengasumsikan bahwa sistem keuangan 

yang berfungsi dengan baik dapat berdampak positif pada pertumbuhan 

melalui investasi. Sistem keuangan yang seperti ini akan meningkatkan 
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kemampuan untuk membangun proyek investasi baru yang mendukung 

kinerja ekonomi (Chaudhary, 2007). 

Menurut Husnan (1998, 3) investasi merupakan dana yang 

digunakan dengan tujuan menghasilkannya penghasilan. Investasi 

merupakan menundanya penggunaan konsumsi untuk sekarang yang 

akan dipergunakan dengan efisien dalam waktu tertentu (Jogiyanto, 2000 

: 5). 

Investasi dan pertumbuhan PDB adalah variabel yang penting 

digunakan untuk mengukurnya estimasi ko-integrasi yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara variabel dalam jangka panjang untuk 

mencapainya pertumbuhan ekonomi.  

Secara ekonomi, perekonomian yang akan berkepanjangan 

merupakan perekonomian yang dipengaruhinya investasi. Hal ini karena, 

perekonomian yang di pengaruhinya investasi mampu meningkatkannya 

produktivitas yang dapat membantu peningkatan perekonomian. 

 

4. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Menurut Keynes yang mengungkapkan bahwa pengeluaran 

pemerintah adalah salah satu unsur dari adanya permintaan agregat. 

Konsep dari perthitungan pada pendapatan nasional dengan pendekatan 

pengeluaran yaitu bahwa Y = C + I + G + X – M. Pada formula ini di 

ketahui dengan identitas dari pendapatan nasional. Bahwa variabel (Y) 

melambangkannya pendapatan nasional dan juga menggambarkan 
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penawaran agregat. Sedangakan untuk variabel lainnya disebut dengan 

permintaan agregat. Variabel (G) yang melambangkannya pengeluaran 

pemerintah. Yang membandingkannya nilai (G) terhadap (Y) serta 

mengamatinya dari satu waktu ke waktu lain dan untuk mengetahuinya 

besarannya pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pembentukan 

pendapatan nasional (Dumairy : 1996). Dalam teori pembangunan dan 

pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan adanya pengeluaran pemerintah dengan beberapa tahap 

pembangunan ekonomi yang dibedakan dari tahapan awal, tahap tengah, 

dan tahap lanjut. 

1. Pada tahapan awal ini, investasi mempunyai persentase besar dalam 

perkembangan ekonomi, karena pemerintah pun harus 

menyiapkannya prasarana seperti, prasarana transportasi, kesehatan, 

pendidikan, dan lainnya. 

2. Untuk di tahap menengah ini, investasi pemerintah juga dibutuhkan 

dalam meningkatkannya perekonomian, namun untuk peranan 

investasi swasta telah yang semakin besar. 

3. Di tahap lanjut ini, pada pembangunan ekonomi dan aktivitas 

pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran aktivitas sosial yang seperti program pelayanan dan 

kesejahteraan hari tua. 

 

5. Pengaruh Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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Berdasarkan dari hasil dalam pengujian penelitian terdahulu telah 

dilakukan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara konsumsi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan 

meningkatknya konsumsi pada pertumbuhan ekonomi pun akan 

memperolehnya kenaikan yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya 

perkembangan pada konsumsi juga akan berpengaruh dengan 

perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil dalam penelitian 

berkaitan dengan pendapat oleh Mankiw (2003, 424) yang mengatakan 

bahwa pada peran konsumsi untuk menentukannya permintaan agregat 

sangat penting dalam menganalisis jangka pendek. Konsumsi merupakan 

dua pertiganya dari GDP, yang dimana fluktuasi dalam perekonomian 

adalah elemen yang penting dari booming juga dari resesi. 

 

6. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Investasi dapat dijadikannya suatu indikator untuk mengetahui 

adanya perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi 

berbanding terbalik dengan suku bunga, yang dimana jika nilai investasi 

tinggi maka nilai pada suku bunga akan rendah.  Dengan peningkatan 

yang terjadi pada investasi maka secara otomatis pula dapat 

meningkatkannya pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam 

penelitian bahwa berpengaruh yang positif dan juga signifikan, antara 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hal ini 
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berarti bahwa semakin tinggi nilai investasi maka akan berdampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil pengujian penelitian 

terdahulu tersebut diharapkan pemerintah akan malakukannya perubahan 

terpenting dalam peningkatan investasi karena, salah satu faktor yang 

menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi ialah dari investasi. 

7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam 

penelitian bahwa berpengaruh yang signifikan antara pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hal ini 

berarti bahwa dengan semakin tingginya pengeluaran pemerintah maka 

akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan 

pengeluaran pemerintah yang merupakan faktor penentu dalam 

meningkatkannya pertumbuhan ekonomi. 

8. Pengaruh Konsumsi, Investasi dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahuinya adanya pengaruh 

pada investasi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. Dari hasil dalam pengujian 

penelitian terdahulu yang dilakukan dalam penelitian bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara konsumsi, investasi dan pengeluaran 

pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa konsumsi berpengaruh positif 
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terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. Investasi dan 

pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 4 negara ASEAN. Dengan peningkatannya investasi maka 

akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih membaik 

dan dengan adanya investasi akan membukakannya lapangan pekerjaan 

yang luas sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi 

pengangguran. Dengan demikian akan meningkatkannya (konsumsi) 

daya beli masyarakat. Bila pengeluaran pemerintah meningkat juga dapat 

membuka lapangan   Maka adanya investasi, pengeluaran pemerintah, 

dan konsumsi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

akan berkembang. 

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu bahwa adanya konsumsi, 

investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Maka kerangka pemikiran yang dapat di rumuskan pada gambar di 

bawah ini, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Konsumsi (X1) 

Investasi (X2) 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pengeluaran 

Pemerintah (X3) 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan dari teori dan kajian yang di peroleh dari beberapa 

penelitian terdahulu yang telah di jelaskan di atas, maka perumusan model 

yang dapat diajukan dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 

Konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, Malaysia, 

Vietnam, dan Kamboja di ASEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


