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ABSTRAKSI 

. Dalam perkembangan pehlksanaan pembangunall nasional Indonesia, p~ranal1 
pengeluaran pemerintah dalam Produk Domistik Bruto senantiasa meningkat. . 
P~ngeluaran pemerintah senantissa meningkat hampir dalam semua slstem 
perekonomian, baik sistem sosialis maupWl kapitalis. Wruaupun dewasa ini bampir 
sudah tidak ada lasi negara yang nlenganut sistem ekonomi yang extrim inL 

Ada delapan variabel yang dikemukakan dapat nlengakibatkan naiknya 
pengeluaran pemerintah yaitu,. perang, urbanisasi~ kenaikan pendapatan perkapita 
masyarakai, perkembangan demokrasi, penganggunm, progrwl1 kesejahteraan sosial, 
pengeluaran pemerintah sendid yang menimbulkan inefisiensi, pemborosan dan 
birokrasi, dan fungsi pemerintah sebagai pelopor danb penggerak pembangunan. 
Karena tidsk semua variabel ini dapat diperoleh infonnasi yang bersifat ekonomi 
(angka), misalnya demokrasi, inefisiensi, dan ketidakmampuan penulis untuk 
mengwnpulkan data-data tersebut, mska penulis hanya menlilih dua variabel s~a, yaitu 
pendapatan perkapita dan jwnlah penganggur. Sehingga dalam penelitaian ini penulis 
hanya meneliti pengaruh kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dan jwnlah 
penganggur terhadap kenaikan pengeluaran pemerintah. Penelitian-penelitian terhadap 
perkembangan pengeJuaran pemerintah dalam Produk Domistik Bruto sudah pernah 
dilakukan di beberapa negara seperti di Amerika, Inggris, dan basilnya hampir 50 % 
kenaikan pengeluaran pemerintah di sebabkan oleh faktor tugas pemerintah untuk 
menyediakan barang-barang publik dan pelayanan publik Wltuk memenuhi kebutuhan 
masyankat dengan semalcin meningkatnya kesejahteraan· mereka.. Katena itu penulis 
tertarik Wltuk meneliti kondisi di Indonesia, apakah hal ini juga berlaku di Indonesia.. 
wa1811PWl dalam kurun waktu hanya 11 tabun penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program komputer microstat. 
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