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series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen 

menggunakan variabel ruang fiskal dan tenaga kerja terserap. Hasil perhitungan 

regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square 

(OLS) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ruang fiskal memiliki 

pengaruh positif signifikan, dan variabel tenaga kerja terserap memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

 

Kata Kunci: Produk Domestik Bruto (PDB), Ruang Fiskal, Tenaga Kerja 

Terserap, Ordinary Least Square (OLS) 

 

SUBYEK/OBYEK PENELITIAN : PDB, Ruang Fiskal dan Tenaga Kerja 

Terserap 

DAERAH PENELITIAN  : Indonesia 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



x 
 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY 

 

STUDY PROGRAM: DEVELOPMENT ECONOMICS  

 

ABSTRACT 

BACHELOR THESIS OF ECONOMY 

 

NAME    : TRIA ENJARWATI 

N.I.M     : 041211131130 

YEAR OF PREPARATION  : 2016  

 

TITLE: 

EFFECT OF FISCAL SPACE AND LABOUR ABSORPTION TO INDONESIA  

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) WITHIN PERIOD 1990-2015 

CONTENT: 

To purpose of this study was to examine and analyze the effect of fiscal space and 

labour absorption to Indonesia Gross Domestic Product (GDP) within period 

1990-2015. This study uses the least squares method or Ordinary Least Square 

(OLS) with time series data. Variables used in this study is the Gross Domestic 

Product (GDP) as the dependent variable, whereas for independent variables 

using the fiscal space and labour absorption. The results of regression 

calculations using the least squares method or Ordinary Least Square (OLS) in 

this study indicate that the fiscal space variable has a positive significant effect, 

and labour absorption variable has a positive significant effect to indonesia  

Gross Domestic Product (GDP).  

 

Keywords: Gross Domestic Product (GDP), fiscal space and labor absorption, 

Ordinary Least Square (OLS) 

 

RESEARCH SUBJECT/OBJECT : GDP, Fiscal Space and Labor 

Absorption  

RESEARCH REGION : Indonesia 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii 

PERNYATAAN ORISINALISTIS SKRIPSI .................................................... iv 

DECLARATION .................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi 

ABSTRAK ............................................................................................................ ix 

ABSTRACT ............................................................................................................ x 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi 

BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang .............................................................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................  8 

1.3. Tujuan Penelitian .........................................................................................  8 

1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................................  9 

1.5. Sistematika Skripsi .......................................................................................  9 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori ...........................................................................................  11 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .........................................................................  11 

2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik ..............................................  12 

2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik  ...................................... 13 

2.1.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar ................................. 14 

2.1.2. Ruang Fiskal ........................................................................................  16 

2.1.2.1. Hubungan Ruang Fiskal dengan Kesinambungan Fiskal ............... 17 

2.1.2.2. Peran Penganggaran terhadap Ruang Fiskal ..................................  19 

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah ........................................................................ 22 

2.1.4. Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja ......................................... .. ............25 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xii 
 

2.1.5. Permintaan dan Penyerapan Tenaga Kerja ........................................ ...26 

2.1.6. Hubungan Antar Variabel ..................................................................... 26 

2.1.6.1. Pengaruh Ruang Fiskal terhadap PDB ............................................ 26 

2.1.6.2. Pengaruh Tenaga Kerja Terserap terhadap PDB ............................ 27 

2.2. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 27 

2.3. Hipotesis dan Model Analisis ..................................................................... 31 

2.3.1. Hipotesis  ............................................................................................... 31 

2.3.2. Model Analisis ...................................................................................... 32 

2.4. Kerangka Berpikir Penelitian ...................................................................... 33 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 35 

3.2. Identifikasi Variabel .................................................................................... 35 

3.3. Definisi Operasional.................................................................................... 35 

3.4. Jenis dan Sumber Data ................................................................................ 38 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data ....................................................................... 38 

3.6. Teknik Analisis ........................................................................................... 39 

3.6.1. Ordinary Least Square (OLS) ............................................................... 39 

3.6.2. Uji Statistik ........................................................................................... 41 

3.6.2.1. Uji F (Uji Bersama-sama) ............................................................... 41 

3.6.2.2. Uji t (Uji Parsial) ............................................................................. 42 

3.6.2.3. Koefisien Determinasi (R2) ............................................................. 44 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik ................................................................................. 45 

3.6.3.1. Multikolinearitas ............................................................................. 45 

3.6.3.2. Heterokedastisitas ........................................................................... 46 

3.6.3.3. Autokorelasi .................................................................................... 46 

3.6.3.4. Uji Normalitas ......................................................................... .......47 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ........................................................... 49 

4.1.1. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia .................... 49 

4.1.2. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia ................................................ 51 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xiii 
 

4.1.2.1. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia Periode Sebelum Tahun 

2000......................................................................................................51 

4.1.2.2. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia Periode Setelah Tahun 

2000......................................................................................................56 

4.1.3. Perkembangan Tenaga Kerja Terserap di Indonesia ............................. 62 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................................... 63 

4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis .................................................... 64 

4.3.1. Pengujian Statistik ................................................................................. 64 

4.3.1.1. Uji F (Uji Bersama-sama) ............................................................ .. 64 

4.3.1.2. Uji t (Uji Parsial) .......................................................................... .. 65 

4.3.1.3. Koefisien Determinasi (R2) ........................................................... . 66 

4.3.2. Uji Asumsi Klasik  ................................................................................ 67 

4.3.2.1. Uji Multikolinearitas ..................................................................... . 67 

4.3.2.2. Uji Heterokedastisitas .................................................................. .. 68 

4.3.2.3. Uji Autokorelasi ......................................................................... .. ..69 

4.3.2.4. Uji Normalitas ............................................................................... . 70 

4.3.3. Pembuktian Hipotesis ........................................................................... 71 

4.4 Pembahasan. ................................................................................................. 71 

4.4.1. Pengaruh Ruang Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ....... 73 

4.4.2. Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) .................................................................................................... 75 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan ..................................................................................................... 77 

5.2. Saran ............................................................................................................ 77 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian .................................................................38 

4.1. Hasil Regresi OLS .........................................................................................64 

4.2. Hasil Uji T-Statistik ......................................................................................66 

4.3. Hasil Uji Correlation Matrix ........................................................................67 

4.4. Hasil Uji Heterokedastisitas .........................................................................68 

4.5. Hasil Uji LM-Test .........................................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

1.1. Grafik Perkembangan PDB Indonesia Tahun 2008-2015 ................................ 2 

1.2. Grafik Ruang Fiskal Indonesia Tahun 2008-2015 ........................................... 4 

1.3. Grafik Tenaga Kerja Terserap di Indonesia Tahun 2008-2015 ....................... 7 

2.1. Kurva Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner  ........................................ 24 

2.2. Struktur Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan  ........................................ 25 

2.3. Kerangka Berpikir Penelitian ......................................................................... 33 

4.1. Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ................. 50 

4.2. Grafik Perkembangan Belanja Wajib, Pendidikan, dan Kesehatan Periode 

1990-2000 ...................................................................................................... 53 

4.3. Grafik Perkembangan Belanja Wajib, Pendidikan, dan Kesehatan Periode 

2001-2015 ...................................................................................................... 58 

4.4. Grafik Perkembangan Ruang Fiskal dan Pertumbuhan ................................. 61 

4.5. Grafik Perkembangan Tenaga Kerja Terserap...................... .. .......................62 

4.6. Grafik Hasil Uji Normalitas ................................................... ........................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Regresi OLS Metode Kuadrat Terkecil 

Lampiran 2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Lampiran 3.  Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 Tahun 1990-2015 

Lampiran 4.  Ruang Fiskal Pemerintah Indonesia Tahun 1990-2015 

Lampiran 5. Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja di Indonesia 

Tahun 1990-2015 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan aktivitas 

ekonomi suatu negara dilihat dari kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebagai 

salah satu indikator ekonomi (Arsyad, 1999:7). Kenaikan PDB dari waktu ke 

waktu dapat mendorong pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari satu periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat 

yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu bertambah dalam jumlah 

dan kualitasnya. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi (didaerah diukur dengan pertumbuhan PDB) bergantung 

pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan 

teknologi (Sukirno, 1994:456). 

Menurut Makmun dan Yasin (2003), keberhasilan pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi dan 

tenaga kerja. Dimana investasi digunakan sebagai penentu laju pertumbuhan 

ekonomi, karena disamping akan kenaikan output secara signifikan juga secara 

otomatis akan meningkatkan permintaan input sehingga akan meningkatkan 

kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari 

meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, menjelaskan perkembangan Produk 

Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Pada tahun 2008-2015, PDB 
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Indonesiacenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 2.082,5 

milyar rupiah menjadi 3.086,6 milyar rupiah di tahun 2015.Rata-rata PDB 

Indonesia tahun 2008-2015 sebesar 2.553,2 milyar rupiah. 

Sumber: BPS, data diolah 

Gambar 1.1  

Grafik Perkembangan PDB Indonesia Tahun 2008-2015 

(dalam milyar rupiah) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)merupakan alat yang 

dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional. APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat menstimulus 

kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kemampuan APBN 

melakukan ekspansi melalui pemberian ruang fiskal (fiscal space) dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kondisi prekonomian. Ruang 

fiskal akan mempengaruhi kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) di masa-

masa mendatang. Hal ini menjadi suatu yang logis karena kesinambungan fiskal 

bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memobilisasi penerimaan, 
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pembiayaan defisit maupun efektifitas dan efisiensi belanja yang berarti upaya 

memupuk ruang fiskal. 

Menurut Helbra dkk (2013) fiscal space adalah ruang gerak pemerintah 

mengalokasikan dana untuk investasi dan pembangunan, ruang gerak akan 

semakin terbatas apabila proporsi anggaran belanja negara yang bersifat mengikat 

seperti mandatory spending ini lebih besar daripada yang tidak mengikat.  Dengan 

demikian ruang fiskal merupakan total pengeluaran dikurangi dengan belanja 

tidak terikat seperti belanja pegawai, pembayaran pokok dan bunga hutang, 

subsidi dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Dalam penelitian ini 

juga menggunakan pengertian yang sama tentang ruang fiskal. 

Menurut S. Heller (2005) fiscal space merupakan sebagai ketersediaan 

ruang yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan 

posisi keuangan pemerintah. Menurut Allen Schick (2009) menyatakan bahwa 

fiscal space adalah ketersediaan sumber daya keuangan bagi pemerintah untuk 

membiayai kebijakan yang diinginkan melalui anggaran.Pemerintah melalui nota 

keuangan APBN 2014 mendefinisikan ruang fiskal (fiscal space) sebagai 

ketersediaan sumberdaya keuangan bagi pemerintah untuk membiayai kebijakan 

yang diinginkan melalui anggaran.  
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Sumber: Kementerian Keuangan, 2015 

Gambar 1.2 

Grafik Ruang Fiskal Indonesia Tahun 2008-2015 

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa secara nasional besaran ruang 

fiskal cukup fluktuatif. Tingkat terendah dari tahun2008 sampai 2015 berada di 

tahun 2008 sebesar 14,96%. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang fiskalyang 

dimiliki oleh pemerintah Indonesia dinilai terbatas. Penurunan ruang fiskal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan dan fleksibilitas daerah dalam menggunakan 

anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil menjadi 

semakin sempit.Tingkat tertinggi berada di tahun 2015 sebesar 22,93%. 

Semakin sempit ruang fiskal yang dimiliki pemerintah, maka berarti ruang 

pemerintah untuk memberikan stimulus perekonomian melalui fiskal menjadi 

semakin lemah. Ruang fiskal akan membesar dan mengecil sebagai respon 

terhadap perkembangan ekonomi, dan kebijakan anggaran akan menyesuaikan diri 

dengan perubahan dalam kinerja (Moeis, 2012).Keleluasaan ruang gerak yang 
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tersedia bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal menjadi relatif tidak 

terbatas dikarenakan dalam beberapa tahun sebelumnya telah diambil beberapa 

kebijakan belanja negara. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas belanja negara dengan memperhatikan efisiensi, ketetapan alokasi, 

pengaruh yang besar terhadap perekonomian (pertumbuhan, pengentasan 

kemiskinan, maupun penciptaan lapangan kerja). 

Besarnya pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh undang-undang 

(mandatory spending) dan adanya kewajiban kontijensi akan menambah berat 

ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Mandatory spending menjadi salah 

satu penyebab berkurangnya ruang fiskal sebagai ruang gerak pemerintah dalam 

memberlakukan kebijakan fiskal, sehingga ketika target penerimaan tidak tercapai 

maka defisit anggaran akan semakin besar. Pengeluaran mandatory ini terkait 

APBN 2013 dalam undang-undang diantaranya adalah anggaran dibidang 

pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amandemen keempat UUD 

1945 pasal 31 ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/ 

APBD yang kemudian diturunkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistim Pendidikan Nasional. Sedangkan penyediaan alokasi anggaran dibidang 

kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

Persoalan struktural seperti besarnya subsidi energi dan minimnya 

peningkatan penerimaan pajak juga menjadi penyebab sempitnya ruang fiskal. 

Sempitnya ruang fiskal di Indonesia menyebabkan keterbatasan pemerintah dalam 
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membangun infrastruktur. Seperti infrastruktur di pedesaan meliputi jalan, 

jembatan antar desa dan jaringan irigasi.  

Ruang fiskal dalam penelitian ini menggunakan perhitungan total belanja 

dikurangi dengan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja 

pegawai, pembayaran pokok dan bunga hutang, subsidi, transfer daerah,  belanja 

pendidikan, dan belanja kesehatan.Ruang fiskal digunakan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan pemerintah seperti pembangunan proyek-proyek infrastruktur 

yang menjadi agenda priorias negara. Pembangunan infrastruktur dapat memacu 

sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi sehingga dapat 

mendorong meningkatkan PDB.  

Hasil penelitian yang dilakukan Moeis (2012) menunjukkan bahwa ruang 

fiskal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Setiap terjadi kenaikan ruang fiskal 1 persen akan mampu 

meningkatkan PDB riil sebesar 0,11 persen secara nasional.Sama halnya 

penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012) yang menunjukkan bahwa ruang 

fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia dengan koefisien sebesar 0,10. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi output suatu negara adalah 

sumberdaya manusia yang terefleksikan dengan penduduk yang bekerja. Menurut 

Choudry dan Elhorst (2010) jumlah penduduk yang besar di usia produktif 

memberikan peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi karena dapat menyebabkan peningkatan jumlah pasokan tenaga kerja, 

peningkatan tenaga kerja wanita, dan peningkatan investasi modal manusia.  
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Tenaga kerja terserap adalah sejumlah dari angkatan kerja yang telah 

bekerja (terserap dalam sektor-sektor ekonomi). Tenaga kerja terserap merupakan 

faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.Namun 

demikian jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki 

skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) 

pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah 

keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Dari 

jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan 

jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan produksi output.  

 

Sumber: BPS, berbagai tahun 

Gambar 1.3 

Grafik Tenaga Kerja Terserap di Indonesia Tahun 2008-2015 

Pada Gambar 1.3 dijelaskan perubahan jumlah tenaga kerja terserap di 

Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2008 sebesar 102.552.750 

jiwa, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 114.819.199 jiwa. Rata-rata penyerapan 
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tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2008-2015 adalah 109.545.125 jiwa. Tahun 

2013, tenaga kerja terserap di Indonesia mengalami penurunan dari 110.808.154 

jiwa menjadi 110.804.041 jiwa. Fluktuasi penyerapan tenaga kerja terjadi karena 

berbagai faktor, seperti kebutuhan industri yang tidak tentu sehingga dapat 

menambah atau mengurangi tenaga kerja. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk 

menyusun penelitian yang berjudul“Pengaruh Ruang Fiskal Pemerintah dan 

Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 

Indonesia Periode 1990-2015”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ruang fiskal pemerintah dan tenaga kerja terserap secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di Indonesia?  

2. Apakah ruang fiskal pemerintah dan tenaga kerja terserap secara 

parsialberpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di Indonesia? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ruang fiskal pemerintah dan tenaga 

kerja terserap secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB)di Indonesia. 
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2. Menguji dan menganalisis pengaruh ruang fiskal pemerintah dan tenaga 

kerja terserap secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di 

Indonesia. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan mengenai pengaruh ruang fiskal pemerintahdan tenaga kerja 

terserapterhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di Indonesia. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembanding untuk 

penelitian dengan topik yang sama terkait pengaruh ruang fiskal 

pemerintahdan tenaga kerja terserapterhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB)di Indonesia. 

3. Bagi akademik, penelitian ini memberikan stimulus kepada mahasiswa 

agar lebih tertarik dalam meneliti pengaruh ruang fiskal pemerintahdan 

tenaga kerja terserapterhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di Indonesia. 

1.5.Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang dalam 

pembahasannya saling terkait, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan yang diteliti. Landasan teori tersebut meliputi teori mengenai 
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Produk Domestik Bruto (PDB), ruang fiskal dan tenaga kerja terserap. Dalam bab 

ini juga akan menguraikan tentang pengkajian hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya serta berisi tentang model analisis dan hipotesis dari 

penelitian ini yang dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah 

sehingga hipotesis merupakan pernyataan yang disusun berdasarkan pertanyaan 

dalam rumusan masalah.  

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini kan menguraikan tentang pendekatan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data 

serta teknik analisis. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, analisis data, pembuktian 

hipotesis dan pembahasan mengenai hasil analisis. Uraian objek penelitian dan 

analisis penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, baik data sekunder 

maupun data yang telah diolah oleh penulis. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan 

saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga 

diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perkonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). 

Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam 

jumlahnya maupun kualitasnya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi adalah investasi dan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terserap oleh 

sektor-sektor ekonomi. pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai 

kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) 

tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak 

(Arsyad, 1999:108). 

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat lepas dari proses pembangunan 

ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi ditambah 

dengan perubahan. Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan dengan 

pembentukan pendapatan nasional yang lebih tinggi, penyediaan lapangan kerja, 

dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2010). 

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (2008) berpendapat bahwa 

untuk kondisi Indonesia, APBN masih merupakan mesin utama pertumbuhan 
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ekonomi sehingga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus 

membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan output nasional. Dengan 

demikian pemerintah dapat menawarkan kebijakan-kebijakan yang dapat 

menstimulus pertumbuhan ekonomi.  

2.1.1.1.Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Menurut Sukirno (2000), terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas 

tanah, kekayaan alam dan teknologi. Sedangkan dalam teori pertumbuhan 

ekonomi klasik lebih menonjolkan faktor pertumbuhan penduduk sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah 

penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat 

spesialisasi dalam perekonomian (Sukirno, 2010). Adanya spesialisasi dalam 

proses ekonomi akan meningkatkan produktivitas perekonomian dan penciptaan 

teknologi baru dengan berbagai inovasi yang pada akhirnya akan mempercepat 

pembangunan ekonomi.  

David Ricardo dan Robert Malthus sebagai ahli ekonomi klasik memiliki 

pandangan yang bertolak belakang dengan Adam Smith mengenai peranan 

penduduk dalam proses pembangunan ekonomi. Adam Smith optimis bahwa 

pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan Ricardo dan Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan 

penduduk yang cepat akan memperbesar jumlah penduduk menjadi dua kali lipat 

dalam waktu satu generasi dan akan menyebabkan tingkat pembangunan menurun 

pada tingkat yang paling rendah. Pertambahan penduduk akan menurunkan 
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tingkat upah pada tingkat cukup hidup (subsistence level), sehingga menurunkan 

tingkat keuntungan (Sukirno, 2010). Ketika jumlah penduduk relatif sedikit 

dibandingkan dengan faktor produksi lainnya, maka pertambahan penduduk akan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk 

berlebihan dibanding dengan faktor produksi lainnya, maka pertambahan 

penduduk akan menurunkan produksi per kapita. 

John Stuart Mill memberikan sumbangan penting dalam analisis 

pembangunan ekonomi. J.S. Mill menjelaskan tentang faktor-faktor bukan 

ekonomi yang berperan dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut adalah 

kepercayaan masyarakat, kebiasaan berfikir, adat istiadat, corak institusi yang ada, 

masyarakat kreatif, dan tingkat pengetahuan. J.S. Mill menekankan pentingnya 

peningkatan ilmu pengetahuan (pendidikan) dan cara berfikir yang rasional bagi 

masyarakat umum untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri 

(Sukirno, 2010). J.S. Mill juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang penting 

dalam kegiatan ekonomi adalah perbaikan dalam pendidikan, kemajuan IPTEK, 

perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi. Pernyataan atas 

perluasan spesialisasi menunjukkan bahwa J.S. Mill mendukung pendapat Adam 

Smith mengenai masalah kependudukan dan spesialisasi kerja.  

2.1.1.2.Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik dikembangkan oleh ekonom 

Robert Solow. Teori pertumbuhan ekonomi Solow fokus pada aspek penawaran. 

Penawaran didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa output 

bergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi agregat 
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merupakan model dasar pertumbuhan Solow (Amstrong dan Taylor, 2007:66). 

Dalam model Solow membolehkan adanya substitusi antara modal dan tenaga 

kerja Todaro (2003:163). Solow mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi 

akan mengalami diminishing return, dimana jika input ditambahkan terus menerus 

maka output juga akan bertambah tetapi dengan tingkat pertambahan yang 

semakin mengecil.  

Y = f(K, L) ........................................................................................................ (2.1) 

Dimana: 

Y = Output, 

K = Modal, 

L = Tenaga Kerja 

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik yang menganjurkan agar 

kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar 

sempurna, perekonomian dapat tumbuh secara maksimal. Model neoklasik 

mengasumsikan bahwa I=S. Hal ini menunjukkan kebiasaan masyarakat yang 

suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhanoutput 

selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu kenaikan kualitas 

dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungandan investasi) dan 

penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000). 

2.1.1.3.Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar 

Teori ini dikembangkan oleh Harrod (1948) di Inggris dan Domar (1957) 

di Amerika Serikat dalam waktu yang hampir sama. Teori Harrod-Domar 
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mengenai perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan proses yang berbeda 

tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan 

ide yang sama. Teori ini melengkapi teori Keynes yang melihat dan menganalisis 

pertumbuhan ekonomi hanya dalam jangka pendek, dimana output nasional dan 

kesempatan kerja ditentukan oleh permintaan agregat (kondisi statis). Harrod-

Domar melihat dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, 

dimana syarat perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh (steady 

growth) perlu adanya investasi (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan 

pada asumsi (Jhingan, 2008: 230): 

1. Negara bersifat closed economy (tanpa perdagangan luar negeri) dan tanpa 

campur tangan pemerintah. 

2. Barang modal dan tenaga kerja digunakan sepenuhnya (full stock and 

employment) pada taraf permulaa perekonomian. 

3. Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung 

marginal. 

4. Kecenderungan menabung marjinal tetap konstan. 

5. Rasio stok modal terhadap pendapatan yang biasa disebut koefisien modal 

diasumsikan tetap. 

6. Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan pada tahun yang sama. 

7. Tingkat harga umum dan tingkat suku bunga konstan. 

8. Tidak ada penyusustan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai 

seumur hidup. 
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2.1.2. Ruang Fiskal 

Heller (2005) menyatakan bahwa ruang fiskal merupakan ketersediaan 

ruang yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menyediakan sumberdaya 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan 

posisi keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Allen Schick (2009) 

mengemukakan bahwa ruang fiskal merujuk pada ketersediaan sumber daya 

keuangan pemerintah bagi inisiatif kebijakan melalui anggaran dankeputusan 

yang terkait dengan anggaran dengan meninjau faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap berkurangnya atau bertambahnya ruang fiskal, dan mepertimbangkan 

metode-metode untuk menjaga atau memperluas ruang fiskal. 

Ruang gerak  fiskal  ada ketika pemerintah dapat meningkatkan anggaran 

pengeluarannya dengan tanpa menyebabkan pengaruh buruk terhadap solvabilitas 

fiskal (BI, 2006). Menurut World Bank (2007) mendefinisikan ruang gerak fiskal 

sebagai pengeluaran diskresioner yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa 

mengganggu solvabilitas fiskalnya. Brun et al. (2006) menghitung ruang fiskal 

sebagai rasio dari tingkat pendapatan sekarang terhadap pendapatan pajak 

berdasarkan indikator struktural seperti PDB per kapita dan sektor penerimaan. 

Dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 mendefinisikan ruang 

fiskal sebagai pengeluaran diskresioner atau tidak terikat (antara lain pengeluaran 

negara untuk proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

tanpa menyebabkan terjadinya insolvency fiscal.  Dengan demikian definisi ruang 

fiskal secara umum adalah sebagai total pengeluaran dikurangi belanja 
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nondiskresioner (seperti belanja pegawai, pembayaran bunga hutang, subsidi, dan 

transfer ke daerah). 

2.1.2.1.Hubungan Ruang Fiskal dengan Kesinambungan Fiskal 

Menurut Heller (2005), secara prinsip terdapat berbagai cara yang berbeda 

bagi suatu pemerintah dalam upaya menciptakan ruang fiskal, diantaranya melalui 

cara-cara berikut: 

1. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh melalui peningkatan pendapatan 

sektor pajak atau penguatan administrasi perpajakan 

2. Memotong atau menghapus belanja-belanja negara yang tidak prioritas 

3. Pinjaman dalam negeri dan/atau luar negeri 

4. Percetakan uang oleh bank sentral untuk dipinjamkan kepada pemerintah 

5. Penerimaan hibah 

Ruang fiskal sangat berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu 

berhubungan dengan kemampuan pemerintah di masa yang akan datang untuk 

membiayai program-program yang diinginkan, membayar kembali pokok dan 

bunga hutang serta menjamin solvabilitas keuangan pemerintah (Moeis, 2012). 

Adanya keterkaitan antara ruang fiskal dengan kesinambungan fiskal, akan 

memberikan beberapa implikasi: 

1. Upaya memperluas ruang fiskal membutuhkan penilaian bahwa belanja yang 

besar dalam jangka pendek dan belanja tambahan di masa yang akan datang 

dapat dibiayai baik dari pendapatan tahun berjalan maupun tahun berikutnya. 

2. Kesinambungan fiskal berarti fokus pada implikasi jangka menengah dari 

pengeluaran program-program yang dapat menciptakan ruang fiskal. 
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3. Yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah ruang 

fiskal yang dibuat minimal dalam waktu jangka menengah yang memiliki 

perspektif komprehensif terhadap prioritas belanja pemerintah. Beberapa 

perdebatan mengenai ruang fiskal yang muncul yang dirasakan dari belanja 

kesehatan, pendidikan atau infrastruktur. Untuk itu diperlukan nilai jangkauan 

dari belanja yang lebih besar dalam kerangka fiskal dan anggaran keseluruhan. 

Heller mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman negara-negara G20 

indikator ketersediaan ruang fiskal diperoleh dengan cara berikut: 

1. Untuk negara-negara industri, menunjukkan bahwa negara-negara yang 

menetapkan ruang fiskal negatif bertujuan untuk mengatasi aging problem, 

mematuhi komitmen terhadap kebijakan asuransi sosial, dan dampak dari 

pertumbuhan dan biaya teknologi kesehatan. Sebaliknya, bagi negara yang 

berpendapatan menengah, di luar beban yang sudah ada untuk negara-negara 

dengan rasio utang publik yang sudah tinggi.Tantangannya adalah kurangnya 

komitmen pemerintah saat ini terhadap masalah-masalah di atas (misalnya, 

untuk asuransi sosial) yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan 

fiskal di masa yang akan datang untuk mengatasi aging problem. Kemudian, 

akan muncul tuntutan yang tidak hanya untuk pensiun sosial minimal tetapi 

juga untuk menutupi biaya akses keperawatan medis dan ini akan menyerap 

sebagian ruang fiskal yang tidak digunakan saat ini di masa yang akan datang; 

2. Penyusunan anggaran tahunan minimal harus memberikan skenario yang 

menggambarkan keberlanjutan posisi fiskal yang ada. Skenario ini harus 

mengeksplorasi dampak asumsi alternatif pada variabel utama dan 
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memperhitungkan beban hutang yang ada. Komitmen asuransi sosial yang ada 

dan setiap tantangan fiskal jangka panjang lainnya yang dapat diidentifikasi 

dengan jelas pada saat ini. 

2.1.2.2.Peran Penganggaran terhadap Ruang Fiskal 

Ruang fiskal merujuk pada ketersediaan sumber daya keuangan 

pemerintah bagi inisiatif kebijakan melalui anggaran dan keputusan yang terkait 

dengan anggaran (Schick, 2009). Dimana sebagai sebuah proses ruang fiskal 

dapat dilihat sebagai anggaran itu sendiri atau sebagai sebuah hal-hal mendasar 

dalam pengambilan keputusan penganggaran. Stakeholders penganggaran di 

seluruh negara menganggap bahwa ruang fiskal adalah ruang yang tersedia bagi 

pengeluaran-pengeluaran baru atau celah antara proyeksi penerimaan dan 

pengeluaran. 

Pemerintah tidak akan fokus terhadap ruang fiskal bila memiliki sumber 

daya yang cukup untuk membiayai masalah-masalah pembiayaan yang ada dan 

inisiatif kebijakan baru. Populasi kaum tua (aging problem) yang umumnya 

dihadapi oleh negara-negara anggota OECD dan konsen bahwa pertumbuhan 

ekonomi mungkin akan melemah dan pada tahun-tahun sebelumnya 

mengindikasikan bahwa ruang fiskal akan mengecil atau bahkan hilang pada 

tahun-tahun berikutnya. Jika ini terjadi, penganggaran akan menjadi sebuah proses 

perdebatan politis yang panjang terkait pembiayaan inisiatif-insiatif kebijakan 

baru.  

Menurut Schick (2009) menyimpulkan bahwa besaran ruang fiskal 

tersebut tergantung pada empat variabel berikut: 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RUANG FISKAL .... TRIA ENJARWATI



20 
 

 
 

1. Pengeluaran Pemerintah  

 Keputusan untuk membelanjakan sejumlah dana pada suatu tahun berarti 

jugakeputusan untuk mengalokasikan hal yang sama untuk tahun-

tahunberikutnya. Saat suatu pemerintah menggulirkan sebuah program baru, 

ituberarti mendorong munculnya tekanan politik dan birokrasi untuk 

melanjutkanatau memperluas program tersebut pada tahun yang akan datang. Hal 

inimendorong peningkatan pengeluaran pemerintah yang bersifat wajib. Faktor-

faktorlain adalah adanya pergeseran risiko dan rumah tangga kepadapemerintah 

sehingga hak negara bagian meningkat yang ditransformasikanlebih dan setengah 

pengeluaran nasional pada banyak negara-negara anggotaOECD sesuai dengan 

amanat undang-undang. Peningkatan pengeluaranpengeluaranwajib ini 

memperkecil ruang fiskal dan pada kasus negara OECDpeningkatan pengeluaran 

ini lebih besar terhadap share GDP negara-negara anggotadibandingkan pada saat 

OECD didirikan hampir setengah abad yang lalu. 

2. Kecenderungan terhadap Pajak 

Ketika ruang fiskal yang tersedia tidak cukup untuk membiayai program 

program baru dan komitmen-komitmen pada tahun anggaran sebelumnya, 

pemerintah akan melirik pada sisi pendapatan. Seluruh pemerintah dari negara 

negara anggota OECD menaikkan tarif pajak dan memperluas basis perpajakan 

selama periode ekspansi. Mereka meningkatkan pendapatan perpajakan pada 

waktu yang tepat karena para pemilih menginginkan peningkatan pelayanan dan 

saat ruang fiskal tidak memadai karena pengeluaran negara sudah teralokasi 

menurut pos-posnya. Saat ini hampir semua anggota membiayai inisiatif 
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kebijakan melalui pertumbuhan ekonomi dan pemotongan anggaran atau efisiensi 

terhadap program yang ada. 

3. Kecenderungan terhadap Pinjaman 

Ruang fiskal dapat ditingkatkan dengan menambahkan pinjaman kepada 

sumber daya-sumber daya yang dihasilkan oleh pendapatan saat ini. Pada 

kenyataannya banyak negara anggota OECD melakukan pinjaman besar-besaran 

selama pasca perang untuk percepatan pertumbuhan dengan membiayai investasi 

serta pengeluaran tahun berjalan. Terbukti bahwa gelombang pendapatan tersebut 

tidak secara penuh menjamin berkembangnya pengeluaran publik. Pemerintah 

negara-negara OECD lebih mengutamakan keseimbangan ekonomi daripada 

anggaran. Akumulasi hutang publik dipertimbangkan dengan hati-hati karena 

pemerintah harus membayar kembali berupa deviden. 

4. Kinerja Ekonomi 

Faktor terakhir yang mempengaruhi ruang fiskal adalah kinerja ekonomi. 

Pertumbuhan yang tinggi memberikan peningkatan pendapatan bagi pemerintah 

yang secara umum kenaikannya lebih cepat dari PDB. Sebaliknya terjadi saat 

perekonomian melemah maka pendapatan pemerintah menurun dan pengeluaran 

juga berfluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian, meskipun dengan 

tingkatan yang berbeda. Dengan pendapatan dan pengeluaran yang bergerak 

berlawanan anggaran secara otomatis menyesuaikan yaitu memperlebar ruang 

fiskal saat perekonomian baik dan memperkecilnya saat ekonomi memburuk. 

Ruang fiskal akan membesar dan mengecil sebagai respon terhadap 
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perkembangan ekonomi, dan kebijakan anggaran akan menyesuaikan diri dengan 

perubahan dalam kinerja. 

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan 

pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan 

administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). 

Beberapa bidang penting akan dibiayai pemerintah adalah gaji pegawai-pegawai 

pemerintah, membiayai pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai 

pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis 

infrastruktur. Pembelanjaan-pembelajaan tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 

2004).Perkembangan pengeluaran pemerintah diukur dari besarnya belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP 

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan 

kedua dengan PP No. 21 Tahun 2011 . 

Mangkoesoebroto (1998:169) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah 

tercermin dari pengeluaran pemerintah. Ketika pemerintah telah memutuskan 

untuk mengeluarkan sejumlah dana untuk kebutuhan barang dan jasa, maka hal 

tersebut menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang 

digunakan untuk kebijakan tersebut yang telah melakukan perencanaan yang 

terdiri dari cara realisasi dan target kegiatan.  

1) Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow 
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Teori dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. 

Rostow dan Musgrave menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah 

dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini 

pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang 

disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar pula. Pada tingkat 

ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran 

pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial (Mangkoesoebroto, 2008:170). 

Keterlibatan dan peran pemerintah semakin lama semakin berkurang seiring 

dengan semakin meningkatnya tahapan yang dilaluinya. 

2) Teori Hukum Wagner 

Teori Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, 

apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat. Menurut Wagner (dalam Dumairy, 1997: 162) ada lima 

penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah yaitu: tuntutan peningkatan 

perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, 

urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan demokrasi 

dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. 

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝐺𝑝𝐶𝑡

𝑌𝑝𝐶𝑡
>

𝐺𝑝𝐶𝑡

𝑌𝑝𝐶𝑡−1
>

𝐺𝑝𝐶𝑡−2

𝑌𝑝𝐶𝑡−2
> ⋯ >

𝐺𝑝𝐶𝑡−𝑛

𝑌𝑝𝐶𝑡−𝑛
.............................................................(2.2) 
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Dimana: 

GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita 

YpC : Produk atau pendapatan nasional perkapita 

t : Indeks waktu (tahun) 

Menurut Wagner peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesubroto, 2008: 179). 

Hukum Wagner yang menjelaskan rasio antara pengeluaran pemerintah per kapita 

terhadap pendapatan nasional per kapita ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 

 

 

 

Sumber: Dumairy, 1997 

Gambar 2.1 

Kurva Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner 

 Berdasarkan kurva tersebut masih ada persoalan yang belum terpecahkan 

yaitu apakah dalam jangka panjang kurva Wagner ini akan berpola gompertzian 

(mencapai batas maksimum tertentu) atau akan berpola parabolik (meningkat 

sampai dengan suatu titik waktu tertentu dan akan kembali menurun pada tahun 

berikutnya). 

𝐺𝑝𝐶

𝑌𝑝𝐶
 

𝐺𝑝𝐶

𝑌𝑝𝐶
 

0 0 t t 
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2.1.4. Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun atau lebih) 

yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi 

sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan sedangkan yang 

termasuk bukan angkatan kerja, diantaranya adalah mereka yang selama seminggu 

yang lalu hanya bersekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, dan 

mereka yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, 

sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan (Disnakertrans, 2006:54).Menurut 

Undang-undang pokok ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum menjelaskan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Simanjuntak, 1998 

Gambar 2.2 

Struktur Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan 

Penduduk 

Tenaga Kerja Bukan Tenaga Kerja 

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja 

Pengangguran Bekerja Sekolah Mengurus 

Rumah Tangga 

Penerima 

Pendapatan 
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2.1.5. Permintaan dan Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terserap 

pada suatu sektor dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga 

kerja ditentukan dari permintaan tenaga kerja dalam suatu aktifitas ekonomi. 

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen 

terhadap barang dan jasa. Pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang 

itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. 

Permintaan badan usaha terhadap tenaga kerja tersebut merupakan permintaan 

turunan (derived demand), yang berarti bahwa pertambahan permintaan tenaga 

kerja tergantung dari pertambahan permintaan konsumen terhadap barang yang 

diproduksi oleh badan usaha atau perusahaan tersebut (Bellante dan Jackson, 

1990:23). 

2.1.6. Hubungan Antar Variabel 

2.1.6.1.Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Ruang fiskal pemerintah merupakan anggaran pemerintah pusat yang 

dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan 

lainnya untuk mencapai tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Menurut 

Sukirno (2004) pembelanjaan-pembelajaan tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Dari 

alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dinilai sebagai lokomotif 

pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan infrastruktur dapat memacu 

sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini pada 

akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB). 
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2.1.6.2.Pengaruh Tenaga Kerja Terserap terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB).  

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional 

dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, 

sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar 

domestiknya lebih besar (Todaro, 2003:93). Meski demikian hal tersebut masih 

dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang benar–benar cepat 

akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. 

Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan 

faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. 

2.2.Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sejenis yang telah 

dilakukan dengan maksud digunakan sebagai tuntutan untuk memecahkan 

masalah penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dipakai sebagai 

tinjauan dalam penelitian ini salah satunya adalah penelitian oleh Heller (2005). 

Heller meneliti tentang ruang fiskal (fiscal space) di negara-negara anggota G20 

periode 1990-2003. Penelitian menggunakan variabel pendapatan, belanja negara, 

pinjaman dalam dan luar negeri, penerimaah hibah.Tujuan penggunaan ruang 

fiskal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk pengentasan 
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kemiskinan.Hasil penelitiannya menekankan bahwa ruang fiskal 

memilikihubungan dengan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)dan 

masalah yang timbul dalam menciptakan ruang fiskal tidaklah baru tetapi 

dihadapkan pada besarnya belanja pemerintah. 

Schick (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Budgeting For Fiscal 

Space”. Tujuan dari penelitian Schick adalah untuk meninjau faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap penyusutan ruang fiskal dan melihat bagaimana 

penganggaran dapat menyusun kembali ruang fiskal yang langka di negara-negara 

OECD. Penelitian Schick menggunakan variabel GDP, pengeluaran pemerintah, 

pajak, pinjaman dalam dan luar negeri, dan kinerja ekonomi. 

Moeis (2012) melakukan penelitian yang berjudul“Pengaruh Besaran 

Ruang Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pada penelitian 

tersebut, variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi (PDBR) dan veriabel 

independen adalah ruang fiskal (RF), capital labor ratio (InvS/Naker) dan 

produktivitas tenaga kerja (PDBR/Naker). Penelitian tersebut menggunakan data 

time series taahun 1984-2010 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews 4.1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,11 sedangkan produktivitas 

tenaga kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia sebesar 0,99. 

Cahya Annisa (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh ruang fiskal 

dan produktivitas tenaga kerja terhadap perrtumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 
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2001-2013. Pada penelitiannya, variabel dependennya adalah tingkat pertumbuhan 

ekonomi (PDBR) dan variabel independen adalah ruang fiskal (RF) dan 

produktivitas pekerja (PP). Penelitian tersebut menggunakan data time series 

taahun 2001-2003 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan perangkat lunak Eviews 4.1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ruang fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 

sebesar 0,108. produktivitas pekerja juga berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,995. 

Roby Sudrajad (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kediri. 

Variabel independen yang digunakan yaitu pertumbuhan sektor primer, 

pertumbuhan sektor sekunder, dan pertumbuhan sektor tersier. Variabel dependen 

yang digunakan yaitu penyerapan tenaga kerja. Penelitian tersebut menggunakan 

data time series tahun 1986-2006 dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews 4.1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi sektor primer berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, (2) pertumbuhan sektorsekunder 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, (3) 

pertumbuhan sektor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, (4) pertumbuhan ekonomi disektor primer, sekunder, 

dan tersier secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Kediri. 
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Swaramarinda dan Indriani (2011) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan 

ekonomi dan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi 

pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah. Penelitian tersebut 

menggunakan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran 

konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran konsumsi pemerintah 

berupa belanja pegawai, konsumsi masyarakat terhadap barang-barang meningkat 

yang kemudian akan mendorong fungsi konsumsi yang berkontribusi terhadap 

pendapatan nasional. Sedangkan pengeluaran investasi pemerintah mendorong 

berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga anggaran pembangunan dapat 

dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai oleh 

masyarakat. 

Selain itu penelitian yang telah disebutkan, Ibrahem AlBataineh (2012) 

telah melakukan penelitian yang berjudul “the impact of goverment expenditures 

on economic growth in Jordan for period 1990-2010”. Variabel dependen yang 

digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yang digunakan 

adalah pengeluaran rutin, belanja modal, pembayaran transfer dan pembayaran 

bunga dengan menggunakan metode OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah pada tingkat agregat memiliki dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dimana hasil tersebut sesuai dengan teori keynesian dan 
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penelitian tersebut menemukan bahwa pembayaran transfer dan pembayaran 

bunga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Deddy Rustiono (2008) melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis 

pengaruh tenaga kerja, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB 

Propinsi Jawa Tengah periode 1985-2006. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel independennya adalah tenaga kerja, PMA, PMDN, dan 

belanja pemerintah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tenaga kerja, investasi, 

dan belanja pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

PDRB Propinsi Jawa Tengah. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nasriyah (2013), Nasriyah melakukan 

penelitian tentang pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terserap terhadap 

PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2006-2010. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah PDRB sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel independennya adalah belanja modal dan tenaga kerja 

terserap. Hasil estimasi menunjukkan belanja modal tidak memiliki pengaruh 

terhadap PDRB. Sedangkan variabel tenaga kerja terserap memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap PDRB Kab/kota di Propinsi Jawa Tengah. 

2.3.Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah disampaikan, 

maka dalam penelitian ini disampaikan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Diduga ruang fiskal pemerintah dan tenaga kerja terserap secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di 

Indonesia. 

2. Diduga ruang fiskal pemerintah dan tenaga kerja terserap secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)di 

Indonesia. 

2.3.2. Model Analisis 

Model analisis yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini 

adalah model analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi 

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Dalam model ekonometrika, 

nantinya pengaruh dari setiap variabel dapat diukur tingkat signifikasinya. Secara 

umum model regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut: 

PDB = β
0

+ β
1

RF + β
2

NAKER +  ε ........................................................................ 

(2.3) 

Dimana: 

PDB  = Produk Domestik Bruto 

RF  = Ruang Fiskal Pemerintah 

Naker  = Tenaga Kerja Terserap 

β0  = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien regresi variabel bebas 

ε  = Error term 
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2.4.Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir Penelitian 

Keterangan: 

  : secara parsial    : secara bersama-sama 

Produk Domestik Bruto (PDB)merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu 

periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto 

(PDB) adalah tenaga kerja. Menurut Michael P. Todaro tiga komponen utama 

dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk 

yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan kemajuan 

teknologi. Jumlah tenaga kerja terserap yang besar akan menambah tingkat 

produksi. Meskipun demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat akan memberikan dampak positif atau negatif 

dari pembangunan ekonominya.  

Ruang Fiskal (RF) 

Tenaga Kerja Terserap 

(NAKER) 

Produk Domestik Bruto 

(PDB) 
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Faktor lain yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

pengeluaran pemerintah. Perkembangan pengeluaran pemerintah diukur dari 

besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung 

meliputi belanja pegawai, pembayaran pokok dan bunga hutang, subsidi, transfer 

daerah,  belanja pendidikan, dan belanja kesehatan. Ruang fiskal dalam penelitian 

ini menggunakan perhitungan total belanja dikurangi dengan belanja tidak 

langsung. Ruang fiskal digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti adanya proyek-proyek 

infrastruktur.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan alat analisis dengan model 

ekonometrik yaitu Regresi Linier Berganda yang digunakan  untuk menguji 

hipotesis-hipotesis dari data yang terukur sehingga diperoleh parameter dari 

pengaruh perubahan dari suatu variabel ekonomi yaitu besaran ruang fiskal 

Indonesia dan tenaga kerja terserap terhadap variabel ekonomi yang lain yakni 

Produk Domestik Bruto (PDB)Indonesia. Kemudian, hasil dari analisis tersebut 

akan diinterpretasikan ke dalam suatu uraian. 

3.2.Indentifikasi Variabel 

Periode analisis dilakukan pada tahun 1990-2015. Variabel-variabel yang 

digunakan adalah: 

1. Variabel terikat (dependent variable), yaitu tingkat produk domestik bruto

Indonesia. 

2. Variabel bebas (independent variable), terdiri dari tingkat ruang fiskal dan

tenaga kerja terserap Indonesia. 

3.3.Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah menjelaskan arti dan cakupan variabel yang 

digunakan dalam penelitian untuk menghindari salah pengertian terhadap makna 

masing-masing variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai berikut: 
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1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto adalah nilai tambah barang dan jasa yang 

di produksi di suatu wilayah (nasional) tertentu dalam jangka waktu 

tertentu yang biasanya dalam satu periode, pada harga yang sama atau 

konstan. Penelitian ini menggunakan data PDB riil  selama periode 1990-

2015 atas dasar harga konstan tahun 2000. Data tersebut diperoleh dari 

BPS dengan tiga tahun dasar, yaitu tahun dasar 1993, 2000, dan 2010 

dengan satuan Rupiah. Penulis kemudian melakukan penyamaan tahun 

dasar terhadap seluruh data menjadi atas dasar harga konstan tahun 2000. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mencari data yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993, 2000 dan 

2010, 

b. Membagi data tahun dasar 2000 dengan data tahun dasar 1993 dan 

2010  sehingga diperoleh indeks pengali, 

c. Indeks pengali yang diperoleh dikalikan dengan semua data yang 

dihitung atas dasar tahun 1993 dan 2010 sehingga semua data yang ada 

sudah berdasarkan tahun dasar 2000. 

2. Ruang Fiskal (RF) 

Ruang fiskal merupakan total belanja dikurangi dengan belanja 

tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, 

pembayaran pokok bunga utang, subsidi, transfer daerah, belanja 

pendidikan, dan belanja kesehatan. Sehingga ruang fiskal tersebut dapat 

dihitung dengan formula sebagai berikut: 
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RF = TB − BP − PPBH − S − TD − Bpnd − Bkes ............................(3.1) 

Dimana: 

RF : Ruang Fiskal 

TB : Total Belanja 

BP : Belanja Pegawai 

PPBH : Pembayaran Pokok dan Bunga Hutang 

S : Subsidi 

TD : Transfer Daerah 

Bpnd : Belanja Pendidikan 

Bkes : Belanja Kesehatan 

(Sumber: Moeis, 2012) 

Satuan yang digunakan untuk ruang fiskal adalah Rupiah. 

3. Tenaga Kerja Terserap (NAKER) 

Tenaga kerja terserap merupakan sejumlah angkatan kerja yang 

telah bekerja (terserap dalam berbagai sektor ekonomi) yang menghasilkan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Data yang digunakan adalah jumlah 

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang bekerja dengan 

maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu 

dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan di Indonesia pada 

tahun 1990-2015 dalam satuan jiwa. 
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3.4.Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data tahunan atau time series. Data time series yang digunakan dalam 

penelitian ini dimulai dari tahun 1990 sampai dengan 2015. Jenis dan sumber data 

yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

No. Variabel Deskripsi Data Sumber Data 

1 PDB PDB Riil BPS 

2 RF Ruang Fiskal Kemenkeu 

3 TB Total Belanja APBN Kemenkeu 

4 BP Belanja Pegawai Kemenkeu 

5 PPBH Pembayaran Pokok dan Bunga Hutang Kemenkeu 

6 S Subsidi Kemenkeu 

7 TD Transfer Daerah Kemenkeu 

8 BPnd Belanja Pendidikan Kemenkeu 

9 Bkes Belanja Kesehatan Kemenkeu 

10 Naker Tenaga Kerja Terserap BPS 

 

3.5.Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori-teori dan bahan-bahan 

acuan yang sesuai dari berbagai buku, teks, jurnal penelitian, internet 
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maupun sumber lainnya untuk dapat menjelaskan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan data untuk mendapatkan data dari semua variabel yang akan 

dianalisis. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan BPS, seperti PDB 

riil Indonesia. Semua data kemudian dikelompokkan dalam tabel-tabel dan 

diolah dengan program komputer. 

3.6.Teknik Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengolahan dan 

perhitungan melalui program komputer Eviews 4.1. Pada model penelitian ini 

digunakan tiga variabel yaitu terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel 

bebas. Sehingga dalam analisis ini digunakan model regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

3.6.1. Ordinary Least Square (OLS) 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang 

menggunakan metode kuadrat terkecil atau biasa disebut Ordinary Least Square 

(OLS). Model regresi linier berganda sebagai berikut: 

PDB = β0 + β1RF + β2 Naker +  ε ................................................... (3.2) 

Dimana: 

PDB : Tingkat produk domestik bruto yang ditunjukkan oleh perkembangan    

PDB riil 

RF : Tingkat investasi pemerintah yang ditunjukkan dengan ruang fiskal 

Naker : Tingkat tenaga kerja terserap 

ε : Error term 
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 Untuk memperoleh nilai masing-masing parameter digunakan metode 

kuadrat terkecil biasa yaitu OLS (Ordinary Least Square), maka untuk 

mendapatkan penduga yang baik dengan metode OLS maka berlaku asumsi-

asumsi klasik agar didapatkan penaksir yang bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), asumsi tersebut adalah: (Gujarati, 1995:66-75) 

1. Hubungan antara Y (variabel dependen) dan X (variabel independen) adalah 

linier dalam parameter. 

2. Nilai X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang (non-stocastic). 

Karena variabel independennya lebih dari satu maka ditambah asumsi tidak 

ada hubungan linier antara variabel independen atau tidak ada 

multikolinieritas. 

3. E(e | Xi) = 0 

Dimana nilai harapan (expected value) atau rata-rata dari variabel pengganggu 

e, adalah nol. 

4. var (ei | Xi) = E [ei – E (ei)]
2 

  = E (ei
2| Xi) karena asumsi 3 

  = σ2 

Dimana varian dari variabel pengganggu ei adalah sama (homokedastisitas). 

5. cov (ei, ej | Xi,Xj) = E [(ei – E (ei) | Xi] [ej – E(ej | Xj)] 

= E(ei | Xi) (ej | Xj) 

Dimana tidak ada serial korelasi antara variabel pengganggu ei tidak saling 

berhbungan dengan variabel pengganggu ej yang lain. 

6. E (XiUi) = 0 
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Dimana covariance samadengan nol. 

7. Jumlah observasi (n) harus lebih besar dari jumlah parameter (k). 

8. Harus ada variabilitas nilai X. 

9. Spesifikasi model harus benar. 

10. Tidak ada multikolinieritas sempurna, yang berarti tidak terdapat hubungan 

linier yang pasti antara variabel yang menjelaskan (X). 

3.6.2. Uji Statistik 

3.6.2.1.Uji F (Uji Bersama-sama) 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh seluruh 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. 

Model pertama yang digunakan adalah dengan membandingkan F hitung dengan 

F tabel. Jika nilai F hitung seluruh variabel lebih besar dari F tabel dalam tingkat 

kepercayaan (α = 1%, 5%, 10%) maka seluruh variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Pada pengujian ini juga 

menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 (α=5%)atau confidence interval 

sebesar 0,95 menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : βi = β2 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel X1 dan 

X2 terhadap variabel Y. 

H1 : minimal ada 1β≠ 0, artinya minimal ada satu variabel X 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 
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a. H0 diterima jika Fhitung ˂  Ftabel yang berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. H0 ditolak jika Fhitung ˃  Ftabel yang berarti paling sedikit ada satu variabel 

independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Nilai F hitung dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
𝑅2/(𝑘−1)

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan: 

k  : nilai koefisien determinasi 

R2  : koefisien determinasi berganda 

1-R2 : residual sum squares (RSS) 

K  : banyaknya variabel bebas 

n  : jumlah observasi 

 Model kedua dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan 

tingkat signifikansi yang digunakan (α = 1%, 5%, 10%). Jika p-value ˃  tingkat 

signifikansi, maka secara bersama-sama variabel independen tersebut tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-

value ˂  dari tingkat signifikansi, maka secara bersama-sama variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

3.6.2.2.Uji t (Uji Parsial) 

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

masing-masing variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. Model pertama yang digunakan adalah membandingkan antara t hitung 
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dengan t tabel. Jika t hitung dari variabel independen tersebut lebih besar dari nilai 

t-tabel dalam tingkat keyakinan tertentu, maka variabel tersebut dinyatakan 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 (α=5%) atau confidence interval 

sebesar 0,95. Berdasarkan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Selanjutnya nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan keputusan: 

a. Jika nilai thitung ˃  ttabel maka H0 ditolak. Artinya variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai thitung ˂  ttabel maka H0 diterima. Artinya variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Nilai t-hitung dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

t-hitung = 
koefisien regresi βi

standar error βi
          atau     t-hitung =  

𝛽𝑖

𝑆𝑒 (𝛽𝑖)
 

Keterangan:  

βi : koefisien regresi secara parsial 

Se : Standar error koefisien regresi 

 Model kedua dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan 

tingkat signifikansi (α = 1%, 5%, 10%). Jika p-value ˂  tingkat signifikansi, maka 

secara parsial variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya, jika Jika p-value ˃  tingkat signifikansi, maka 

secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  
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3.6.2.3.Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan angka yang menunjukkan besarnya 

derajt kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terkait dari 

suatu fungsi tersebut (Gujarati, 2004:536). Dengan kata lain R2dapat mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Apabila R2 mencapai angka 

1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen dengan sempurna. Sebaliknya apabila R2 mencapai angka 0 berarti 

dalam model tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak dapat atau 

lemah dalam menerangkan variabel dependen. Jika R2sama dengan nol, berarti 

variabel independen tidak mampu dalam menjelaskan variabel dependen. Dan jika 

R2sama dengan 1, maka diartikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 

variabel terikat secara sempurna. 

Koefisien determinasi yang disesuaikan (R2Adjusted) dianggap lebih dapat 

menggambarkan Goodness of Fit dari suatu model regesi berganda karena secara 

umum R2Adjusteddapat memberikan penalty terhadap penambahan variabel 

independen yang tidak mampu menambah daya prediksi suatu model. Nilai 

R2Adjustedtidak akan pernah melebihi nilai R2, sehingga berimplikasi pada 

peningkatan nilai R2Adjustedyang lebih kecil dibandingkan peningkatan nilai R2 

saat jumlah variabel independen ditambahkan. Jika nilai R2Adjustedtinggi, maka 

model regresi dapat dikatakan baik. 
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3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Estimator yang dihasilkan dalam persamaan regresi harus BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan malalui uji F dan uji 

T tidak boleh bias. Untuk memperoleh estimator yang bersifat BLUE maka perlu 

dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut: 

3.6.3.1.Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

linier yang sempurna antar variabel bebas yang mengakibatkan standard error 

koefisien regresi mempunyai nilai tak terbatas, sehingga koefisien regresi tidak 

signifikan. Pada umumnya hubungan antara variabel bebas adalah tidak sempurna. 

Jika variabel-variabel yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain, maka sangat 

sulit untuk memisahkan pengaruhnya masih-masing dan untuk mendapatkan 

penaksir yang baik bagi koefisien-koefisien regresi.  

Menurut Gujarati (2001: 166) cara untuk mendeteksi adanya gejala 

multikolinearitas adalah model mempunyai R2 yang tinggi (antara 0,7 sampai 1) 

tetapi tidak satupun atau sedikit sekali variabel bebas yang signifikan 

mempengaruhi variabel terikat melalui uji t, namun berdasarkan uji F secara 

statistik signifikan yang berarti semua variabel bebas secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini untuk menguji 

multikolinearitas dengan menggunakan correlation matrix, dimana apabila 

correlation matrixlebih besar daripaada 0,8 maka dapat disimpulkan terdapat 

gejala multikolinearitas, dan sebaliknya. 
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3.6.3.2.Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Heteroskedastisitas dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun 

regresi berganda dan sering dijumpai dalam data cross section dibandingkan pada 

data time series. Konsekuensi dari terjadinya heteroskedastisitas yaitu uji 

signifikansi menjadi tidak valid. Regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi bila variabel gangguan mempunyai 

variabel yang sama untuk observasi. 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan White 

Heteroskedasticity Test. Dimana hipotesis dari penggunaan uji White adalah 

hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, 

sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai p-value dariObs*R-

squareddengan nilai α=5%. Apabila nilai p-value dariObs*R-squared 

menunjukkan lebih besar dari nilai α maka H1ditolak yang berarti tidak ada 

masalah heteroskedastisitas. 

3.6.3.3.Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Keadaan tersebut menyebabkan nilai 

R2 dan F hitung cenderung berlebihan sehingga estimasi Ordinary Least Square 

(OLS) menjadi tidak efisien lagi karena confident interval yang melebar dan test 
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signifikasi menjadi tidak akurat lagi, standard error dan varians mungkin akan 

under estimated dari sebenarnya.Autokorelasi disebabkan olehadanya kesalahan 

spesifikasi pada model ekonometrika atau pola hubungan alami dari suatu data 

yang umumnya terjadi pada data time series. 

Uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi yaitu uji 

Durbin Watson (DW) dan uji Lagrange Multiplier (LM).Pada penelitian ini untuk 

menguji ada atau tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Lagrange 

Multiplier (LM). Penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilihat dari 

nilai p-valuedariObs*R-squared. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai 

α=5% maka H0 diterima yang artinya tidak ada masalah autokorelasi. Cara 

penyembuhan autokoralasi dengan cara melakukan regresi dengan metode GLS 

(General Least Square) atau WLS (Weighted Least Square).  

3.6.3.4.Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada beberapa metode untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik.Terdapat beberapa metode untuk menguji normalitas, antara lain melalui 

histogram dan uji Jarque-Bera yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis 

dari penggunaan uji Jarque-Beraadalah hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa 

berdistribusi normal, sedangkan H1 menyatakan bahwa tidak berdistribusi normal.  
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Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (P-value). 

Apabila nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari nilai α=5%  maka 

H0diterima atau H1ditolak yang artinya berdistribusi normal pada estimasi dan 

sebaliknya jika nilai probabilitas (P-value) lebih kecil dari nilai α=5%  maka 

H0ditolakatau H1diterima yang artinya tidak berdistribusi normal 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan nilai tambah dari barang dan 

jasa yang diproduksi oleh daerah dan dijadikan sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (nasional).PDB terdiri dari dua kategori yaitu PDB atas 

dasar harga konstan dan PDB atas dasar harga berlaku. PDB atas dasar konstan 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menggunakan tahun 

dasar sebagai basis perhitungan, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku 

menunjukkan struktur perekonomian suatu negara. 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDB riil di 

Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi 

peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar. Artinya, jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi di Indonesia selalu meningkat. PDB Indonesia pada awal periode 1990 

dimulai pada tingkat 7,24%, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 

6,95% pada tahun 1991 dan 6,46% pada tahun 1992. Namun, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia banyak mengalami perubahan dan fenomena. Krisis ekonomi 

yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan pertumbuhan PDB mengalami 

penurunan sebesar 198.578,5 milyar Rupiah atau mencapai -13,13%. Krisis 

ekonomi pada tahun 1997  diawali dengan krisis nilai tukar Rupiah pada 

pertengahan 1997. Pada tahun 1999 perekonomian Indonesia mulai mengalami 

peningkatan kembali sebesar 0,79% dan belum stabil. 
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Sumber: BPS, berbagai tahun 

Gambar 4.1 

Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

Pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2000 kembali meningkat sebesar 

4,13% dan kembali menurun tahun 2001 menjadi 3,64%. Pada tahun 2002 

kembali naik 0.86% dan 2003 meningkat 1,14% (Gambar 4.4).Sejak tahun 2004 

hingga tahun 2013, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia 

mengalami peningkatan hampir selalu diatas 5%. Namun pada tahun 2009 laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan kembali akibat dari 

krisis subprime mortgage di Amerika Serikat sebesar 4,63%. Karena kondisi 

perekonomian di Indonesia yang cukup stabil pada saat itu, krisis subprime 

mortgage pada tahun 2009 tidak mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia 

secara signifikan bahkan kondisi perekonomian Indonesia tergolong sangat baik. 
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4.1.2. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia  

4.1.2.1. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia Periode Sebelum Tahun 2000 

 Pada periode sebelum tahun 2000 Indonesia APBN masih menerapkan 

anggaran berimbang atau prinsip T-Account. Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa 

apabila dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan pendapatan negara 

berkurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, maka harus diupayakan 

untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja negara. 

 Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa ruang fiskal terhadap total 

belanja bergerak secara fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase rata-rata 

ruang fiskal yang tersedia untuk infrastruktur atau kegiatan pembangunan untuk 

tahun anggaran 1990-2000 sebesar 30,7% dari total belanja pemerintah, 

sedangkan pertumbuhan bergerak rata-rata sebesar 4,36% pada periode yang 

sama. Tingkat persentase ruang fiskal tertinggi berada di tahun 1996 sebesar 

39,44%. Sedangkan persentasi ruang fiskal terendah berada di tahun 2000 sebesar 

14,13% pada periode yang sama. Penurunan persentase tersebut sebagai dampak 

dari krisis ekonomi (1997-1998). Penerimaan negara baik dari pajak maupun 

penerimaan bukan pajak semakin menurun, pengeluaran publik menurun, hutang 

dan subsidi yang semakin meningkat serta pengeluaran pembangunan menurun 

tajam.  

 Berdasarkan Gambar 4.2menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Repelita 

V (1989-1993) realisasi belanja pegawai terus mengalami peningkatan dari 7.088 

miliar Rupiah pada tahun 1990 menjadi 11.144,8 miliar Rupiah pada tahun 

anggaran 1993. Peningkatan realisasi belanja pegawai selama Repelita V 
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disebabkan oleh adanya tambahan pegawai baru serta adanya kebijakan 

pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pada tahun anggaran 

1989/1990-1991/1992 dan adanya kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun 

anggaran 1993/1994. Selama Repelita VI (1994-1998), belanja pegawai juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1994, realisasi belanja 

pegawai mencapai 12.595,5 miliar Rupiah dan pada tahun 1998 meningkat 

menjadi 23.216,1 miliar Rupiah. Pada tahun 1999 realisasi belanja pegawai 

meningkat menjadi sebesar 32.718,8 miliar Rupiah dan tahun 2000 mengalami 

penurunan sebesar 10,4%.  

Penurunan beban belanja pegawai tahun 2000 berkaitan dengan adanya 

proses penyelesaian pengalihan lebih dari dua juta orang pegawai pusat ke daerah 

yang menyebabkan berkurangnya beban anggaran untuk belanja gaji pegawai 

pusat. Dimana belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan pensiun, 

tunjangan beras, uang makan (lauk pauk), lain-lain belanja pegawai dalam negeri 

serta belanja pegawai luar negeri yang secara keseluruhan juga mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. 
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Sumber: Kementerian Keuangan, berbagai tahun 

Gambar 4.2 

Grafik Perkembangan Belanja Wajib, Pendidikan, dan Kesehatan 

Periode 1990-2000 (dalam miliar rupiah) 

Pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri jumlahnya terus 

meningkat, namun proporsinya menurun terhadap total pengeluaran rutin. Pada 

Repelita V tahun 1990, pembayaran hutang luar negeri meningkat dari 4.959,2 

miliar Rupiah menjadi 6.157.4 miliar Rupiah di tahun 1993. Proporsi pembayaran 

hutang luar negeri terhadap total pengeluaran rutin mengalami penurunan dari 

48,4% menjadi 42,3%. Sementara pada Repelita VI (1994-1998) jumlah 

pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri peningkatan disebabkan oleh 

adanya percepatan pembayaran (prepayment) terhadap sebagian hutang luar 

negeri yang memiliki tingkat bunga yang tinggi. Pembayaran bunga dan cicilan 

hutang luar negeri tahun pertama Repelita VI (1994) sebesar 6.144,6 miliar 

Rupiah yang meningkat sampai tahun keempat (1998) menjadi 32.864,3 miliar 

Rupiah. Dalam tiga tahun berikutnya (1999-2001) pembayaran bunga utang 
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mengalami peningkata yang sangat tajam, dari 42.735,3 milyar Rupiah menjadi 

87.142,3 milyar Rupiah. 

Semakin besarnya kewajiban terhadap pembayaran bunga dan cicilan 

hutang luar negeri disebabkan oleh semakin besarnya jumlah hutang luar negeri 

yang jatuh tempo dan adanya perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

dan mata uang negara-negara pemberi pinjaman. Hal tersebut menyebabkan 

APBN menjadi rentan terhadap fluktuasi berbagai variabel ekonomi. Kewajiban 

ini harus dipenuhi untuk menyelamatkan bank-bank dalam negeri dan 

mempertahankan keberadaan sistem pembayaran nasional. 

Pada tahun 1990 subsidi terhadap BBM menjadi beban subsidi terbesar 

yang mencapai 3.301 miliar Rupiah. Besarnya subsidi tersebut selain disebabkan 

oleh peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional akibat terjadinya 

krisis teluk, juga disebabkan oleh meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri 

yang cukup tinggi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengeluaran rutin, penghematan pemakaian devisa negara, serta mencegah 

pemborosan penggunaan energi dan mendukung kebijaksanaan diversifikasi 

energi, maka secara berkala telah diupayakan pengurangan subsidi BBM dengan 

menyesuaikan harga jual BBM dalam negeri pada tingkat yang wajar. Subsidi 

BBM dalam tahun 1991 sampai 1996 cenderung mengalami penurunan. Beban 

subsidi BBM dari tahun 1997 yaitu sebesar 21.120,6 milyar Rupiah sampai tahun 

2000 yaitu sebesar 62.745,3 milyar Rupiah terus mengalami pembengkakan. 

Depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional 

menjadi faktor penyebab utama. Beban subsidi non-BBM pada tahun 1999 sampai 
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2001 justru mengalami penurunan sebesar 2,2%. Penurunan disebabkan oleh 

dihapuskannya beberapa  jenis subsidi secara bertahap seperti subsidi pupuk, 

subsidi gula, subsidi jagung dan kedelai, serta subsidi pakan ternak. 

Sebelum tahun 2001, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam 

APBN diwujudkan melalui alokasi belanja transfer ke daerah berupa: a. Subsidi 

daerah otonom (SDO) atau dana rutin daerah (DRD), b. Anggaran yang 

didaerahkan dalam bentuk dana pembangunan daerah (DPD). Rasio jumlah 

belanja transfer ke daerah dalam bentuk DRD dan DPD terhadap PDB terus 

meningkat dari 2,6% pada tahun 1999 menjadi 3,4% di tahun 2000.  

Sistem dalam pengalokasian anggaran pendidikan masih menggunakan 

sektor yang berdiri sendiri, sedangkan kesehatan masih hanya merupakan 

subsektor. Pengeluaran subsidi dan transfer daerah juga dialokasikan berdasarkan 

kebijakan pemerintah setiap tahunnya sama halnya dengan sektor pendidikan dan 

subsektor kesehatan. Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dari tahun 

ke tahun mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Sejak tahun 1991 

sampai 1998 belanja pemerintah atas pendidikan yaitu berturut-turut sebesar 

2.065,5 milyar, 4.121,6 milyar, 4.898,9 milyar, 5.757,9 milyar, 5.381,7 milyar, 

6.216,6 milyar, 7.337,1 milyar, 8.776,2 milyar, dan 10.215,2 milyar. Pada periode 

krisis 1998/1999 belanja pendidikan justru meningkat menjadi 14.426,5 milyar, 

hal tersebut disebabkan karena sektor pendidikan merupakan sektor yang telah 

menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga meskipun terjadi krisis pemerintah 

tetap harus menyediakan pelayanan pendidikan yang baik.  
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Sedangkan pada periode yang sama anggaran pemerintah atas sektor 

kesehatan juga mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan sebesar 16,7% 

setiap tahunnya.  Di bidang kesehatan, prioritas alokasi pengeluaran pembangunan 

akan ditujukan antara lain untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin yang didukung oleh 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan dan manajemen 

pembangunan kesehatan. 

4.1.2.2. Perkembangan Ruang Fiskal Indonesia Periode Setelah Tahun 2000 

 Setelah tahun 2000, tahun anggaran mengalami perubahan, dimulai pada 1 

Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama. Sedangkan 

struktur APBN juga mengalami perubahan menggunakan GFS (Government 

Finance Statistic) yang berbentuk I-Account. Dimana pinjaman proyek 

dimasukkan dalam pembiayaan anggaran. Pada I-account pembayaran bunga 

hutang dan cicilan hutang terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk 

dalam belanja negara, sedangkan pembayaran cicilan pokok termasuk dalam 

pembiayaan anggaran.  

 Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2001-

2015, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,9% 

per tahunnya yaitu dari 38.713,1 milyar Rupiah di tahun 2001 dan menjadi 

281.142,7 milyar Rupiah. Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai 

tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh 

pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai 

negeri sipil, anggota TNI/Polri dan pensiunan. Kebijakan tersebut meliputi 
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kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala, pemberian gaji bulan 

ke-13 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2004 

tentang pemberian gaji/ pensiunan/ tunjangan bulan ketigabelas, kenaikan 

tunjangan fungsional dan tunjangan struktural, kenaikan uang lauk pauk bagi 

anggota TNI/Polri, pemberian uang makan pada PNS mulai tahun 2007, serta 

kenaikan pokok pensiun dan pemberian pensiun bulan ke-13. 

Pembayaran bunga utang menjadi komponen pengeluaran rutin yang 

menyerap anggaran cukup besar ditahun 2001 sampai 2003 meskipun ditinjau dari 

rasionya terhadap PDB mengalami penurunan. Tahun 2001 rasio pembayaran 

bunga utang terhadap PDB sebesar 6% kemudian berkurang di tahun 2002 dan 

2003 yaitu masing-masing 5,4% dan 4% atau mencapai 87.667 milyar Rupiah dan 

65.350,6 milyar Rupiah. Tahun 2004 menunjukkan kecenderungan yang menurun 

menjadi 62.485,6 milyar Rupiah dengan penurunan rata-rata sebesar 14,3%. 

Dalam tahun berikutnya sampai periode akhir penelitian pembayaran bunga utang 

terus mengalami peningkatan. Lebih dari 65% dari total pembayaran bunga utang 

digunakan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri yang seluruhnya berasal 

dari pembayaran bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya merupakan 

pembayaran bunga utang luar negeri yang terdiri dari bunga SBN internasional 

dan bunga pinjaman luar negeri. 

Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG 

tabung 3 kg dan LGV serta listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, pupuk, 

benih, PSO, bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Pada tahun 2001 rasio 

belanja subsidi terhadap PDB mencapai 5,38%, namun tahun 2002 dan 2003 turun 
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menjadi 2,66% dan 2,78 terhadap PDB. Dalam rentan waktu 2004-2014, realisasi 

anggaran belanja subsidi berfluktuasi dan secara nominal mengalami peningkatan 

sebesar 311.506,9 milyar Rupiah. Peningkatan belanja subsidi dalam kurun waktu 

tersebut disebabkan oleh perubahan parameter subsidi baik subsidi energi maupun 

nonenergi, dan berbagai kebijakan pemerintah berupa kebijakan penetapan harga 

BBM dalam negeri dan tarif tenaga listrik. 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

Gambar 4.3 

Grafik Perkembangan Belanja Wajib, Pendidikan, dan Kesehatan 

Periode 2001-2015 (dalam miliar rupiah) 

 Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus 

dan penyesuaian. Secara nominal transfer daerah mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Jika transfer daerah tahun 2001 masih sebesar 81.054,4 milyar 

Rupiah (5,63% terhadap PDB) maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

menjadi 602.373,4 milyar Rupiah (19,52% terhadap PDB). Peningkatan tersebut 

terjadi diseluruh jenis transfer ke daerah.  
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Upaya untuk memperluas ruang fiskal pemerintah semakin banyak 

hambatan dengan adanya kebijakan pematokan anggaran dibidang pendidikan 

(minimal 20% dari APBN) melalui Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang 

kemudian diturunkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pada Pasal 49 ayat 1 dan bidang kesehatan (minimal 5% dari APBN) 

melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171 ayat 1. Pada 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa setelah tahun 2000 dan berlakunya UU diatas 

rata-rata ruang fiskal pemerintah turun tajam menjadi 17,04% dari total belanja. 

Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 5% 

dari belanja negara tersebut akan mengurangi ruang fiskal pemerintah dalam 

mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan yang lain. 

Realisasi anggaran belanja pendidikan dalam periode 2001-2015 

cenderung meningkat yaitu sebesar 13.611,8 milar rupiah pada tahun 2001 dan 

meningkat menjadi 143.638,7 miliar rupiah pada tahun 2015. Namun porsi 

anggaran belanja pendidikan terhadap total belanja negara cenderung tetap yaitu 

sebesar 20,2% (2011), 20,1% (2012), 20,0% (2013), 20,0% (2014), dan di tahun 

2015 sebesar 10,6%. Anggaran diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, 

relevansi, dan daya saing pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan 

pelayanan pendidikan. Besaran anggaran pendidikan tersebut belum memenuhi 

patokan anggaran dibidang pendidikan (minimal 20% dari APBN) melalui 

Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang kemudian diturunkan dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 49 ayat 1. 
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Dalam  pelaksanaan fungsi kesehatan, realisasi anggaran belanja kesehatan 

dalam kurun waktu 2001-2015 cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 

3.619,3 miliar Rupiah pada tahun 2001 dan meningkat menjadi 23.225,7 miliar 

Rupiah pada tahun 2015. Porsi anggaran belanja kesehatan terhadap total belanja 

negara cenderung terus meningkat menjadi sebesar 2,8% (2011), dan sempat tutun 

menjadi 2,7% (2012) kemudian meningkat lagi menjadi 2,8% (2013), 3,3% 

(2014), dan 3,7% (2015). Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja kesehatan 

tersebut belum memenuhi amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

Pasal 171 ayat 1, yaitu 5% dari APBN.Alokasi anggaran pada pada Kementerian 

Kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan, antara 

lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah 

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sehingga memenuhi standar pelayanan 

kesehatan primer, pemberian bantuan operasional kesehatan, penyaluran anggaran 

penerimaan bantuan iuran (PBI), jaminan kesehatan nasional terkait BPJS 

kesehatan, dan peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan yang 

memperoleh dasar lengkap sebesar 91%. 

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah 

periode 2001-2015 menunjukkan nilai yang berfluktuatif tetapi secara nominal 

rupiah ruang fiskal pemerintah memiliki tren yang terus meningkat. Persentase 

rata-rata ruang fiskal yang tersedia untuk untuk infrastruktur atau kegiatan 

pembangunan untuk tahun anggaran 2001-2015 sebesar 17,04% dari total belanja 

pemerintah, sedangkan pertumbuhan bergerak rata-rata sebesar 5,37% pada 

periode yang sama. Tingkat persentase ruang fiskal tertinggi setelah tahun 2000 
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berada di tahun 2015 sebesar 22,93%. Sedangkan persentasi ruang fiskal terendah 

berada di tahun 2001 sebesar 11,7% pada periode yang sama. Rendahnya ruang 

fiskal di tahun 2001 disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian Indonesia 

setelah adanya krisis ekonomi. 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan Ruang Fiskal dan Pertumbuhan 

Kenaikan ruang fiskal tersebut karena dampak dari kebijakan subsidi tetap 

untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium. Besarnya subsidi di 

tahun sebelumnya menjadi beban pada anggaran negara. Faktor lain yang menjadi 

hambatan untuk memperluas ruang fiskal adalah pelaksanaan kebijaka otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, perkembangan belanja untuk 

daerah cenderung meningkat baik dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke 

daerah maupun cakupan dan jenis dana yang ditransfer ke daerah (Moeis, 2012). 
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4.1.3. Perkembangan Tenaga Kerja Terserap di Indonesia  

 Berdasarkan Gambar 4.5 banyaknya jumlah tenaga kerja terserap di 

Indonesia selama periode 1990-2015 cenderung kearah positif, artinya cenderung 

mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 1990tenaga kerja 

terserap mencapai 75.850.580 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 1992 

menjadi 79.518.372 jiwa. Tahun 1993 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan 

sebesar 317.830 jiwa dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah tenaga kerja 

terserap juga terjadi pada tahun 1998 sebesar 1.970.636 jiwa karena adanya krisis 

ekonomi yang menyebabkan terjadinya PHK oleh sebagian pekerja. Akan tetapi di 

tahun 1999 jumlah tenaga kerja terserap kembali meningkat dan mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2003 akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak 

sebesar 862.249 jiwa dari tahun sebelumnya. Dan tahun selanjutnya jumlah tenaga 

kerja kembali meningkat hingga tahun 2015.  

 

Sumber: BPS, berbagai tahun 

Gambar 4.5 

Grafik Perkembangan Tenaga Kerja Terserap 1990-2015 (jiwa) 
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4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ruang fiskal 

pemerintah dan tenaga kerja terserap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 

Indonesia baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Sebagaimana tujuan 

tersebut, maka ketiga variabel tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, 

yaitu ruang fiskal dan tenaga kerja terserap sebagai variabel independen, dan 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen. Periode penelitian 

dimulai pada tahun 1990 sampai dengan 2015 dengan menggunakan data 

sekunder yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. 

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) karena data yang diolah merupakan data 

time series. Teknik pengolahan data dengan metode OLS terdiri dari beberapa 

tahapan tes untuk menguji hubungan antar variabel baik secara bersama-sama 

maupun parsial, selain itu akan dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui 

apakah dalam model tersebut sudah memenuhi asumsi-asumsi dari OLS sehingga 

mengahsilkan parameter yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) dengan 

menggunakan sofware Eviews 4.1. Adapun hasil regresi disajikan pada  Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Hasil Regresi OLS  

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistik Prob. 

RF 20.81351 2.106868 9.878886 0.0000 

NAKER 1.02E+08 19570889 5.236932 0.0000 

C -8.49E+15 1.63E+15 -5.198492 0.0000 

R-squared 0.982670 Mean dependent var 3.46E+15 

Adjusted R-squared 0.981163 S.D. dependen var 3.57E+15 

S.E. of regression 4.90E+14 Akaike info criterion 70.59816 

Sum squared resid 5.53E+30 Schwarz criterion 70.74332 

Log likelihood -914.7761 F-statistic 652.1024 

Durbin-Watson stat 0.822057 Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Hasil olahan Eviews 4.1 
 

 Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.1 maka persamaan regresi yang 

ditaksir adalah: 

𝑃𝐷𝐵 = −8,49 + 20,81 𝑅𝐹𝑡 + 1,02 𝑁𝐴𝐾𝐸𝑅𝑡 + 𝜀𝑡..................................... 4.1 

Pada persamaan 4.1 dapat dijelaskan bahwa tanda positif pada variabel 

independen menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen, sedangkan tanda negatif pada konstanta berarti ketika ruang 

fiskal dan tenaga kerja terserap bernilai tetap (cateris paribus) maka nilai PDB di 

Indonesia sebesar (8,49).  

4.3 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Pengujian Statistik 

4.3.1.1. Uji F (Uji Bersama-sama) 

 Uji F dilakukan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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dependen apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% dan sebaliknya tidak 

berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitas lebih besar dari α = 5%. 

 Hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas model adalah 0,0000. 

Dengan tingkat kepercayaan (α) yang digunakan 5%, maka uji F-Statistik pada 

penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000000 ˂  0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yang dimasukkan dalam model yaitu 

Ruang Fiskal (RF) dan Tenaga Kerja Terserap (Naker) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDB 

Indonesia periode 1990-2015. 

4.3.1.2. Uji t (Uji Parsial) 

 Uji t digunakan untuk melihat peranan tiap variabel secara parsial, dengan 

membandingkan nilai probabilitas parsial dengan tingkat kepercayaan yang 

digunakan (α = 5%). Jika probabilitas variabel independen lebih kecil dari α = 5% 

maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

depende. Sebaliknya jika probabilitas independen lebih besar dari α = 5% maka 

variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 Hasil uji t-statistik untuk masing-masing variabel independen dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji T-Statistik 

Variabel Koefisien Prob. α = 5% Keterangan 

RF 20.81351 0,0000 0.05 Signifikan 

NAKER 1.02E+08 0,0000 0.05 Signifikan 

 Sumber: Hasil olahan Eviews 4.1 

 Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh nilai-nilai probabilitas sebesar 

0,0000 untuk variabel Ruang Fiskal (RF) dan nilai probabilitas untuk variabel 

Tenaga Kerja Terserap (Naker) sebesar 0,0000. Dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan (α = 5%), maka dari hasil olahan program Eviews4.1 menunjukkan 

bahwa variabel Ruang Fiskal (RF) danTenaga Kerja Terserap (Naker) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia periode 1990-2015. 

4.3.1.3. Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang tertera pada Tabel 4.1, koefisien 

determinasi (R2) yang dihasilkan sebesar 0,982670. Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa 98,27 persen perubahan variabel dependen yaitu PDB 

mampu dijelaskan secara sempurna oleh variabel-variabel independen yang 

digunakan dalam model, yaitu Ruang Fiskal (RF) dan Tenaga Kerja Terserap 

(Naker) sedangkan sisanya sebesar 1,73 persen dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model (error term). 

 Memperhitungkan derajat kebebasan yang digunakan maka koefisien 

determinasi yang disesuaikan (R2adjusted) dapat digunakan untuk melihat 

kemampuan model dengan adanya penambahan variabel independen. Hal ini 

mengingatkan bahwa nilai-nilai R2 cenderung meningkat dengan naiknya jumlah 
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variabel independen dalam persamaan. Hasil estimasi pada Tabel 4.1 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (R2 adjusted) sebesar 

0.981163 yang menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan derajat kebebasan, 

keseluruhan variabel independen yang tercakup dalam model mampu menjelaskan 

variabel dependen sebesar 98,12 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,88 persen 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. 

4.3.2. Uji Asumsi Klasik 

4.3.2.1. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar 

variabel independen dalam suatu regresi. Untuk melihat ada tidaknya 

multikolinieritas dalam suatu model, maka dapat dilihat dari koefisien korelasi 

dari masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini, apabila koefisien 

korelasi antara masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,8 maka 

terjadi multikolinieritas. Ringkasan hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 

4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Correlation Matrix 

  RF NAKER 

RF 1.000.000 0.912023 

NAKER 0.912023 1.000.000 

 

Sumber: Hasil olahan Eviews 4.1 

 Pada Tabel 4.3 hasil uji Correlation Matrix menunjukkan bahwa nilai 

Correlation Matrix sebesar 0,912023. Hasil ini menunjukkan nilai Correlation 
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Matrix sebesar 0,912023 > 0,8 yang berarti masing-masing variabel independen 

yaitu Ruang Fiskal (RF) dan Tenaga Kerja Terserap (Naker) ditemukan adanya 

gejala multikolinearitas. Namun pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa probabilitas 

dari variabel bebas menunjukkan signifikan pada tingkat kepercayaan 5% 

sehingga langkah selanjutnya dalam menyembuhkan multikolinearitas adalah 

tidak ada perbaikan. 

4.3.2.2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitasbertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

gangguan memiliki varian yang tidak konstan. Dalam penelitian ini menggunakan 

uji White Heteroskedasticity. Kriteria pengujiannya apabila nilai chi squareslebih 

besar dari α=5% maka dapat disimpulkan bahwa teidak terjadi pelanggaran 

asumsi klasik heteroskedastisitas. Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas disajikan 

pada tabel 4.4 berikut:  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

White Heteroskedasticity Test:     

F-statistic 2.033173 Probability 0.126424 

Obs*R-squared 7.258168 Probability 0.122858 

 Sumber: Hasil olahan Eviews 4.1 

 Menurut Tabel 4.4 hasil dari uji White Heteroskedasticity menunjukkan 

nilai chi square sebesar 0.122858 dimana 0.122858 ˃  0.05 (α=5%). Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terbebas dari masalah 

heterokedastisitas. 
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4.3.2.3. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antar residual. Metode yang 

digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan 

menggunakan metode Bruech-Godfrey yang lebih dikel dengan LM-Test. Metode 

ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-squared, apabila nilai probabilitas dari 

Obs*R-squared melebihi tingkat α maka tidak ada masalah autokorelasi. 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 

0.822057 artinya dalam model terdapat masalah autokorelasi. Sehingga perlu 

adanya penyembuhan terhadap model dengan cara melakukan regresi dengan 

metode GLS (General Least Square) atau WLS (Weighted Least Square) yaitu 

dengan menentukan besarnya rho hat. Hasil regresi kemudian diuji kembali 

dengan uji LM untuk mengetahui masih ada masalah autokorelasi atau tidak. 

Hasil uji LM dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

  Tabel 4.5 

Hasil Uji LM-Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.996616 Probability 0.161962 

Obs*R-squared 4.160790 Probability 0.124881 

 Sumber:Hasil olahan Eviews 4.1 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.5, pada model PDB 

diketahui bahwa probabilitas dari Obs*R-squared sebesar 0,124881 (12,48%) 

lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan dalam model tersebut sudah tidak 

terdapat masalah autokorelasi. 
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4.3.2.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat bahwa suatu data berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk menguji apakah residual terdistribusi normal atau tidak, 

maka penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Apabila nilai 

probabilitas lebih besar dari α=5%, maka terdistribusi secara normal. Hasil uji 

Jarque-Bera (J-B) dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Berdasarkan uji statistik Jarque-Bera (Gambar 4.6), nilai statistik Jarque-

Bera sebesar 0.047806 dengan probabilitas cukup besar yaitu 0.976380 atau 

97,63%. Oleh karena itu H0 diterima karena p-value 0.976380 > α=5%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% (α=5%) residual 

terdistribusi secara normal.  

 

 

 Sumber: Hasil olahan Eviews 4.1 

Gambar 4.6 

Hasil Uji Normalitas 
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4.3.3. Pembuktian Hipotesis 

 Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda dengan metode OLS pada Tabel 4.1, maka pembuktian hipotesis dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ruang fiskal pemerintah dan 

tenaga kerja terserap secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia periode 

1990-2015 dapat diterima. Berdasarkan uji F-statistik yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukkan bahwa ruang fiskal (RF) dan tenaga kerja 

terserap (Naker) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama kurun waktu 

penelitian  (1990-2015). 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ruang fiskal pemerintah dan 

tenaga kerja terserap secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia periode 1990-2015 

dapat diterima. Berdasarkan uji t-statistik yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukkan bahwa ruang fiskal (RF) dan tenaga kerja 

terserap (Naker) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama kurun waktu penelitian  

(1990-2015). 

4.4 Pembahasan  

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi suatu negara atau 

daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, kesehatan, indeks 
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pembangunan manusia, geografi, politik pemerintahan, dan keamanan negara. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ruang fiskal 

pemerintah dan tenaga kerja terserap di Indonesia terhadap salah satu indikator 

makro pertumbuhan ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel 

ruang fiskal dan tenaga kerja terserap sebagai variabel independen dan variabel 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen. Pemilihan variabel-

variabel independen ini berdasarkan pada teori ekonomi klasik yang menyatakan 

bahwa faktor utama dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah 

modal (tabungan dan investasi), tenaga kerja, dan teknologi.  

Ruang fiskal pemerintah merupakan anggaran pemerintah pusat yang 

dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan 

lainnya untuk mencapai tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang dinilai 

akan mendorong investasi. Dimana pengeluaran pemerintah meningkat akan 

berpengaruh pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan tenaga 

kerja terserap adalah tenaga kerja yang telah bekerja, baik penuh maupun 

musiman. Beberapa ahli menyatakan bahwa tenaga kerja terseraplah yang 

dianggap memiliki pengaruh dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil OLS yang telah dijelaskan pada bab deskripsi hasil 

penelitian, dapat diuraikan bahwa secara bersama-sama (uji F-statistik) variabel 

independen (ruang fiskal dan tenaga kerja terserap) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia periode 1990-

2015. Hasil regresi secara bersama-sama yang menunjukkan pengaruh signifikan 

ini mengidentifikasikan bahwa kedua variabel independen (ruang fiskal dan 
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tenaga kerja terserap) secara bersama-sama dapat mempengaruhi pertumbuhan 

nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi dalam upaya-upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Namun berdasarkan hasil OLS secara 

parsial (uji t-statistik), variabel independen (ruang fiskal dan tenaga kerja terserap) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 

Indonesia periode 1990-2015. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam usaha untuk 

meningkatkan atau mempertahankan output di Indonesia diperlukan nilai ruang 

fiskal yang tinggi dan tenaga kerja yang berkualitas. 

4.4.1.Pengaruh Ruang Fiskal Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai ruang fiskal (RF) 

periode 1990-2015, menunjukkan bahwa secara umum ruang fiskal bergerak 

searah dengan PDB. Hal ini dapat dilihat dari uji t-statistik yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ruang fiskal mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap PDB dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dan F-statistik sebesar 

0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi (α) yang 

ditentukan yaitu sebesar 5%, sehingga hal ini menunjukkan hipotesis pertama 

dalam penelitian ini diterima karena secara statistik terbukti. Nilai koefisien ruang 

fiskal bernilai positif yaitu sebesar 20,81 yang artinya semakin tinggi ruang fiskal 

maka akan meningkatkan PDB, dimana apabila ruang fiskal pemerintah 

mengalami kenaikan sebesar 1 Rupiah maka akan meningkatkan PDB sebesar 

20,81 Rupiah.  
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Pengukuran ruang fiskal dalam penelitian ini yaitu selisih total belanja 

dengan belanja pegawai, pembayaran pokok dan bunga hutang, subsidi, transfer 

daerah, serta belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Besaran ruang fikal 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang fiskal yang sempit menunjukkan 

bahwa ruang pemerintah untuk memberikan stimulus perekonomian melalui fiskal 

menjadi semakin lemah dan akan menyebabkan terbatasnya pemerintah dalam 

membangun infrastruktur. 

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan PDB dimana PDB 

yang lebih tinggi terjadi pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur 

yang baik. Perannya sebagai penggerak perekonomian akan mampu menjadi 

pendorong berkembangnya sektor-sektor yang terkait sebagai multiplier dan pada 

akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan meningkatkan output.  

Hasil tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeis 

(2012) menyatakan bahwa ruang fiskal berpengaruh secara signifikan dan 

memiliki hubungan positif terhadap PDB. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Annisa (2015) yang menemukan bahwa ruang fiskal pemerintah 

akan meningkatkan PDB Indonesia dimana PDB sebagai indikator dari 

pertumbuhan ekonomi.  
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4.4.2. Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) 

Berdasarkan hasil estimasi Tabel 4.1 menyatakan bahwa tenaga kerja 

terserap mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) di Indonesia periode 1990-2015.  Pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai 

probabilitas t-statistik tenaga kerja terserap sebesar 0,000 dan F-statistik sebesar 

0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang 

ditentukan yaitu sebesar 5%, sehingga hal ini menunjukkan hipotesis dalam 

penelitian ini diterima karena secara statistik terbukti. Koefisien variabel tenaga 

kerja terserap bertanda positif yaitu sebesar 1,02 yang artinya setiap peningkatan 

tenaga kerja terserap sebesar 1 jiwa maka akan meningkatkan PDB sebesar 1,02 

Rupiah. Dengan menganggap variabel yang lainnya konstan.  

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan empiris yang dilakukan oleh 

Chandra Paudel (2009) dan juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nasriyah (2013) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh 

signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap PDB. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori Adam Smith dimana Adam Smith optimis bahwa 

pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Dan diperkuat oleh penelitian Rindang Bangun Prasetyo dan Muhamad 

Firdaus (2009) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia lebih banyak 

bersifat padat karya dari pada padat modal sehingga perlunya investasi dalam 

pembinaan sumberdaya manusia (pendidikan) akan membawa dampak positif 

yang sama terhadap angka produksi bahkan akan lebih besar jika terus 
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meningkatnya jumlah tenaga kerja demi menunjang perkembangan berkelanjutan 

dalam pembangunan sehingga terciptanya kualitas modal manusia baik tenaga 

kerja terampil dan terlatih yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat 

mendorong meningkatnya output. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Secara bersama-sama ruang fiskal pemerintah dan tenaga kerja terserap

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia periode 1990-2015. 

2. Secara parsial ruang fiskal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1990-2015. 

Sedangkan tenaga kerja terserap juga mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 

1990-2015. 

5.2 Saran 

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi PDB 

Indonesia, khususnya dalam rangka memperluas ruang fiskal dari sisi belanja 

pemerintah melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan penciptaan 

lapangan pekerjaan, maka diperlukan beberapa upaya: 

1. Mengurangi belanja negara yang tidak prioritas, seperti menurunkan

belanja subsidi, menurunkan pembayaran bunga hutang secara berkala. 

2. Meningkatkan anggaran infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur

ini digunakan untuk akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, 

modal dan lain-lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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3. Membekali tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilanterhadap 

teknologi agar kualitas sumber daya manusia meningkat, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Hasil Regresi OLS Metode Kuadrat Terkecil 

 

Dependent Variable: PDB 
Method: Least Squares 
Date: 10/04/16   Time: 20:39 
Sample: 1990 2015 
Included observations: 26 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

RF 20.81351 2.106868 9.878886 0.0000 
NAKER 1.02E+08 19570889 5.236932 0.0000 

C -8.49E+15 1.63E+15 -5.198492 0.0000 

R-squared 0.982670     Mean dependent var 3.46E+15 
Adjusted R-squared 0.981163     S.D. dependent var 3.57E+15 
S.E. of regression 4.90E+14     Akaike info criterion 70.59816 
Sum squared resid 5.53E+30     Schwarz criterion 70.74332 
Log likelihood -914.7761     F-statistic 652.1024 
Durbin-Watson stat 0.822057     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  RF NAKER 

RF 1.000000 0.912023 

NAKER 0.912023 1.000000 

 

 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.033173     Probability 0.126424 
Obs*R-squared 7.258168     Probability 0.122858 

     

 

Hasil Uji Autokorelasi 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 5.746071     Probability 0.010224 
Obs*R-squared 9.195937     Probability 0.010072 

     

 

 

Hasil Regresi Dengan Menggunakan Metode GLS 
 
Dependent Variable: PDB-0.589*PDB(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 10/20/16   Time: 10:11 
Sample(adjusted): 1991 2015 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

RF-0.589*RF(-1) 15.77714 2.330188 6.770757 0.0000 
NAKER-

0.589*NAKER(-1) 
1.54E+08 26355662 5.855446 0.0000 

C -5.31E+15 9.46E+14 -5.611411 0.0000 

R-squared 0.958201     Mean dependent var 1.74E+15 
Adjusted R-squared 0.954401     S.D. dependent var 1.68E+15 
S.E. of regression 3.59E+14     Akaike info criterion 69.98119 
Sum squared resid 2.84E+30     Schwarz criterion 70.12746 
Log likelihood -871.7649     F-statistic 252.1639 
Durbin-Watson stat 2.165066     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Hasil Uji Autokorelasi 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.996616     Probability 0.161962 
Obs*R-squared 4.160790     Probability 0.124881 

 

 

Hasil Uji Normalitas  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1.0E+15 0.00000 1.0E+15

Series: Residuals

Sample 1990 2015

Observations 26

Mean       0.401442

Median   1.17E+13

Maximum  9.65E+14

Minimum -1.18E+15

Std. Dev.   4.70E+14

Skewness  -0.018472

Kurtosis   3.206794

Jarque-Bera  0.047806

Probability  0.976380
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Lampiran 3 

 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000  

Tahun 1990-2015 (dalam milyar Rupiah) 

Tahun PDB Riil 

1990 949.640,85 

1991 1.015.643,34 

1992 1.081.248,56 

1993 1.151.490,00 

1994 1.238.312,01 

1995 1.340.101,35 

1996 1.444.872,98 

1997 1.512.780,26 

1998 1.314.201,75 

1999 1.324.598,74 

2000 1.389.769,90 

2001 1.440.405,70 

2002 1.505.216,40 

2003 1.577.171,30 

2004 1.656.516,81 

2005 1.750.815,23 

2006 1.847.126,70 

2007 1.964.327,30 

2008 2.082.456,30 

2009 2.178.851,00 

2010 2.314.458,85 

2011 2.464.677,00 

2012 2.618.936,00 

2013 2.770.345,00 

2014 2.909.181.50 

2015 3.086.600,00 
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Ruang Fiskal Pemerintah Indonesia Tahun 1990-2015 (miliar rupiah) 

Tahun 

Total Belanja 

(TB) 

Belanja Pegawai 

(BP) 

Pembayaran Pokok 

Bunga Hutang 

(PPBH) Subsidi (S) 

Transfer Daerah 

(TD) 

Belanja 

Pendidikan 

(BPnd) 

Belanja 

Kesehatan (Bkes) 

Ruang Fiskal 

(RF) % RF thp TB 

1990/1991 39754.0 7088.0 4959.2 3570.4 6887.2 2065.5 373.9 14809.8 37.25% 

1991/1992 44581.3 8169.7 5051.8 1229.9 8489.8 4121.6 664.6 16853.9 37.80% 

1992/1993 52048.1 9554.2 5784.9 866.8 10419.5 4898.9 820.6 19703.2 37.86% 

1993/1994 57833.1 11144.8 6157.4 1454.9 12424.5 5757.9 953.3 19940.3 34.48% 

1994/1995 62606.9 12595.5 6144.6 1501.5 14625.4 5381.7 1182.9 21175.3 33.82% 

1995/1996 65341.7 13001.4 6615.0 178.7 15438.2 6216.6 1227.8 22664 34.69% 

1996/1997 82220.9 14455.2 6610.0 1660.0 18226.1 7337.1 1501.1 32431.4 39.44% 

1997/1998 109301.5 17269.0 10817.0 21120.6 20924.2 8776.2 1904.3 28490.2 26.07% 

1998/1999 172669.2 23216.1 32864.3 35785.7 26649.6 10215.2 2307.5 41630.8 24.11% 

1999/2000 231879.0 32718.8 42735.3 65916.4 29936.0 14426.5 4223.6 41922.4 18.08% 

2000 221466.7 29612.9 50068.1 62745.3 33074.8 11851.2 2824.8 31289.6 14.13% 

2001 341562.6 38713.1 87142.3 77443.4 81054.4 13611.8 3619.3 39978.3 11.70% 

2002 322179.7 39479.6 87667.0 40006.3 98204.1 15869.4 3859.8 37093.5 11.51% 

2003 376505.2 47661.5 65350.6 43898.6 120314.3 20435.8 5125.3 73719.1 19.58% 

2004 427186.9 52743.2 62485.6 91529.1 129722.9 21628.8 5441.9 63635.4 14.90% 

2005 511619.1 54254.2 65199.6 120765.3 150463.9 29307.9 5836.6 85791.6 16.77% 

2006 666212.1 73252.3 79082.6 107431.8 226179.9 45303.9 12189.7 122771.9 18.43% 

2007 757886.5 90425.0 79806.4 105214.4 253263.1 50843.4 16004.5 162329.7 21.42% 

2008 985789.5 112829.9 88429.8 275291.5 292433.4 55298.0 14038.9 147468 14.96% 

2009 937397.7 127669.7 93782.1 138082.2 308585.2 84919.5 15743.1 168615.9 17.99% 

2010 1042134.0 148078.1 88383.2 192707.0 344727.7 90818.3 18793 158626.7 15.22% 

2011 1294999.0 175738.0 93262.0 295358.0 411325.0 97854.0 14088.8 207373.2 16.01% 

2012 1491410.0 197864.0 100516.0 346420.0 480645.0 105208.0 15181.7 245575.3 16.47% 

2013 1650564.0 221689.0 113035.0 355045.0 513261.0 114969.0 17577.0 314988 19.08% 

2014 1876873.0 258436.0 135453.0 403036.0 596504.0 122697.0 10893.4 349853.6 18.64% 

2015 1806515.0 281142.7 156010.0 185971.0 602373.4 143638.7 23225.7 414153.5 22.93% 
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Lampiran 5 

 

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Indonesia  

Tahun 1990-2015 (jiwa) 

Tahun Bekerja 

1990 75.850.580 

1991 76.423.179 

1992 79.518.372 

1993 79.200.542 

1994 82.038.109 

1995 80.110.060 

1996 85.701.813 

1997 87.049.756 

1998 87.672.449 

1999 88.816.859 

2000 89.837.730 

2001 90.807.417 

2002 91.647.166 

2003 90.784.917 

2004 93.722.036 

2005 94.948.118 

2006 95.456.935 

2007 99.930.217 

2008 102.552.750 

2009 104.870.663 

2010 108.207.767 

2011 109.670.399 

2012 110.808.154 

2013 110.804.041 

2014 114.628.026 

2015 114.819.199 
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