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Abstrak   
 
Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel external shock dan dampak 
variabel kebijakan moneter, variabel kebijakan fiskal, nilai tukar rupiah riil 
terhadap variabel makroekonomi di Indonesia yaitu PDB (Y) dan tingkat inflasi 
IHK (IHK). Model yang digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS) dan 
Vektor Autoregression (VAR) dengan data time series secara kuartalan dari 
tahun 2000:1 sampai 2007:4. Variabel yang mewakili external shock adalah 
harga minyak dunia (WOP), PDB AS (USPDB) dan inflasi IHK AS (USIHK), 
variabel kebijakan moneter adalah M1 riil (RM1), M2 riil (RM2), SBI riil (RSBI), 
variabel kebijakan fiskal adalah defisit anggaran (DEF) dan rasio utang terhadap 
PDB (DY), serta nilai tukar riil (RER). 
Hasil penelitian model TSLS, menunjukkan bahwa dalam mendorong 
pertumbuhan PDB Indonesia, variabel internal yang secara statistik signifikan 
berpengaruh adalah variabel kebijakan moneter yaitu jumlah uang beredar 
(RM1&RM2). Sementara itu pertumbuhan PDB Indonesia juga didorong oleh 
variabel external shock yaitu PDB AS (USPDB) dan inflasi IHK AS (USIHK). 
Selanjutnya, variabel yang secara statistik signifikan berpengaruh menurunkan 
inflasi IHK dari sisi internal adalah variabel kebijakan moneter yaitu tingkat suku 
bunga  (RSBI) dan nilai tukar riil (RER). 
Hasil penelitian model VAR fungsi impulse response menunjukkan bahwa 
shocks masing-masing sumber tekanan baik external dan internal direspon 
bervariasi oleh PDB (Y) dan inflasi IHK Indonesia (IHK). Sedangkan penentu 
PDB Indonesia berdasarkan hasil analisis variance decomposition menunjukkan 
bahwa, dari sisi external, kontribusi shock dari PDB AS (USPDB) dan inflasi AS 
(USIHK) lebih dominan, sedangkan dari sisi internal kontribusi shock dari M1 riil 
(RM1) dan M2 riil (RM2) lebih dominan. Sementara itu, penentu inflasi IHK 
Indonesia menunjukkan bahwa dari sisi external, kontribusi shock dari harga 
minyak dunia (WOP) lebih dominan, sedangkan dari sisi internal kontribusi shock 
dari M1 riil (RM1), M2 riil (RM2), defisit anggaran (DEF) dan rasio utang terhadap 
PDB (DY) lebih dominan  
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