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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di 
Indonesia Tahun 1992 - 2011 (Kajian Dari Sisi Fiskal) 

 
 

Oleh 
 

Andre Avatara 
ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu penilaian yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan khususnya 

dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya 

mengalami pertumbuhan yang berfluktutif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi 

juga merupakan indikator dari keberhasilan tercapainya pembangunan ekonomi 

yang baik yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara parsial dan simultan. Beberapa faktor 

yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikaji dari 

sisi fiskal adalah penerimaan perpajakan, utang pemerintah Indonesia, belanja 

modal, dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia tahun 1992 - 2011. 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder periode 1992 - 

2011.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Analisis Regresi Linier 

Berganda (Ordinary Least Square) menggunakan program Eviews 4.1 untuk 

melihat pengaruh Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja 

Modal, dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di 

Indonesia dengan uji t dan uji F. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penerimaan Perpajakan, Utang 

Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di 

Indonesia tahun 1992 – 2011 di kaji dari sisi fiskal. Secara parsial, Penerimaan 

perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi 

Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia 

tahun 1992 – 2011. 

 
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah 

Indonesia, Belanja Modal, Kebijakan Otonomi Daerah dan  Ordinary 
least Square. 



 
  Jurnal Ekonomi Pembangunan 

278 

 
 

Factors Affecting Economic Growth In Indonesia 
In 1992 - 2011 (Review Of Fiscal Side) 

 
By 

 
Andre Avatara 

Abstract 

    Economic growth is an assessment that aims to look at the effect that the 

development of policy, especially in the field of economy. Indonesia's economic 

growth each year has grown berfluktutif. On the other hand, economic growth is 

also an indicator of the success achieved good economic development which is 

characterized by increasing social welfare. This study aims to analyze the factors 

that affect economic growth in Indonesia partially and simultaneously. Several 

factors are expected to affect economic growth in Indonesia is examined in terms 

of fiscal tax revenue, the Indonesian government debt, capital expenditures, and 

regional autonomy policy in Indonesia in 1992 - 2011. 

The data used in this study are secondary data period 1992 - 2011. 

Hypothesis testing was conducted using Multiple Linear Regression Analysis 

(Ordinary Least Square) using Eviews 4.1 program to see the effect of Tax 

Revenues, the Indonesian Government Debt, Capital Expenditures, and 

Autonomy Policy on Economic Growth (GDP) in Indonesia with the t test and F 

test 

Results of data analysis showed that Tax Revenue, Debt Indonesian 

Government, Capital Expenditures and Regional Autonomy Policy simultaneously 

significant effect on economic growth (GDP) in Indonesia in 1992 - 2011 in the 

review of the fiscal side. Partially, Tax revenues, the Indonesian Government 

Debt, Capital Expenditures and Regional Autonomy positive effect on economic 

growth (GDP) in Indonesia in 1992 - 2011. 

 
Keywords: Economic Growth, Tax Revenue, Debt Indonesian Government, 

capital Expenditure, Regional Autonomy Policy and Ordinary least 
Square. 
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Pendahuluan 
 
Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam kegiatan ekonomi 

yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal 

yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang 

industri, perekembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, 

pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai 

perkembangan lainnya (Sukirno, 2000). 

 
Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (PDB atas dasar konstan  
 2000) tahun 1992 – 2011 (Triliun Rp) 

 

 
Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2012 (data diolah) 

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1992 – 1997 mengalami 

pertumbuhan yang positif. Akan tetapi, pada tahun 1998 terjadi penurunan 

sebesar minus 13,13%, hal ini dikarenakan terjadinya krisis berkelanjutan yang 

berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun-tahun 

berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih kembali. 

Dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi ini peran pemerintah sangat 

dibutuhkan. Di indonesia, peran pemerintah adalah sebagai motivator (agent of 
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development) dan pengendali pembangunan (Djayasinga, 2006). Salah satu 

peran pemerintah yaitu dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal 

merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan 

pendapatan nasional dalam perekonomian, mengatur redistribusi pendapatan 

dan kekayaan serta mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) 

(Suparmoko, 1980). Kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan pendapatan, 

pengeluaran dan pinjaman negara beserta pemanfaatannya. 

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan salah satu 

bentuk dari kebijakan fiskal tersebut. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan menurut Nurdjarman, APBN merupakan 

rencana kegiatan pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun dan 

dituangkan dalam angka-angka rupiah. Fungsi adanya APBN adalah pertama 

sebagai perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara, kedua untuk 

mengendalikan gelombang pasang surut ekonomi (Djayasinga, 2006). 

Instumen fiskal pemerintah yang berupa kebijakan anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) ini selalu dikonsentrasikan untuk dapat menjaga dan 

mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu fungsi lain dari APBN adalah untuk menghindari 

penyelewengan dan ketidaktepat sasaran penggunaan anggaran dalam suatu 

kegiatan pemerintahan. Pada kenyataanya, APBN Indonesia selalu mengalami 

defisit anggaran hampir disetiap tahunnya. Dengan keadaan seperti itu cukup 

sulit bagi Indonesia untuk dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang baik.  

Untuk dapat menutupi defisit anggaran tersebut, Indonesia harus memiliki 

sumber pendanaan yang mumpuni baik yang bersumber dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Sumber penerimaan dari dalam negeri contohnya adalah 

dari sektor perpajakan. Penerimaan yang bersumber dari perpajakan ini 

merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial karena hampir semua 

aktivitas perekonomian Indonesia tidak luput dari pengenaan pajak. Fungsi lain 

dari pajak adalah sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan 

swasta dalam perekonomian (Basri dan Subri, 2003). Menurut Suparmoko, 

penerimaan negara (pemerintah) diartikan sebagai penerimaan pemerintah 

dalam arti yang seluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, 

penerimaan yang diperoleh dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman 
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pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Basri dan Sabri, 2003). Dalam 

Undang-undang No. 17 tahun 2003 dijelaskan bahwa sumber pendapatan APBN 

adalah berasal dari pajak. Berikut ini merupakan grafik penerimaan perpajakan 

Indonesia tahun 1990 – 2011 (Persentase): 

 
Grafik 2. Penerimaan Perpajakan Indonesia tahun 1992 – 2011 (Persentase) 

 
Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2012 (data diolah) 

 
Penerimaan Perpajakan Indonesia berfluktuatif dari tahun ke tahunnya. 

Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 15,16%. Sedangkan 

Penerimaan terkecil dari penerimaan perpajakan terjadi pada tahun 2001 yaitu 

sebesar 2,06%.  

Dengan sumber pendanaan yang bersumber dari sektor perpajakan ini dirasa 

kurang mencukupi untuk membiayai APBN terlebih dengan keadaan yang defisit. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan lain yaitu dengan pinjaman 

(luar negeri dan dalam negeri). Pinjaman (utang) ini bagi pemerintah Indonesia 

selalu dijadikan sebagai penyangga pembangunan. Kebijakan anggaran 

berimbang yang dipedomkan pada APBN oleh pemerintah Indonesia 

memposisikan utang sebagai penutup dari defisit anggaran. 

Pada mulanya utang ini merupakan sumber pendanaan yanng menjanjikan. 

Akan tetapi, jika dilihat dalam jangka panjang utang merupakan bumerang yang 

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih pada waktu terjadi krisis 

pada tahun 1998 utang luar negeri Indonesia melonjak tajam akibat menurunnya 

nilai tukar rupiah.  

Teori Harrod – Domar menjelaskan bahwa bantuan (utang) dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa pemikiran yaitu, Pertama, sumber dana 
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eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai 

suatu dasar yang signifikan untuk memacu kenaikkan investasi serta 

pertumbuhan. Kedua, untuk menjaga dann mempertahankan tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan perubahan dan perdagangan. Ketiga, 

modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi sumber dana dan 

transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menjadi 

menurun segera setelah perubahan struktural terjadi (Basri dan Subri, 2003). 

Berikut ini adalah grafik Utang Pemerintah Indonesia tahun 1992 – 2011 

(Persentase): 

 
Grafik 3. Utang Pemerintah Indonesia tahun 1992 – 2011 (Persentase) 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2012 (data diolah) 

Utang Pemerintah Indonesia berfluktuatif setiap tahunnya. Utang Pemerintah 

Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 88,81%. Sedangkan  

Utang Pemerintah Indonesia terendah terjadi pada tahun 1996 yaitu sebesar 

minus 22,31%.  

Dengan sumber-sumber pendanaan yang telah ada, maka pemerintah dapat 

mejalankan kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang dimaksud tercermin 

dari pengeluaran  pemerintah. Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi 

menjadi dua yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 

(Djayasinga, 2006). Dari kedua pengeluaran tersebut, pengeluaran 

pembangunan atau sekarang yang disebut sebagai belanja modal lebih  memiliki 

andil besar dalam pertumbuhan ekonomi. Karena belanja modal merupakan 

pengeluaran yang dapat mempengaruhi penyaluran sumber daya untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai cerminan dari kebijakan fiskal yang 
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sedang dilaksanakan. Berikut ini adalah grafik Belanja modal tahun 1992 – 2011 

(Persentase): 

Grafik 4. Belanja Modal tahun 1992 – 2011 (Persentase) 

 

Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2012 (data diolah) 

 
Belanja modal berfluktuatif dari tahun ke tahunnya. Persentase  pengeluaran 

tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 23,87%. Sedangkan pengeluaran 

terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,44%. Kemudian dengan 

adanya kebijakan fiskal pemerintah yaitu otonomi daerah, maka baik penerimaan 

serta pengeluaran lebih dapat dioptimalkan dikarenakan tiap-tiap daerah dapat 

mengelola sumber daya mereka. Otonomi daerah di Indonesia mulai dijalankan 

pada tanggal 1 januari 2001. Dengan berlandaskan UU No. 32 tahun 2004 

mengenai pembagian kewenangan dan fungsi pemerintah pusat dan daerah dan 

UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Reta dan Samsubar (2008) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970 – 2003 (Kajian dari Sisi Fiskal)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reta dan Samsubar menggunakan empat 

variabel independen yaitu Cicilan dan Bunga Pinjaman Hutang Luar Negeri, 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Swasta, Penerimaan Pajak, dan 

Pengeluaran Pembangunan serta satu variabel dependen yaitu Produk Domestik 

Bruto. 
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Masalah 

1. Apakah Penerimaan Perpajakan berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 – 2011? 

2. Apakah Utang Pemerintah Indonesia berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 - 2011? 

3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 

Negara Indonesia tahun 1992 – 2011? 

4. Apakah Otonomi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(PDB) Negara Indonesia tahun 1992 – 2011? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Penerimaan Perpajakan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 – 2011? 

2. Untuk menganalisis pengaruh Utang Pemerintah Indonesia terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 - 2011 

3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal  terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 – 2011 

4. Untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah  terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Negara Indonesia tahun 1992 - 2011 

 

Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penerimaan 

Perpajakan 

Utang Pemerintah 

Indonesia 

Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) Belanja Modal 

Kebijakan Otonomi 

Daerah 
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Hipotesis 

1. Diduga Penerimaan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia tahun 1992 – 2011. 

2. Diduga Utang Pemerintah Indonesia berpengaruh positif signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia tahun 1992 – 2011. 

3. Diduga Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDB) Indonesia tahun 1992 – 2011. 

4. Diduga  Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh Positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia tahun 1992 – 2011. 

 

Tinjauan Pustaka 

Anggaran (budget) menurut Suparmoko adalah suatu daftar atau pernyataan 

terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam 

jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Nurdjaman APBN merupakan 

rencana kegiatan pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun dan 

dituangkan dalam angka-angka rupiah (Djayasinga, 2006). 

Sedangkan menurut Musgrave, ada tiga fungsi utama dari suatu anggaran 

yaitu: 

a. Fungsi Alokasi 

Adalah fungsi pemerintah yang mengadakan alokasi terhadap sumber-

sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan 

dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semua itu diarahkan 

agar terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dan barang serta jasa 

dalam masyarakat. 

b. Fungsi Distribusi 

Adalah fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan 

pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. 

c. Fungsi Stabilisasi 

Adalah fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta 

stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu 

meningkatkannya pertumbuhan ekonomi yang mantap. 

Pajak menurut Prof. P. J. A. Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 
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ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan 

(Waluyo, 2011). 

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan  hak prerogatif 

pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, 

pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek untuk mana tidak ada balas 

jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunanya (Mangkoesoebroto, 1993) 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993) 

Secara garis besar, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua (Djayasinga, 

2006), yaitu: 

a. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai 

kegiatan rutin pelaksanaan pemerintahan. 

b. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang ditunjukkan untuk 

pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor). 

Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka 

kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang menjadi konsekuensi 

dari postur APBN yang mengalami defisit. Krisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia sejak Juli 1997 telah berdampak pada meningkatnya secara drastis 

utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. 

Pembayaran beban utang dalam negeri dilakukan dengan mata uang rupiah, 

sedangkan utang luar negeri dibayarkan dalam mata uang asing. 

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk 

membiayai pembiayaan kegiatan pembangunan (Djayasinga, 2006). Pengeluran 

Pembangunan sekarang ini disebut sebegai Belanja Modal. Anggaran belanja 

pembangunan yang dikategorikan sebagai pengeluaran pembangunan (belanja 

modal) dalam APBN, pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut 

serta menggerakkan roda pembangunan yang berarti ikut mempengaruhi laju 

pertumbuhan PDB dalam perekonomian nasional. Hubungan antara pengeluaran 

pembangunan dan PDB ini dapat digambarkan dengan angka elastisitas yang 

menunjukkan seberapa jauh peranan pengeluaran pembangunan terhadap PDB. 
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Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 

bertambahan dan kemakmuran masyarakat menigkat (Sukirno, 2000). Dalam 

kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisikal 

yang terjadi di sesuatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang 

industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan 

produksi kegiata-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai 

pengembangan lainnya. Dalam analisis makroekonomi, tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai sesuatu negara diukur dari perkembangan pendapatan 

nasional riil yang dicapai suatu negara. 

 

Model Analisis 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Penerimaan Perpajakan, Utang 

Pemerintah Indonesia dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Bruto 

digunakan persamaan regresi linier berganda (Gujarati, 1997). Dengan regresi 

dasarnya sebagai berikut: 

 
 
Dan diaplikasi terhadap variabel: 

 

 
 
Keterangan: 
LnPDB :  Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 

Negara  
  Indonesia dari tahun 1992 -2011. 
T :  Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB tahun  
  1992 – 2011. 
UPI :  Rasio Utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB  
  tahun 1992 – 2011. 
BM :  Rasio Belanja Modal terhadap PDB tahun 1992 – 2011. 
DUM : Kebijakan Otonomi Daerah. 

ℇ : Standar Error. 
β0I.β3  : Koefisien yang diestimasi. 
 
 
Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel-variabel bebas 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Dan secara parsial, variabel 

Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia (UPI), Belanja Modal 
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(BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) berpengaruh  terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PDB).  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia 

(UPI),  Belanja Modal (BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011.  Jadi, persamaan 

analisis regresi linier dalam penelitian ini adalah: 

 

PDB = 10,30376 + 0,000303T + 0,000131UPI + 0,000431BM + 0,451039DUM 
(0,189614)  (0,000146) (2,67E-05) (0,000123) (0,121150) 

 [54,34063]  [2,06855] [4,90802] [3,508273] [3,72297] 

 
 
R-squared : 0,903701 
 
F-statistik : 35,19119 
 
Ket : ( )  : Std. Error 
Ket : [ ]  : t-statistik 
  
1. Penerimaan Perpajakan 

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel penerimaan 

perpajakan (T) menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,000303. Berdasarkan 

uji signifikansi parsial, pengaruh variabel penerimaan perpajakan (T) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukan angka yang signifikan.  

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t
hitung 

variabel Penerimaan Perpajakan (T) sebesar 

2,06855 lebih besar daripada nilai t
tabel 

sebesar 1,746 dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05).  Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB).  Hal ini 

berarti bahwa dengan kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar 1 persen, maka 

akan berakibat pada kenaikan nilai PDB sebesar 0,000303 persen. 

Penerimaan perpajakan merupakan salah  satu sumber penerimaan yang 

potensial di Indonesia. Karena hampir semua aktivitas ekonomi di Indonesia 

berkenaan dengan pajak. Dari penerimaan pajak ini, dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonominya yang tercantum dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut teori keynes, 

menjelaskan bahwa peran pemerintah bukan saja sebagai pengatur kegiatan 

ekonomi tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam 
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perekonomian. Di pihak lain, kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak 

akan mengurangi pembelanjaan agregat. Akan tetapi, pajak tersebut akan 

dibelanjakan lagi oleh pemerintaah dan langkah tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran pembelanjaan agregat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin besarnya sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan  

maka semakin tercukupinya anggaran belanja negara, sehingga dapat 

digunakan pemerintah untuk memacu  pembangunan serta pertumbuhan 

ekonomi yang baik. 

 

2. Utang Pemerintah Indonesia 

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel utang pemerintah 

Indonesia (UPI) menunjukkan tanda positif, yakni sebesar  0,000131. 

Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Utang Pemerintah 

Indonesia (UPI) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukan 

angka yang signifikan.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t
hitung 

variabel Utang 

Pemerintah Indonesia (UPI) sebesar 4,90802 lebih besar daripada nilai t
tabel 

sebesar 1,7246 dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Dengan demikian, 

utang pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDB). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan utang pemerintah Indonesia 

sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan nilai PDB sebesar 

0,000131 persen. 

Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka 

kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang menjadi konsekuensi 

dari postur APBN yang mengalami defisit. Di Indonesia, utang merupakan suatu 

salah satu sumber utama dalam pembangunan perekonomian. Hal ini 

dikarenakan terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh Indonesia. 

Dijelaskan dalam Teori Ricardian, disebutkan bahwa utang pemerintah ekuivalen 

dengan pajak masa depan, dan jika konsumen cukup melihat ke depan pajak 

masa depan akan ekuivalen dengan pajak saat ini. Jadi, mendanai pemerintah 

dengan utang adalah ekuivalen dengan mendanainya dengan pajak.  

 

3. Belanja Modal 

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal (BM) 

menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,000431. Berdasarkan uji signifikansi 
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parsial, pengaruh variabel Belanja Modal (BM)  terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDB) di Indonesia menunjukan angka yang signifikan.  Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t
hitung 

variabel Belanja Modal (BM) sebesar 3,508273 lebih besar daripada 

nilai t
tabel 

sebesar 1,746 dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05).  Dengan 

demikian, Belanja Modal (BM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDB). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Belanja Modal sebesar 1 persen, 

maka akan berakibat pada kenaikan nilai PDB sebesar 0,000431 persen. 

Pengeluaran Pembangunan (Belanja Modal) merupakan pengeluaran yang 

ditujukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan  (Djayasinga, 2006). Belanja 

Modal ini dilakukan agar suatu negara menjadi lebih baik lagi terutama dalam 

infrastrukturnya guna untuk meningkatkan pembangunan negara tersebut. 

Menurut hukum Wagner, dijelaskan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila 

pendapatan meningkat secara relatif pengeluran pemerintahpun akan meningkat. 

Sehingga dapat disimpulkan dengan semakin besar tingkat pengeluaran 

pembangunan suatu negara akan berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut. 

 

4. Kebijakan Otonomi Daerah 

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Kebijakan Otonomi 

Daerah (DUM) menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,451039. Berdasarkan 

uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Kebijakan Otonomi Daerah (DUM)  

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukan angka yang 

signifikan.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t
hitung 

variabel Kebijakan Otonomi Daerah 

(DUM) sebesar 3,72297 lebih besar daripada nilai t
tabel 

sebesar 1,746 dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05).  Dengan demikian, Kebijakan Otonomi 

Daerah (DUM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Hal ini 

berarti bahwa dengan adanya Kebijakan Otonomi Daerah maka Pertumbuhan 

Ekonomi dapat tumbuh sebesar 3,72297 persen. 

Kebijakan Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan 

untuk memperbaiki serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dengan 

adanya kebijakan otonomi ini, pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh 

pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga 

dapat lebih efisien dan efektif. Hal ini dikarekan pemerintah daerah lebih 
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mengetahui keadaan serta kebutuhan daerah mereka masing-masing. Dengan 

terkelolanya sumber daya di tiap-tiap daerah maka dapat berdampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dengan semakin meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka akan meningkat pula pertumbuhan 

ekonomi negara Indonesia. 

 

Kesimpulan 

1. Penerimaan perpajakan (T) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1992 – 2011 dengan menggunakan 

tingkat kepercayaan sebesar 95% atau ɑ = 0,05. Jika penerimaan perpajakan 

meningkat akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai 

pembangunan ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

pada masa-masa yang akan datang. 

2. Utang Pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1992 – 2011 dengan menggunakan 

tingkat kepercayaan sebesar 95% atau ɑ = 0,05. Dengan sumber pembiayaan 

yang diperoleh dari utang, dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang 

dapat diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan 

tetapi, harus dengan kebijakan-kebijakan agar tidak menjadi bumerang yang 

dapat mengakibatkan terpuruknya perekonomian 

3. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tahun 1992 – 2011 dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan sebesar 95% atau ɑ = 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa jika Belanja Modal (BM) dipergunakan secara tepat untuk 

membangun infrastruktur ekonomi maka hal ini dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1992 – 2011 dengan menggunakan 

tingkat kepercayaan sebesar 95% atau ɑ = 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa jika Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) dapat dikelola 

dengan baik maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik 

daerah maupun Indonesia. 
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