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BAB I 

KONSEP ILMU EKONOMI 

 

1.1 KONSEP DASAR ILMU EKONOMI 

 

Dalam kehidupan  sehari-hari,  kita  selalu  dihadapkan  dengan  berbagai  keterbatasan  seperti 

waktu. Setiap orang dibatasi waktunya oleh Tuhan 24 jam dalam satu hari. Dalam kerterbatasan 

(waktu) tersebut berarti kita harus membuat pilihan dalam mengalokasikannya. Setiap individu 

berbeda dalam memilih pengalokasian waktu tersebut. Orang yang rasional selalu akan memilih 

alokasi waktu yang optimal. 

 
Ilmu ekonomi mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan sumber daya dan tidak terbatasnya 

keinginan manusia mengharuskan kita melakukan suatu  pilihan  untuk menciptakan  barang  dan 

jasa dari berbagai alternatif yang ada dalam rangka memenuhi keinginan manusia yang tidak 

terbatas. Setiap pilihan yang diambil akan menimbulkan biaya peluang (opportunity cost) atau 

biaya yang dikorbankan untuk penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu, yang diukur 

dengan manfaat yang dilepas karena tidak digunakannya sumber daya tersebut untuk tujuan    

lain. 

 
Para Ekonom mendefinisikan Ilmu Ekonomi sebagai berikut ini 

a. Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable 

commodities and distribute them among different people (Samuelson, 2005 : 4) 

b. “Economics is the study of the use scarce resources to satisfy unlimited human wants” 

(Lipsey, Ragan, dan Storer, 2008 : 4) 
 

 

 

 

 

 

1 



2

Bab 1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Pengertian Ilmu Ekonomi 

Bab 1. Konsep Dasar Ilmiah Ekonomi Dan Pengertian Ilmu Ekonomi 

2 

 
 

Bab 1. Konsep Ilmu Ekonomi 
 
 
 
 

c. Economics is the social science that studies the choices that individuals, business, 

governments, and entire societies make as they cope with scarcity and the incentives 

that influence and reconcile those choice (Parkin, 2010 : 2) 

 
Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

Ilmu ekonomi adalah  suatu  ilmu  sosial  yang  mempelajari  tentang  bagaimana individu,  

perusahaan,  pemerintah,  dan  masyarakat   menggunakan   sumber   daya yang langka untuk 

menghasilkan barang  dan  jasa  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas dan mendistribusikannya di dalam masyarakat. 

 
1.2 KETERBATASAN SUMBER DAYA DAN PILIHAN 

Sumber daya (resources) adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk 

menghasilkan barang dan jasa . 

 
Sumber daya Terdiri Dari: 

- Tanah (Land) 

- Tenaga kerja (Labor) 

- Modal (Capital) 

- Kewirausahawan (Enterpreneurship) 

 

Tanah 

Tanah (land) adalah suatu pemberian Tuhan yang digunakan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Tanah dalam pengertian ilmu ekonomi adalah sumber daya alam seperti: air, 

pohon, cadangan minyak, mineral, gas, batu bara, udara, hutan, air, dan ikan. 

 
Tenaga Kerja 

Adalah waktu dan usaha kerja baik fisik maupun mental yang  dicurahkan  masyarakat 

untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja meliputi usaha fisik dan mental oleh 

seluruh masyarakat yang bekerja di pabrik, konstruksi, kantor, perkebunan, dan toko. 

Kualitas tenaga kerja tergantung kepada human capital yang dipengaruhi  oleh  

pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja. 
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Modal 

Meliputi: mesin, peralatan, bangunan, barang lain yang digunakan perusahaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang disebut Physical Capital. Dalam kehidupan seharihari 

juga kita  kenal  Finansial  Capital  yang  terdiri  dari  uang  saham  dan  obligasi.  

Financial Capital mempunyai peranan penting yang memungkinkan  perusahaan  

meminjam dana untuk digunakan membeli physical capital. 

 
Kewirausahaan 

Wirausahawan adalah sumber daya manusia yang mengorganisasi tenaga kerja, tanah, dan 

modal. Wirausahawan mempunyai ide baru tentang apa dan bagaimana cara untuk 

berproduksi, membuat keputusan bisnis, dan menghadapi resiko yang timbul  dari 

keputusan tersebut. 

 
Berikut diagram keterbatasan sumber daya dan tidak terbatasnya keinginan manusia yang 

dapat menggambarkan keterbatasan sumber daya dihadapkan dengan tidak terbatasnya 

keingainan manusia. 

 
 

 
Limited Unlimited 

Resources 
VS Desires 

 

Gambar 1.1 Keterbatasan Sumber daya dan Tidak Terbatasnya Keinginan Manusia 

 

Sebagai ilustrasi berikut disajikan contoh keterbatasan sumber daya (limited resources) dan 

keinginan manusia yang tidak terbatas (unlimited desires) sebagai berikut: 

 
Keterbatasan Sumberdaya (Limited Resources = Scarcity) dan Keinginan Manusia 

yang Tidak Terbatas (Unlimited Desires/Human Wants) 

 
Pertama, tanah  di wilayah perkotaan seperti Jakarta terbatas, maka  susah   untuk mencari   

ruang terbuka (tanah yang belum didirikan bangunan); kedua, tenaga kerja terampil (ahli 
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dan berpendidikan) terbatas; ketiga, modal juga  terbatas;  dan  keempat,  wirausahawan 

terbatas karena tidak  banyak  orang  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  

inovasi menciptakan produk untuk menghasilkan barang dan jasa dan berani  menghadapi 

resiko untung/rugi. Ketebatasan faktor produksi menyebabkan sumber daya alam  kita 

seperti perikanan, kehutanan, pertambangan belum bisa  diolah  secara  optimal  serta 

komoditi pertaniaan kita (sawit, karet, buah coklat) diekspor dalam bentuk bahan baku atau 

barang setengah jadi sehingga mempunyai nilai yang relatif rendah dibandingkan jika  

diolah menjadi barang jadi. 

 
Pada saat Alexander Graham Bell (1847-1922) melihat antrean panjang orang di kantor 

telegram  karena  telegram  hanya  bisa  dikirim  satu  telegram  dalam  satu  kawat, 

menimbulkan keinginan Bell untuk memecahkan masalah tersebut dengan memciptakan 

telegram harmonis, suatu cara yang memungkinkan enam atau delapan telegram  secara  

bersama dalam satu kawat. Telegram harmonis belum membuat Bell puas, karena ada 

keinginan untuk mengirim suara/berbicara dengan penerima  pada  tempat  yang  berbeda,  

maka pada 10 Maret 1876 ditemukanlah telepon, dan pada  akhir  1876  hubungan  telepon 

antara New York dan Boston sudah bisa dilakukan. Bell  melanjutkan  eksperimen  dalam 

komunikasi.. Ia menemukan photophone-transmisi suara pada balok cahaya, yang merupakan 

pendahulu serat-optik. Ketidakpuasan yang tidak terbatas manusia kemudian berkembang 

menjadi telepon yang bisa dihubungkan  dengan  satelit  di  mana  di  Indonesia  bisa  dinikmati  

sejak  diluncurkannya  setelit  palapa  pada  tahun  1970-an.  Tidak  puas   dengan telepon yang 

statis, kemudian diciptakan telepon mobil dan selanjutnya diciptakan telepon genggam (hand 

phone) dan seterusnya. Hal tersebut  memperlihatkan  bahwa keinganan manusia selalu 

berubah atau tidak terbatas  

 
Terdapat hubungan antara Keterbatasan Sumber Daya, Pilihan, Biaya, dan Peluang. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Limited Choices Opportunity 
Resources  Cost 

 

Gambar 1.2. Keterbatan Sumber daya, Pilihan dan Biaya Peluang 
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Keterangan: 

Dari   gambar   di atas   dapat   diterangkan   bahwa,   kelangkaan sumber  daya (limited 

resources) membuat pilihan (choice) harus dilakukan dan pilihan akan menimbulkan 

biaya peluang (opportunity cost), kelangkaan  memerlukan  suatu  pilihan  yang 

berdasarkan opportunity cost-nya agar pilihannya efisien. Pilihan yang opportunity costnya 

paling rendah. Misalnya, jika seorang mempunyai tanah di Jl. S.Parman Jakarta seluas 

4000 M2  di  atas  tanah  tersebut  banyak  usaha  yang  bisa  dilakukan  seperti:  

membangun   hotel   atau   kampus. Tetapi tidak semua usaha bisa dilakukan secara 

bersamaan, karena keterbatasan lahan maka seseorang/kita harus memilih (choice) salah satu 

dari dua pilihan usaha tersebut. Jika ia memilih membangun kampus maka ia tidak 

membangun hotel jika pendapatan bersih dari hotel misalkan Rp 10 miliar per tahun dan 

pendapatan bersih dari kampus Rp 2 miliar per tahun biaya yang timbul karena tidak 

membangun hotel atau memilih membangun kampus (opportunity cost) adalah Rp 10 

miliar. Artinya, karena ia memilih membangun kampus dengan mendapatkan keuntungan 

Rp 2 miliar, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan Rp 10 miliar 

dengan asumsi benefit lain tidak diperhitungkan. 

 
Ada Tiga Pertanyaan Klasik dalam Ilmu Ekonomi yaitu: 

Barang dan Jasa Apa yang Akan Diproduksi (What?) 

Apa yang akan kita produksi, dalam  keterbatasan  sumber  daya  maka  pilihan  harus 

dilakukan dalam mengalokasikan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa 

oleh berbagai negara? Indonesia tahan 2008 sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan 

perikanan menghasilkan 4,8 persen dari produksi nasional, industri pengolahan 3,7 persen 

dan jasa 6,1 persen. Amerika Serikat sektor pertanian menghasilkan 1 persen dari produksi 

nasional, industri pengolahan 20 persen dan jasa 80 persen. maka Amerika Serikat 

dikelompokkan ke dalam negara industri. 

 
Bagaimana Memproduksi Barang dan Jasa (How?) 

Bagaimana barang dan jasa diproduksi? Bagaimana sumber daya  (faktor  produksi)  

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa? 
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Untuk Siapa Barang dan Jasa Diproduksi (To Whom?) 

Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Perlu ditentukan konsumennya serta 

distribusinya. 

 
1.3 PRODUKSI 

 

Produksi adalah suatu proses transformasi perubahan input (bahan baku) menjadi output 

(barang dan jasa) dengan menggunakan faktor produksi. Berikut ini adalah diagram 

proses produksi dan nilai tambah (gambar 1.3 dan gambar 1.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 

 
Input 

 

Proses 
Transformasi 

 

 
Gambar 1. 3 Proses Produksi 

 
Output 

Suatu perusahaan menghasilkan  furniture  (kursi)  dengan  bahan  baku  kayu  (input)  seharga 

Rp 20.000.00,- kemudian sehingga menjadi kursi (output) seharga Rp 30.000.00,- maka 

perusahaan tersebut bisa menciptakan nilai tambah (added value) sebesar Rp 10.000.00,-. 

Jadi kegiatan yang produktif adalah kegiatan yang dapat menciptakan nilai  tambah.  

Gambar berikut ini memperlihat persamaan tentang perhitungan nilai tambah: 

 
 

Value Value of Value of 
Added Output Input 

 

Gambar 1.4 Nilai Tambah 

 

Keterangan: 

Nilai tambah (value added) yaitu selisih antara nilai output (value of output) dengan nilai 

input (value of input) 
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Setiap pemakaian faktor produksi menimbulkan balas jasa faktor sebagai berikut: 

Land Rent 

Labor Wages & Salaries 

Capital Interest 

Enterpreneur Profit 

 
 
 

1.4 BATAS KEMUNGKINAN PRODUKSI (PRODUCTION POSSIBILITIES 

FRONTIER - PPF) 

PPF adalah kurva yang memperlihatkan kemungkinan kombinasi dua jenis barang yang dapat 

diproduksi jika jumlah seluruh  sumber daya yang ada digunakan secara efisisen. Efisiensi 

adalah mendapatkan output maksimum dari sumber daya yang ada.  Melalui  PPF  kita  juga  

dapat  menunjukkan  efisiensi melalui opportunity cost-nya. Definisi ilmu ekonomi sering 

menggunakan PPF, sebagai alat bantu untuk menunjukkan scarce - opportunity cost - 

option/selection). 

 
Asumsi dari model The Production - Possibility Frontier ini adalah: 

a. Output hanya menjadi dua kelompok besar, yaitu barang X dan barang Y serta faktor 

produksi modal dan tenaga kerja atau dua output dan dua faktor produksi. 

b. Jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu satu tahun. 

c. Sumber daya yang tersedia dalam perekonomian kualitas tidak berubah selama dalam 

periode analisis. 

d.  Pengetahuan masyarakat tentang cara kombinasi sumber daya menjadi output yaitu  

teknologi tetap. 

 
Perubahan produksi akibat berubahnya teknologi dan atau input akan mengubah produksi. 

Peningkatan/perubahan produksi bisa terus dilakukan, tetapi pada batas tertentu akan 

mencapai maksimum (The Production – Possibility Frontier = PPF) dan peningkatan 

produksi tidak bisa lagi dilakukan karena faktor produksi tidak bisa 

ditambah/ditingkatkan. Gambar 1.5 berikut dapat menjelaskan hal tersebut. 
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Gambar 1.5 Batas Kemungkinan Produksi (The Production Possibility Frontier) 

 
 

Keterangan: 

Titik di dalam busur  AB (PPF),  termasuk  titik  U (produksi  X = X1 dan produksi  Y = Y1) 

di dalam gambar di atas menunjukkan kombinasi produksi  dengan  sumber  daya  yang 

tidak  digunakan  secara  penuh  atau  tidak  efisien.  Kombinasi  produksi  secara   efisien 

terjadi pada sepanjang garis busur AB yang menghubungkan antara  X dan Y, yaitu di titik      

V (produksi X = X2 dan produksi Y = Y2) dan jika produksi terjadi di luar atau melampaui 

garis busur antara X dan Y misalkan V’, maka hal tersebut tidak mungkin tercapai karena 

sumber daya (modal dan tenaga kerja) yang tersedia tidak mencukupi untuk berproduksi di 

titik tersebut. 

 
Pergeseran Production Possibilites Frontier 

Pergeseran Production Possibilites Frontier (PPF) terjadi jika adanya perubahan faktor 

produksi dan perubahan teknologi. Kita mengasumsikan bahwa faktor produksi dan 

teknologi yang ada adalah tetap, dengan perjalanan waktu PPF dapat bergeser kekiri 

(penurunan produksi/pertumbuhan negatif) atau ke kanan (peningkatan 

produksi/pertumbuhan positif) jika terjadi perubahan sumber daya atau teknologi. 

Pergeseran PPF ke kanan menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam suatu 

negara karena menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa 

semakin meningkat. 
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Gambar 1.6.  Pergeseran kurva PPF 

 
 
 

Seperti terlihat pada gambar 1.6 , pergeseran PPF dari AB KE CD sehingga produksi naik dari 

titik V (X2,Y2) ke titik W (X3,Y3) sehingga produksi barang X meningkat dari X2  ke  X3  

dan produksi barang Y meningkat dari Y2 ke Y3 menunjukkan terjadinya peningkatan 

kemampuan perekonomian menghasilkan kedua barang dan jasa (X dan Y), yang 

menggambarkan     terjadinya      pertumbuhan      perekoniman      suatu       negara. 

Sebaliknya, jika terjadi pergeseran ke kiri maka memperlihatkan penurunan produksi dan 

pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. 
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1. Filosofi ilmu ekonomi adalah bagaimana memamfatkan sumber daya 

yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada tiga masalah 

pokok dalam ilmu ekonomi, yaitu: Apa yang akan diproduksi (What), 

bagaimana memproduksinya?  (How?),  dan  untuk  siapa  barang dan 

jasa diproduksi ? (To Whom?) 

2. Sumber daya adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya terdiri dari: tanah, tenaga 

kerja, modal, dan kewirausahaan. 

3.  Produksi adalah proses perubahan/transformasi masukan (input) 

menjadi keluaran (output). Kegiatan produktif adalah kegiatan 

menciptakan nilai tambah, yaitu  selisih  antara  nilai  output  dengan 

nilai input. 

4. Keterbatasan sumber  daya  memaksa  kita  melakukan  pilihan- 

pilihan yang akan minimbulkan biaya  (cost).  Biaya  yang  timbul 

akibat suatu sumber daya telah digunakan  untuk  satu  tujuan  dan 

tidak bisa lagi digunakan untuk lain disebut biaya peluang 

(opportunity cost) 

5.  The Production-Possibility Frontier adalah kurva yang memperlihatkan 

kemungkinan kombinasi dua jenis barang yang dapat diproduksi jika 

jumlah seluruh sumber daya yang ada digunakan secara efisien.yang 

ditentukanlah oleh: perubahaan sumber daya, peningkatan investasi dan 

perubahan teknologi. 
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BAB II 
KONDISI EKONOMI MAKRO 

 

 

 

Ekonomi makro sangat akrab dengan keseharian, hal  ini  dapat  dirasakan  ketika  

mengikuti berita di media cetak (surat kabar) dan elektronik (televisi) setiap hari 

menginformasikan hal-hal, seperti pengangguran, inflasi, kurs  rupiah  terhadap  US  dolar, 

atau mata uang lainnya, tingkat bunga, dan harga saham. Peristiwa - peristiwa ekonomi 

makro sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Para eksekutif perusahaan 

ingin meramalkan target penjual (jumlah permintaan terhadap  produk  mereka)  tahun 

depan memerlukan data pertumbuhan pendapatan masyarakat, masyarakat berpenghasilan 

tetap akan selalu mengamati seberapa cepat harga akan naik, alumnus Perguruan  Tinggi  

yang sedang mencari pekerjaan berharap perekonomian akan booming sehingga  

perusahaan akan menambah tenaga kerja. 

 
Jika ilmu ekonomi makro dapat diterapkan dalam  perekonomian  untuk  mengelola  

variabel  ekonomi  makro,  seperti  tingkat  bunga,  jumlah  uang  beredar,  perpajakan,  kurs 

dan iklim investasi, secara baik, maka dalam kondisi ekonomi makro seperti ini para 

enterpreneur akan mudah mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha baru akan 

membuka lapangan pekerjaan. pengangguran akan rendah atau  mahasiswa  yang  baru  

lulus akan mudah mendapat pekerjaan, harga  barang  dan jasa akan stabil, laba korporasi  

dan pendapatan masyarakat meningkat yang menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  yang 

tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi rendah (pertumbuhan perekonomian sedang 
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Bab 2. Kondisi Ekonomi Makro 
 
 
 

melambat), pendapatan masyarakat menurun, permintaan masyarakat turun, laba 

korporasi menurun, korporasi mengurangi produksi, dan pekerjaan baru sulit didapat. 

Pengaruhnya yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka kita perlu 

memahami cara kerja Ilmu Ekonomi Makro. 

 
Kondisi perekonomian memengaruhi kehidupan setiap orang, isu ekonomi makro akan 

memainkan peranan penting dalam perdebatan pemilihan presiden, gubernur, dan 

bupati/walikota. Para pemilih akan memperhatikan isu-isu ekonomi (pengangguran, 

lapangan kerja, inflasi, dan infrastruktur) serta kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh 

para kandidat. Para kandidat berusaha menawarkan program-program ekonomi yang 

menyentuh kehidupan masyarakat dalam upaya merebut jumlah pemilih untuk 

memenangkan persaingan menjadi kepala pemerintahan. 

2.1 PENGERTIAN EKONOMI MAKRO 

Definisi Ekonomi Makro 

Ilmu  ekonomi terbagi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu 

ekonomi mikro membahas perilaku unit-unit ekonomi (produsen, konsumen, pekerja, dan 

investor) secara individual dalam berinteraksi/mengambil keputusan di pasar. 

Ilmu ekonomi makro unit analisisnya adalah agregat (total) jadi jika kita menganalisis 

perilaku rumah tangga dan perusahaan secara bersama-sama (total) dalam suatu 

perekonomian. 

 
Ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari struktur  dan  kinerja  perekonomian  

secara nasional dan juga ilmu yang mempelajari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah untuk mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. 

 
Isu-isu yang dibahas antara lain: 

1. Apa penentu pertumbuhan jangka panjang perekonomian suatu negara? 

 Long-run Economic Growth. 

2. Apa penyebab kegiatan perekonomian suatu negara berfluktuasi? 

 Business Cycles. 
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3. Apa penyebab pengangguran? 

 Unemployment. 

4. Apa penyebab kenaikan harga? 

 Inflation. 

5. Sebagai bagian dari ekonomi global, apa pengaruhnya bagi suatu negara? 

 International economy. 

6. Apakah kebijakan pemerintah dapat memperbaiki keadaan ekonomi nasional? 

 Macroeconomic Policies. 

 

2.2 LATAR BELAKANG EKONOMI MAKRO 

 

Depresi Besar (The Great Depression) di Amerika Serikat mendorong lahirnya pemikiran 

tentang ekomi makro. Pada dekade tahun 20-an, perekonomian Amerika  tumbuh  dengan 

baik (sejahtera) di mana hampir setiap orang yang ingin memperoleh pekerjaan bisa 

mendapatkannya, pendapatan masyarakat naik secara signifikan dan tingkat harga stabil. 

Resesi yang dimulai pada bulan  Oktober  1929  dengan  hancurnya  pasar  modal  dan 

sebanyak 1,5 juta orang menganggur. Titik terendah dari depresi ini adalah pada tahun  

1933 ketika 25 persen dari angkatan kerja yang berjumlah 51 juta atau sebanyak 13 juta 

orang menganggur, banyak bank, pabrik dan usaha pertaniaan yang ditutup, jutaan orang 

Amerika hidup tanpa pekerjaan, rumah, dan makanan. 

 
Depresi ekonomi Amerika merambat menjadi resesi ekonomi dunia tahun 1936 yang 

ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan turunnya produksi sampai pada titik 

terendah. Kebijakan ekonomi yang didasarkan pada ekonomi mikro gagal mengatasi  

depresi ini, karena pengangguran selalu di atas 14 persen dari angkatan kerja (terjadi 

pengangguran berkelanjutan) sampai tahun 1940. Situasi ini membuat para ekonom 

mengevaluasi kembali teori teori klasik Adam Smith dan kawan-kawannya beserta laissez-

faire yang berkeyakinan bahwa depresesi akan pulih dengan  sendirinya  berdasarkan 

mekanisme pasar. Pada saat produksi turun, perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga 

kerja, maka tingkat upah  akan  turun  sehingga  perusahaan meningkatkan pemakaian tenaga 

kerja sehingga pengangguran dan resesi  hilang.  Dalam  situsi ini John Maynard Keynes, 

melahirkan suatu karya sebagai ”bapak ekonomi 
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Money, setelah terjadi depresi ekonomi di negara kapitalis  (Amerika)  maka  ia 

mengemukakan perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur  perekonomian 

dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter. 

 
2. 3 TIGA MASALAH POKOK EKONOMI MAKRO 

 

Ada tiga isu sentral yang menjadi kajian dalam perekonomian  (Dornbusch  &  Fisher, 

1994: 4), yaitu 

1. Pengangguran (Unemployment) 

2. Tingkat Inflasi (Inflation Rate) 

3. Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) 

 

2.3.1 Pengangguran (Unemployment) 

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh 

pekerjaan belum mendapatkannya. 

 
Tingkat Pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur. Tingkat 

pengangguran adalah suatu indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, karena 

pengangguran berhubungan dengan tingkat output agregat perekonomian.Jumlah dan  

tingkat pengangguran yang diumumkan oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  selalu  menjadi 

hal yang menarik untuk dicermati oleh ekonom, politikus dan pengambil kebijakan. 

 
Pengangguran yang terjadi dalam perekonomian pada jangka waktu tertentu selalu 

berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi kegiatan  ekonomi.  Pertanyaan  yang  mendasar 

adalah: Mengapa pengangguran terjadi? Dalam perekonomian memang tidak mungkin 

menekan  tingkat  pengangguran  menjadi  nol,  tetapi  jika  tingkat  pengangguran   terlalu 

tinggi (melebihi 5 persen) akan mengganggu kinerja perekonomian. 

 
Kelebihan penawaran terhadap tenaga kerja menurut pandangan klasik akan 

menyebabkan penurunan tingkat upah dan akhirnya akan mencapai keseimbangan baru. 
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Kelebihan penawaran tenaga kerja (pengangguran) menurut pandangan Keynes dapat 

diatasi melalui intervensi pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter) untuk meningkatkan 

permintaan agregat. Selanjutnya akan dibahas pada Bab tersendiri 

 
2.3.2 Tingkat Inflasi (Inflation Rate) 

Peningkatan harga secara umum (harga sekelompok barang) dalam suatu perekonomian 

disebut inflasi. 

Laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari suatu 

periode ke periode lain. 

 
IHK periode ini - IHK periode lalu 

Laju Inflasi   = x 100% 
IHK periode lalu 

 
 
 

Harga Sekelompok Barang 

Ukuran untuk menentukan harga sekelompok barang yang paling banyak digunakan 

adalah  indeks  harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI). IHK 

membandingkan harga sekelompok barang dan jasa secara relatif terhadap harga 

sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengumpulkan data-data tentang ribuan barang dan jasa, IHK mengubah harga dari 

berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat 

harga. 

 
Bagaimana ekonom seharusnya mengagregatkan harga sekelompok (ribuan) barang dan 

jasa dalam suatu perekonomian menjadi suatu indeks tunggal yang bisa dijadikan patokan 

untuk mengukur tingkat harga? Jika mereka menghitung harga rata-rata  dari  seluruh  

barang dan jasa maka akan menyamaratakan seluruh barang dan jasa tersebut. Perhitungan 

seperti itu tidak  tepat  sebab  proporsi  pengeluaran  rumah  tangga  untuk membeli barang 

dan jasa tidak sama, seperti harga 1 kg daging dengan harga  1  kg  pisang.  BPS 

memberikan bobot yang berbeda pada berbagai jenis/kelompok barang dan jasa yang berbeda 

karena adanya perbedaan dalam harga. 
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Sebagai contoh, misalkan satu rumah tangga membeli 2 kg daging dan 4 kg pepaya setiap 

bulan. Pada tahun 2000, harga daging Rp 30.000.00,- per kg dan harga pepaya  Rp  

4.000.00,- sedangkan   tahun 2009 harga daging Rp 60.000.00,- per kg dan harga pepaya   

Rp 8.000.00,- per kg.  Maka kelompok barang tersebut yang terdiri dari   2 kg daging dan 4   

kg pepaya , dan IHK nya adalah dengan rumus: 

 
 
 

 
IHK = 

 
 
 

IHK = 

( 2 x Rp 60 000 )  (4 x Rp 8000) 

( 2 x Rp 30 000 ) (4 x Rp 4000 ) 

 
 
Rp 152 000 

X 100 
Rp 76 000 

 
 
 

IHK = 200 

 

IHK pada contoh di atas menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar, IHK sebesar 200 

menyatakan biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk membeli 2 kg daging dan 4  

kg pepaya tahun 2009 naik sebesar 2 kali terhadap harga daging dan pepaya yang sama pada 

tahun 2000. 

 
 Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan: 

1. Inflasi ringan (Creeping Inflation) 

Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga di bawah angka 10 persen 

2. Inflasi sedang 

Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga antara 10 -30 persen 

3. Hiperinflasi (Hyper Inflation) 

Hiperinflasi terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100 persen 

Selanjutnya akan dibahas pada bab tersendiri. 
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2.3.3 Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) 

Product Domestic Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

seluruh faktor produksi yang  ada  dalam  wilayah  suatu  negara  dalam  jangka  waktu 

tertentu. Pertumbuhan PDB menggambarkan  tingkat  pertumbuhan  kegiatan  

perekonomian suatu negara yang bisa dijadikan indikator perkembangan perekonomian 

suatu negara. Perekonomian dalam jangka panjang akan mengalami pasang surut 

(berfluktuasi) yang dikenal dengan siklus bisnis. 

 
Fluktuasi kegiatan ekonomi diukur dengan fluktuasi PDB. Jika  PDB  mengalami 

penurunan dua kuartal berturut-turut maka perekonomian mengalami resesi. Resesi yang 

berkelanjutan dan mencapai titik terendah disebut depresi. 

Hubungan antara ketiga variabel ekonomi makro, yaitu Pengangguran (Unemployment), 

Tingkat Inflasi (Inflation Rate), Pertumbuhan Ekonomi  (Economic  Growth)  kurva  Philip 

dan Okun’s Law menjelaskan hubungan antara pertumbuhan dengan pengangguran. 

 
2.4 INSTRUMEN KEBIJAKAN 

Instrumen kebijakan adalah berbagai perangkat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah untuk memengaruhi kinerja perekonomian nasional yang terdiri dari: 

1. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) 

2. Kebijaka Moneter (Monetery Policy) 

3. Kebijakan Perdagangan Internasional (Foreign Trade Policy) 

1. Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi kinerja 

perekonmian dengan menggunakan  instrumen  kebijakan  perpajakan  dan  

anggaran belanja pemerintah. Apabila perekonomian dalam keadaan resesi 

instrumen kebijakannya adalah dengan menurunkan pajak dan atau meningkatkan 

pengeluaran pemerintah untuk mendorong permintaan agregat yang akhirnya 

menghilangkan senjang resesi dan, demikian pula, sebaliknya. 

2. Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi kinerja 

perekonomian dengan menggunakan instrumen jumlah uang yang beredar dan  

(atau) tingkat bunga. Apabila perekonomian dalam keadaan resesi pemerintah 
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meningkatkan jumlah uang beredar, tingkat bunga turun, maka investasi akan 

naik, produksi meningkat, dan, akhirnya resesi hilang 

3. Kebijakan Perdagangan  Internasional 

Kebijakan Perdagangan Internasional adalah kebijakan pemerintah dalam 

memengaruhi perekonomian dengan menggunakan instrumen-instrumen, seperti 

tarif, kuota dan kebijakan nilai tukar (exchange rate policy) 
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RANGKUMAN BAB II 

 
1. Kegagalan ekonomi mikro dalam mengatasi depresi ekonomi dunia tahun 1930-an 

memaksa para ekonom memikirkan alternatif lain untuk memecahkan masalah 

tersebut, Keynes menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian suatu negara. Konsep tersebut menjadikan Keynes sebagai ”Bapak” Ilmu 

Ekonomi Makro. 

2. Ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari struktur dan kinerja perekonomian 

secara nasional dan juga ilmu yang mempelajari kebijakan-kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah untuk mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. 

3. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah unit analisisnya. Ekonomi 

mikro unit analisinya adalah individu, sedangkan ekonomi makro unit analisisnya 

adalah total atau nasional/regional. 

4. Ada tiga isu sentral dalam ekonomi makro, yaitu pengangguran, inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi 

5. Isu-isu lainnya yang dibahas antara lain: 

a. Apa penentu pertumbuhan jangka panjang perekonomian suatu negara? 

 Long-run Economic Growth. 

b. Apa penyebab kegiatan perekonomian suatu negara berfluktuasi? 

 Business Cycles. 

c. Apa  penyebab pengangguran? 

 Unemployment. 

d. Apa penyebab kenaikan harga? 

 Inflation. 

e. Sebagai bagian dari ekonomi global, apa pengaruhnya bagi suatu negara? 

 International economy. 

f. Apakah kebijakan pemerintah dapat memperbaiki keadaan ekonomi 

nasional? 

 Macroeconomic Policies. 

6. Pengangguran menunjukkan jumlah pekerja yang tidak bekerja dan secara aktif, 

sedang mencari pekerjaan atau selisih antarangkatan kerja dengan kesempatan kerja 

yang tersedia 
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7. Inflasi adalah persentase kenaikkan tingkat harga secara umum dalam priode tertentu 

dan dalam wilayah tertentu 

8. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDB menggambarkan tingkat 

pertumbuhan kegiatan perekonomian suatu negara yang bisa dijadikan indikator 

perkembangan perekonomian suatu negara 

 

 
 

 
1. Jelaskan perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro! 

2. Mengapa John Maynard Keynes dijuluki sebagai “Bapak” ilmu ekonomi makro? 

3. Jelaskan kenapa pengangguran (unemployment), tingkat inflasi (inflation rate) dan 

pertumbuhan ekonomi (economics growth) menjadi isu sentral  dalam  ekonomi 

makro 

4. Jelaskan mamfaat mempelajari ekonomi makro bagi pelaku bisnis dan mahasiswa yang 

baru selesai kulih? 

5. Jelaskan kenapa tingkat pengangguran berhubungan  dengan tingkat kemiskinan? 

6. Jelaskan dampak inflasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. 

7. Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah tetapi pendapatan perkapita kita lebih 

rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya seperti: Brunai 

Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand. Jelaskan kenapa? 
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BAB   III  

PENDAPATAN NASIONAL 

 
 

Bagaimana perekonomian Indonesia pada tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015? 

Apakah akan terjadi resesi, stabil atau akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik? 

Banyak perusahaan ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan seperti itu sejak awal 

tahun 2015. Misalnya, Astra Motor Tbk ingin menetapkan target penjualan produknya 

pada tahun 2016, demikian juga Indo Food Tbk ingin memperluas jaringan pemasarannya 

dengan membuka toko baru Indomart di berbagai daerah. Untuk menilai keadaan 

perekonomian Indonesia dan membuat keputusan tentang ekspansi bisnis, perusahaan- 

perusahaan seperti Astra Motor Tbk dan Indo Food Tbk jelas membutuhkan data forkas 

dari PDB, untuk mengungkapkan apakah produksi akan mengalami pertumbuhan atau 

mengalami kemunduran, dan melihat efek dari inflasi terhadap perubahan produksi riil. 

Atau juga ingin mengetahui beberapa negara apakah menjadi lebih kaya atau lebih 

makmur dari negara lain. Bagaimana membandingkan perekonomian suatu negara dengan 

negara lain? Bagaimana kita membuat perbandingan secara internasional tentang 

produksi? 

Bab ini juga akan membahas cara menghitung pendapatan nasional dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan tentang keterbatasan/kelemahan dari PDB. 

 
3.1 Sejarah Pendapatan Nasional 

Sir William Petty salah seorang pelopor ilmu ekonomi modern dan pioneer dalam ilmu 

ekonomi kuantitatif mencoba melakukan estimasi pendapatan nasional bersama Gregory 

King (keduanya dari Inggris) pada pertengahan kedua abad ke 17 tentang pendapatan 

nasional Inggris dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatan pendapatan dan pendekatan 
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pengeluaran dengan menjumlahkan pendapatan penduduk dari kegiatan produksi dan 

pengeluaran tahunan di Inggris. Motif Petty adalah untuk memperlihatkan  bahwa 

penerimaan negara dapat ditambah melalui pajak, dan bahwa Inggris tidak lebih  lemah 

dalam bidang ekonomi dibandingkan saingannya yaitu Perancis dan Belanda, sementara 

motif King adalah untuk menilai kemampuan Negara Inggris. Perhitungan mereka belum 

memakai sistematika ilmiah tetapi usaha mereka berguna untuk  kemajuan  ilmu  

pengetahuan. Pada  tahun  1930an  ada  usaha  Simon  mengumpulkan data Amerika Serikat 

(1934, 1941, and 1946) dan menghitung pendapatan nasional (national income account) 

negara Amerika Serikat, serta membantu Departemen Perdagangan Amerika Serikat (US 

Department of Commerce) untuk membuat standarisasi perhitungan GNP yang digunakan 

sebagai suatu inditator kemakmuran secara umum (a general indication of welfare). Arthur  

Bowley, Josiah Stamp dan Colin Clark di Inggris adalah juga  para  ekonom  yang  

berpengaruh  dalam mempersiapkan Analisis Perhitungan Pendapatan Nasional 

(Partadiredja:1982). 

Keynes dengan Keynesian Revolutions berhasil menyederhanakan variabel-variabel 

perekonomian yang rumit menjadi veriabel-variabel yang mudah dimengerti, seperti: 

pendapatan, konsumsi, tabungan dan investasi. 

 
Sejarah Perhitungan Pendapatan Nasional di Indonesia 

Perhitungan Pendapatan Nasional di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, semenjak 

pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II, Perhitungan Pendapatan Nasional  

sudah dicoba, meskipun masih meliputi daerah-daerah kecil  atau  satu  golongan  

masyarakat saja. Tapi ternyata perhitungan yang dulu ada juga dapat dipercaya, bahkan 

mempunyai pengaruh pada perhitungan yang sekarang ini. Pada permulaan abad ke-20 

pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir akan menurunnya tingkat kemakmuran orang-

orang pribumi pada saat itu. Untuk mengetahui sebab-sebabnya dan menemukan cara-cara 

memperbaikinya, pemerintah Hindia Belanda mengangkat suatu komisi, yang diketuai 

seorang yang bernama Steinmetr. Komisi ini kemudian menerbitkan beberapa laporan, yang 

satu di antaranya  berisi  perkiraan  pendapatan  dan  belanja  penduduk  pribumi di Jawa dan 

Madura saja (Welvaartscommisie dalam Partadiredja, 1982:25), dan tidak mengikutsertakan 

penduduk Eropa dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan India dan lain- 
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lain).  Sepanjang  yang  diketahui hingga  Desember 1977, penelitian ini adalah yang 

pertama mencoba menghitung pendapatan di Indonesia. 

Percobaan kedua dalam menghitung Pendapatan Nasional dikerjakan tahun 1924 oleh 

J.W  Meir  Ranneft dan W. Huender dalam Partadiredja (1982:25), yaitu sehubungan 

dengan keinginan pemerintah untuk mengetahui beban pajak atas penduduk pribumi. 

Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini pun hanya terbatas pada perhitungan 

pendapatan orang-orang pribumi di Jawa dan Madura saja. Beberapa tahun kemudian 

perhitungan ketiga dicoba oleh F.de.M.Van Ginkel dalam Partadiredja (1982:25) untuk 

daerah-daerah di luar Jawa dan Madura antara tahun 1928 dan 1930. Keluarlah empat 

laporan yang masing-masing meliputi provinsi-provinsi pantai Barat Sumatra, pantai 

Timur Sumatra, distrik Lampung dan provinsi-provinsi lainnya. Meskipun lebih luas, 

perhitungan ini hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu dan hanya untuk penduduk 

pribumi saja, tetapi sudah ada kemajuan dibandingkan dengan usaha-usaha terdahulu. 

Percobaan perhitungan keempat dan lebih lengkap dilakukan oleh L.Goetzen dalam 

Partadiredja (1982: 26) untuk tahun 1926 hingga tahun 1932, yang meliputi penduduk di 

seluruh Hindia Belanda. Perhitungan ini sudah lengkap, baik golongan penduduk maupun 

daerahnya. Metode yang dipakai berpengaruh terhadap perhitungan yang kemudian, yaitu 

perhitungan oleh J.J. Polak dalam Partadiredja (1982: 26).  

Perhitungan Polak adalah yang terakhir sebelum Perang Dunia II, untuk tahun-tahun 1921-

1939.  Metode  yang  dipakai adalah metode menghitung produksi berdasarkan lapangan 

usaha. Metode ini juga hingga sekarang masih digunakan oleh BPS. Pendapatan penduduk 

pribumi diperoleh dari nilai produksi dikurangi biaya bahan (bibit/benih, pupuk, alat-alat 

pertanian, dan bunga). Upah dan gaji tidak tidak ikut dihitung. Pendapatan bukan pribumi 

yang terdiri dari orang Eropa dan Timur Asing diperoleh dari angka-angka pajak pendapatan. 

Meskipun banyak kekurangannya, pekerjaan Polak hingga sekarang dianggap dapat 

dipercaya. 

Seusai Perang Dunia II (sesudah Indonesia Merdeka), percobaan menghitung Pendapatan 

Nasional dikerjakan oleh Neumark, seorang penasehat PBB untuk pemerintah Indonesia 

untuk tahun-tahun 1951-1952 (dalam Partadiredja, 1982: 26). Hal yang dilakukan oleh 

Neumark ini merupakan percobaan penting yang meletakkan dasar bagi perhitungan- 

perhitungan kemudian hari dan bagi Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. 
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Pekerjaan Neumark diteruskan oleh Muljatno untuk tahun 1953-1954. Sejak tahun 1962, 

BPS mulai mengambil alih tugas perhitungan ini dengan bantuan dana khusus PBB. 

Seorang ahli statistik India bernama K.NC. Pilai ditempatkan  PBB  sebagai  penasihat 

teknis. Pada tahun 1965 Indonesia menarik diri  dari  PBB,  sehingga  menyebabkan 

penasihat ini ditarik juga oleh PBB. Dengan bekerja sendiri BPS menerbitkan hasil 

perhitungan  pertama  pada  tahun 1966  untuk  tahun-tahun 1958-1962,  dan  setahun 

kemudian keluar hasil untuk tahun 1960-1964. Sesudah Indonesia menjadi anggota PBB 

kembali, kemudian penasihat teknis PBB yang baru bernama  C.  Ross  ditempatkan  di  

BPS. Selama tahun-tahun itu terus diupayakan perbaikan-perbaikan pengumpulan data  

pokok dengan mengikuti pedoman-pedoman PBB. Hasilnya pada tahun 1970 BPS 

menerbitkan Perhitungan Pendapatan Nasional untuk tahun-tahun 1960-1968. Sejak saat itu 

sampai sekarang, setiap tahun BPS terus menerbitkan hasil perhitungan. Karena mulai dari 

perhitungan    oleh    Neumark    hingga    penerbitan    ketiga itu,   telah terjadi evolusi 

perbaikan-perbaikan perhitungan (Partadiredja, 1982: 26). 

 
3.2 Manfaat Perhitungan dan Analisis Pendapatan Nasional  

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomiaan 

Dari Perhitungan Pendapatan Nasional kita dapat mengetahui apakah suatu negara 

termasuk kelompok negara: industri, jasa atau pertanian berdasarkan kontribusi sektor-

sektor industri, jasa dan pertanian terhadap pendapatan nasional. 

Dengan bekal perhitungan ini dan berdasarkan pengetahuan kita di bidang analisis, 

maka dapat diketahui ke mana arah perekonomian akan bergerak, berapa laju 

kecepatan geraknya dan berapa lama waktu untuk mencapai sasaran. 

2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu 

Oleh karena Pendapatan Nasional dicatat setiap tahun, maka akan dipunyai catatan 

angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kita dapat membandingkan Pendapatan 

nasional ini dari tahun ke  tahun.  Perbandingan  tersebut  dapat  memberikan 

keterangan apakah ada kenaikan atau penurunan, apakah ada perubahan struktur  atau 

tidak, apakah ada penambahan atau pengurangan kemakmuran materiil, dan 

dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah ada kenaikan atau penurunan 

pendapatan per kapita. 

3. Membandingkan perekonomian antarnegara atau wilayah 
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Perhitungan Pendapatan Nasional dapat juga digunakan untuk membandingkan 

perekonomian suatu negara dengan negara lain atau suatu wilayah dengan wilayah  

lain. 

4. Merumuskan kebijakan pemerintah 

Perhitungan Pendapatan Nasional berguna untuk membantu dalam merumuskan 

kebijakan pemerintah. 

Untuk selanjutnya kita mencoba menghitung pendapatan nasional dengan berbagai 

perhitungan/pendekatan 

 
3.3 Definisi Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Dometik Bruto (PDB = Gross Domestic Product/ GDP), yaitu nilai pasar barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang ada dalam wilayah suatu 

negara/wilayah dalam jangka waktu tertentu . 

Ada empat kata kunci dari definisi di atas: 

1. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar mencerminkan banyaknya orang yang bersedia untuk membeli barang 

dan jasa. Untuk menghitung jumlah total produksi jika diasumsi suatu 

perekonomian sederhana hanya terdiri dari sektor pertanian, tambang, dan 

manufaktur. Misalkan produksi sawit 5.000 ton tandan segar, produksi minyak 

mentah 1.000 barel dan produksi sepatu 1.500 pasang. PDB menjawab pertanyaan 

berapa nilai pasar dari komoditi tersebut jika diperdagangkan di pasar. Jika harga 

tandan sawit segar adalah $ 100 per ton, harga minyak mentah per barel adalah 

$80,   dan   harga   sepatu   adalah $10.   Maka   nilai   pasar   produksi   sawit adalah 

$500.000, nilai pasar produksi minyak mentah adalah $80.000 dan nilai produksi 

sepatu adalah $15.000. Total nilai pasar produksi sawit, minyak mentah dan sepatu 

adalah $500.000 ditambah $80.000 ditambah $15.000 adalah $595.000. 

2. Barang dan Jasa Akhir (Final Goods and Services) 

Untuk menghitung PDB kita harus menghitung nilai akhir  dari  barang  dan  jasa 

yang diproduksi. Barang dan jasa akhir (finish goods) adalah barang dan jasa yang 

diproduksi untuk pengguna akhir. Barang antara (intermediate goods) barang yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses  produksi  

berikutnya oleh perusahaan lain. 
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Mengapa nilai barang antara tidak dihitung dalam GDP? Misalkan dalam 

memproduksi sepotong roti, pabrik roti (perusahaan III) membeli terigu seharga 

Rp500.00,- kepada perusahaan II (penggilingan terigu). Pabrik roti menggunakan 

terigu tersebut (ditambah bahan lain) untuk menghasilkan roti seharga Rp1.000.00,- 

Nilai tersebut sudah termasuk terigu adalah Rp1.000.00,- bukan Rp1000.00,- + Rp500.00,-

.Harga roti tersebut mencerminkan nilai  semua  bahannya.  Menghitung terigu yang 

dijual kepada pabrik roti dan nilai roti yang dijual kepada konsumen  dalam  GDP  

mengakibatkan  terjadi  perhitungan  ganda  (double  counting).  Perhitungan dengan 

konsep nilai tambah (value added) untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda 

(double counting ) dalam menghitung pendapatan nasional. Nilai tambah adalah 

selisih antara nilai output dengan nilai input. 

 
 

Perusahaan I Perusahaan II Perusahaan III 

Gandum Tepung Terigu Roti 
 
 
 

Gambar 3.1 Nilai Tambah pada tiga tahapan produksi : 

Keterangan: 

Perusahaan I menghasilkan gandum (output) dengan biji gandum (input) milik 

sendiri, ouput dari perusahaan I merupakan input bagi perusahaan II dengan 

menggunakan faktor produksi menghasilkan tepung gandum (output), selanjutnya 

digunakan sebagai input oleh perusahaan III untuk menghasilkan roti. 

Tabel 3.1 Transaksi pada tiga tahapan produksi yang berbeda 

 
Semua Perusahaan 

 

A = Pembelian dari 
perusahaan lain 

 
B = Pembelian 

faktor produksi 
 

A + B = nilai 
produk 

800 
Jumlah penjualan 
antarperusahaan 

1000 
Jumlah nilai tambah 

1800 
Nilai total semua 

perusahaan 
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Keterangan: 

Perusahaan I menghasilkan gandum (output) dengan biji gandum (input) milik 

sendiri dengan nilai Rp300.00,- atau dengan nilai tambah Rp300.00,-, ouput dari 

perusahaan I merupakan input bagi perusahaan II dengan menggunakan faktor 

produksi menghasilkan tepung gandum (output) senilai Rp500.00,- atau dengan nilai 

tambah Rp200.00,- selanjutnya digunakan sebagai input oleh perusahaan III untuk 

menghasilkan roti senilai Rp1.000.00,-, .atau dengan nilai tambah Rp500.00,-. 

Total nilai tambah (Rp300.00,-+ Rp200.00,-+Rp500.00,-) sama dengan nilai akhir 

roti Rp1000.00,- Jika nilai akhir sepotong roti Rp1000.00,- masih dihitung nilai 

tepung terigu Rp500.00,- dan gandum senilai Rp300.00,- menghasilkan nilai 

Rp1.800.00,-. Hal ini yang dikatakan perhitungan ganda (double counting ) 

3. Barang yang Diproduksi dalam suatu  Negara 

Hanya barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara yang dihitung sebagai 

bagian dari PDBnya. Indofood  yang menghasilkan Indomie di  Arab Saudi, dan   

nilai pasar dari produksi Indomie tersebut tidak merupakan bagian dari PDB 

Indonesia, perusahaan Jepang yang menghasilkan mobil Toyota di Indonesia nilai 

pasar mobil yang dihasilkan merupakan bagian dari PDB Indonesia. 

4. Pada Periode Waktu Tertentu 

Periode waktu tertentu adalah mengukur nilai PDB pada periode waktu 

tertentu, jika periode waktu perhitungan per kuartal disebut PDB kuartalan 

dan jika dihitung dalam periode waktu tahunan disebut PDB tahunan. 

 
 

PDB Nominal dan PDB Riil 

 
Jika kita ingin membandingkan PDB pada dua periode, misalkan tahun 2009 dengan 

tahun 2010. Pada tahun 2009, PDB adalah $ 220 miliar dan pada tahun 2010 adalah $ 440 

miliar atau naik 100 persen. Kenaikan PDB dalam kasus ini adalah kombinasi dari 

kenaikan produksi dan kenaikan harga. Jika pengaruh kenaikan harga dalam produksi 

dihilang maka kita dapat membedakan antara PDB riil dan PDB nominal. 

PDB Riil adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu yang 

dinilai  dengan  harga  tahun  dasar.  Perubahan   produksi  dapat dilihat dengan 
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membandingkan antara nilai produksi pada dua tahun yang berbeda dengan harga tahun 

dasar. 

PDB Nominal adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu 

yang dinilai dengan harga tahun tersebut. 

PDB Deflator atau deflator harga implisit untuk PDB adalah mengukur tingkat harga 

dengan menghitung rasio antara PDB Nominal dengan PDB Riil. PDB deflator 

mencerminkan   apa   yang  sedang  terjadi pada seluruh tingkat harga dalam 

perekonomian. 

 
PDB Deflator = 

PDB Nominal 

PDB Riil 

 

 

Berikut ini adalah contoh-contoh perhitungan PDB nominal, PDB riil dan PDB deflator: 

 
Tabel 3. 2 Harga dan Kuantitas 

 
Tahun    Harga Sawit Kuantitas Sawit (ton) Harga Batu Bara Kuantitas Batu Bara (ton) 
2009 $800 20.000 $ 110 250 

2010 $850 21.000 $ 120 280 

 

 
a. Perhitungan PDB Nominal 

 
2009 ($800 x 20.000) + ($110 x 250) = $16.027.500 

2010 ($850 x 21.000) + ($120 x 280) = $17.883.600 

 

 
b. Perhitungan PDB Riil (tahun Dasar 2009) 

 
2009 ($800 x 20.000) + ($110 x 250) = $16.027.500 

2010 ($800 x 21.000) + ($110 x 280) = $16.830.800 

 

c. Perhitungan PDB Deflator 

 
PDB Deflator    = ($17.883.600./$ 16.830.800) x 100 = 106,26 
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Tabel 3.2 memperlihatkan kuantitas yang  diproduksi  dan harga  tahun 2 009 (tahun  dasar) dan 

tahun 2010. Bagian (a) kita menghitung PDB nominal tahun 2009, dengan mengalikan kuantitas 

yang diproduksi dengan harga untuk mendapatkan nilai produksi, kemudian dengan 

menjumlah  nilai  produksi  didapat  nilai  PDB  nominal  tahun 2009 yaitu. $16.027.500 dan 

PDB Nominal tahun 2010 yaitu sebesar $17.883.600. 

Tabel 3.2 Bagian (b) Kita menghitung PDB riil, tahun 2009 dengan cara mengalikan harga 

tahun dasar 2009 dengan kuntitas tahun 2009 karena tahun 2009 adalah tahun dasar maka 

PDB Nominal sama dengan PDB Riil, yaitu sebesar $16.027.500. PDB riil tahun 2010 

diperoleh dengan mengalikan harga pada tahun dasar 2009 dengan produksi tahun 2010   

maka diperoleh hasil sebesar $16.830.800 

Tabel 3.2 (c) kita menghitung  PDB  Deflator  2009  adalah  PDB  Nominal  tahun  2009 

dengan PDB Riil tahun 2009 dikali 100, karena tahun 2009 tahun dasar (PDB Nominal 

= PDB Riil) maka PDB Deflator sama dengan 100. PDB Deflator tahun 2010 PDB Nominal 

tahun 2010 dibagi   dengan PDB Riil tahun 2010 dikali 100,  yaitu sebesar 106,26.   Karena   PDB 

Deflator naik dari 100 tahun 2009 menjadi 106,26 tahun 2010, dapat kita katakan terjadi 

kenaikan harga secara keseluruhan sebesar 6,26% 

Gambar 3.2 memperlihatkan perkembangan PDB Nominal, PDB Riil, dan PDB Deflator 

Indonesia tahun 2010 sd 2014. Tahun 2010 sebagai tahun dasar PDB  Nominal sama dengan  PDB 

riil sebesar 6.864,1 triliun dengan PDB deflator 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: BPS 
Gambar 3.2 PDB Nominal, PDB Riil, dan PDB Deflator Indonesia tahun 2010 sd 2014 

29 



30

Bab 1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Pengertian Ilmu Ekonomi 

Tahun 2014 PDB Nominal 10.542,7 triliun sedangkan PDB riil 8.568,1 triliun dan PDB deflator 

30 

 
 

Bab 3. Pendapatan Nasional 
 
 

 
123. Peningkatan PDB deflator dari 100 pada tahun 2010 menjadi 123 pada tahun 2014 

menjelaskan terjadi peningkatan rata-rata 23 persen seluruh barang dan jasa yang dihasilkan 

seluruh faktor produksi di dalam negeri. 

 

 
Arus Melingkar (Circular Flow) Perekonomian 

Untuk memudahkan memahami perputaran roda perekonomian (kegiatan ekonomi) maka 

diasumsi perkonomian adalah perekonomian sederhana yang terdiri dari dua sektor  yaitu: 

sektor rumah tangga (household) dan sektor perusahaan (firm) seperti gambar berikut ini: 
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Faktor Produksi 
 
 

Pasar Faktor 
 
 

 
Faktor Balas Jasa 

 

Perusahaan Rumah Tangga 
 
 

 
Pengeluaran Rumah Tangga 

 
Pasar Barang 

 
Barang dan Jasa 

 
 
 

Gambar 3.3 Arus Melingkar Perekonomian Dua Sektor 
Keterangan: 

Rumah tangga keluarga (RTK = household) atau masyarakat yang  memiliki  faktor  

produksi (tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan) menyerahkan faktor produksi 

tersebut kepada perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan/diminta 

oleh rumah tangga keluarga (konsumen). Perusahaan  memberikan  balas  jasa  kepada  

rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk sewa untuk balas jasa tanah gaji dan gaji untuk 

balas jasa tenaga kerja, bunga untuk balas jasa  modal dan keuntungan sebagai balas jasa  

dari kewirausahaan, total dari balas jasa faktor tersebut merupakan  pendapatan  untuk  

rumah tangga (masyarakat). Karena perusahaan telah memberikan balas  jasanya  maka 

untuk mendapatkan (mengkonsumsi) barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan maka 

rumah tangga (konsumen) harus membayarnya (pengeluaran bagi rumah tangga). Jumlah 

pengeluaran untuk untuk membeli barang dan  jasa  disebut  total  pengeluaran  rumah 

tangga. Aliran produksi barang dan jasa oleh perusahaan selanjutnya dinamakan Produksi 

Nasional, aliran balas jasa penggunaan faktor produksi yang diterima oleh rumah tangga 

selanjutnya dinamakan Pendapatan Nasional dan aliran uang dari rumah tangga kepada 

perusahaan untuk membeli barang dan jasa dinamakan Pengeluaran Nasional. Jumlah 

seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa berasal  dari  pendapatan  pembeli,  

maka jumlah seluruh pengeluaran sama dengan jumlah pendapatan. 
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3.4 Pendekatan Perhitungan PDB 

Perhitungan PDB dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

� Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

� Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

� Pendekatan Produksi (Production approach) 

 
 

i) Pendekatan Pengeluaran 

Adalah menghitung pendapatan nasional sebagai nilai pasar barang jadi dengan cara 

menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang jadi tersebut. 

Pengeluaran total barang jadi terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu 

Pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran konsumsi akhir untuk semua barang  (barang  

tahan lama/durable goods dan barang tidak tahan lama/undurable goods) dan jasa yang 

diproduksi dan dijual kepada rumah tangga selama satu tahun. Barang tahan lama terdiri  

dari: pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Barang tidak tahan  lama  

seperti: makanan, minuman, buah-buahan, dan lain-lain. 

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk produksi barang yang tidak diproduksi saat 

ini, termasuk  pengeluaran  untuk  persediaan,  barang  modal,  dan  tempat  tinggal. 

Pembentukan Modal Tetap Bruto, mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang 

modal. Barang modal  dimaksud  adalah  barang-barang  yang  digunakan  untuk  proses  

produksi, tahan lama atau mempunyai  umur  pemakaian  lebih  dari  satu  tahun  seperti: 

bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk perbaikan besar (berat) yang sifatnya 

memperpanjang  umur  atau  mengubah   bentuk/kapasitas   barang   modal   tersebut. 

Pengeluaran pemerintah, adalah pengeluaran pemerintah untuk membangun fasilitas publik 

seperti: jalan, jembatan, rumah sakit dan belanja pegawai pemerintah (pegawai negeri, polisi 

dan TNI), penyusutan, dan belanja barang. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tidak 

termasuk  pengeluaran  pemerintah  karena  tidak  mencerminkan  pembelian  barang  dan   

jasa dalam perekonomian. 

Ekspor Barang dan Jasa, merupakan transaksi  perdagangan  barang  dan  jasa  dari 

penduduk     (residen)    Indonesia     ke     bukan      penduduk      (nonresiden)     Indonesia. 

Impor Barang dan Jasa, adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk Indonesia ke 

penduduk Indonesia. 
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Ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor 

Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan 

pengeluaran: 

Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

 
 

Pengeluaran Konsumsi Rp. 

Rumah Tangga Rp. 

Pemerintah Rp. 

Pembentukan Modal Domestik Bruto Rp. 

Perubahan Stok Rp. 

Ekspor Barang dan Jasa Rp. 

Dikurangi: Impor Barang dan Jasa Rp. 

Sama Dengan PDB atau GDP 

 
Berikut ini adalah contoh perhitungan produk nasional bruto (PNB) Indonesia untuk 

tahun 2010 pendekatan pengeluaran (expenditure approach) dengan menggunakan data 

Badan Pusat Statistik 2014 berdasarkan harga berlaku (current price) dan harga konstan . 

Perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran (penggunaan) yang terdiri dari 

pengeluaran konsumsi (rumah tangga dan pemerintah), pembentukan modal domestik 

bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa serta statistik 

diskrepansi (kesalahan pembulatan). 

Berikut adalah data dari perhitungan tersebut yang dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.3: Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga 

Berlaku dan Konstan 2010, Tahun 2014 (miliar rupiah) 

 

Jenis Pengeluaran Harga Berlaku 

2010 

Harga Konstan 

2014 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5.911.165,4 4.649.072,3 

Pembentukan Modal Tetap Bruto 3.434.124,6 99.636,3 

Perubahan Inventori 219.004,7 743.470,6 

Ekspor Barang dan Jasa 2.501.202,0 2.770.963,4 

Dikurangi:Impor Barang dan Jasa 2.560.527,0 162.852,6 

Diskepansi Statistik -72.184,7 2.046.739,9 

Produk Domestik Bruto (PDB) 10.542.693,5 1.988.537,9 

 

Sumber: BPS 
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Tabel 3.4 menjelaskan struktur PDB dari: sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah 

komponen paling tinggi peranannya dalam pembentukan PDB  harga  berlaku yaitu sebesar 

Rp 6.035,67, triliun atau 55 persen dari PDB. Peranan pembentukan modal tetap domestik 

adalah sebesar Rp 3.434,12  triliun atau 32 persen, 

sedangkan pengeluaran  pemerintah  kontribusinya  adalah  sebesar Rp 1.005,40 triliun atau 

9 persen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: BPS (diolah) 

 
Gambar 3.4: Persentase Penggunaan PDB Atas Harga Berlaku Tahun 2014 

 
 

Peranan ekspor cukup besar dalam pembentukan PDB yaitu sebesar Rp 2.501,20 triliun 

atau sebesar 23 persen tetapi jika dikurangi dengan impor sebesar Rp 2.580,53 triliun  

atau -21,33 persen) maka peranan ekspor neto (selisih ekspor dan impor) sebesar –Rp 

79,32 triliun atau defisit sebesar 1 persen. 

 
ii) Pendekatan Pendapatan 
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Pendekatan pendapatan menghitung pendapatan nasional yang diperoleh dari balas 

jasa faktor produksi yang diterima oleh rumah tangga yaitu: 

� Pendapatan Sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas jasa penggunaan 

tanah dan faktor produksi lainnya. 

� Pendapatan upah dan gaji adalah balas jasa yang kepada pekerja 

� Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari  pembayaran jasa 

penggunaan modal 

� Pendapatan Laba adalah pembayaran kepada pemilik perusahaan dalam 

bentuk deviden 

 
Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan pendapatan nasional pendekatan 

pendapatan: 

Pendekatan Pendapatan 

(Income Approach) 

 
 

Gaji dan Upah (Compensation of employees) Rp.  

Bunga Bersih (Net Interest) Rp. 

Pendapatan dari sewa (Rental income of persons) Rp. 

Keuntungan perusahaan (corporate profits) Rp 

Pendapatan dari usaha sendiri (Proprietors’ income) Rp. + 

Total : Pendapatan Nasional (National Income)) 

Ditambah: Pajak perusahaan tidak langsung (Indirect business taxes) 

Rp. 

Rp. 
 

+ 

Sama dengan: Produk Nasional Neto (Net National Product) Rp.  

Ditambah: Depresiasi (Consumption of fixed capital) Rp. + 

Sama dengan: Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) Rp.  

Dikurangi: Hasil faktor produksi milik domestik dari seluruh dunia Rp. - 

Ditambah: Hasil faktor produksi milik luar negeri di dalam negeri Rp. + 

Sama dengan: Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) Rp.  

 

Perhitungan PDB dengan pendekatan pendapatan (Income Approach) untuk Indonesia 

belum bisa dilakukan karena belum tersedia data. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan PDB Amerika Serikat pendekatan pengeluaran 

dengan menggunakan datahun 2008. 
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Tabel 3.4 GDP United State of Amerika 2008 : The Income Approach 

Amountin 2008 
 

Item (billions of ollrs) 

Compensation of employees 8,037 

Net Interest 915 

Rental income of persons 39 

corporate profits 1,195 

Proprietors’ income 1,072 

Net Domestic Income at factor 

cost 

12,329 

Indirect taxes less subsidies 1,071 

Net domestic income at 12,329 

market prices 

Depreciation 

 

1,778 

GDP (Income Approach) 14,107 

Statistic discrepancy 44 

GDP (expenditure approach) 14,151 

Sumber: U.S. Departement of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
http://www.bea.gov/ 

 
� Pendekatan Produksi (Production approach) 

� Pendekatan produksi mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar (market value) dari produk 

dan layanan akhir (final goods dan services) dari barang yang baru saja diproduksi 

dalam periode waktu tertentu 

 
iii) Pendekatan Produksi 

Pendekatan produksi berarti menghitung seluruh barang dan jasa yang  dihasilkan  oleh 

faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu negara/wilayah dalam  jangka  waktu  tertentu 

yang disebut produksi domestik bruto (PDB). 
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Dalam proses perhitungan PDB kegiatan produksi dikelompokan berdasarkan lapangan 

usaha (sektor) yaitu: a) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; b) pertambangan 

dan penggalian; c) industri pengolahan; d) pengadaan listrik dan Gas; e) pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; f) konstruksi, g) perdagangan  besar  dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; h) transportasi dan pergudangan; i) penyediaan 

akomodasi dan makan minum; j) informasi dan komunikasi; k) jasa keuangan dan asuransi; 

k) jasa keuangan dan asuransi; l) real estat, m,n) jasa perusahaan; o) administrasi 

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; p) jasa pendidikan; q) jasa kesehatan 

dan kegiatan social; r) jasa lainnya. 

 
Untuk menghindari perhitungan ganda (double counting) maka perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan konsep nilai tambah (value added) atau nilai akhir dari barang dan jasa 

yang dihasilkan setiap sektor atau lapangan usaha tersebut. Hal ini bisa dilihat pada  tabel 

berikut ini: 

 
Tabel 3.5: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Kostan 2010 
Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (miliar rupiah) 

 
 
 

Lapangan Usaha 
Industry 

2013 
Harga Berlaku 

2013 
Harga 

Konstan 

2014 
Harga Berlaku 

2014 
Harga 

Konstan 

A. Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

127504,4 1083141,8 1410657,1 1128448,0 

B. Pertambangan dan Penggalian 1042975,9 785016,3 1035120,9 789329,7 

C. Industri Pengolahan 1998693,7 1774097,3 2215753,6 1856310,6 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 98686,8 88805,1 114121,9 93755,9 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

7154,9 6587,1 7703,6 6788,0 

F. Konstruksi 905990,5 772719,6 1041949,5 826615,6 

G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

1263815,4 1118207,0 1410932,0 1172362,6 

H. Transportasi dan pergudangan 368678,6 308521,2 450600 333190,9 

I. Penyediaan akomodasi dan Makan 
Minum 

289498,3 243748,3 330672,4 258161,0 

J. Informasi dan komunikasi 341009,4 349150,2 368943,0 384129,9 

K. Jasa keuangan dan asuransi 368876,9 306432,2 408646,7 321525,5 

L. Real Estat 264275,0 244237,5 294573,4 256440,2 

M,N Jasa Perusahaan 144604,1 125490,7 165990,6 137795,3 

O. Administrasi pemerintahan, Pertahanan, 
dan Jaminan Sosial Wajib 

371208,9 288963,3 404379,6 296145,0 

P. Jasa Pendidikan 309438,5 251784,6 346557,8 267633,3 

Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 96666,9 84518,4 109069,7 91287,8 

R,S,T,U Jasa Lainnya 140311,9 123088,8 163548,8 134070,1 

A. Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 9286934,1 7954509,4 10279220,6 8353989,4 
B.Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk 237802,4 203684,3 263472,9 214126,2 

C. Produk Domestik Bruto 9524736,5 8158193,7 10542693,5 8568115,6 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Persentase struktur output pada tiga kelompok utama kegiatan produksi (pertanian, 

industri, dan jasa) terhadap Produk Domestik Bruto seperti terlihat pada gambar 3.5 

adalah: 

1) Pertanian  persentase outputnya 14,31 persen terhadap PDB tahun 2010 menurun 

menjadi 13,72 persen pada tahun 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: BPS (diolah) 

 
Gambar 3.5: Persentase Struktur Output terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga 

Berlaku Tahun 2010 dan 2014. 

 

 
2) Industri persentase outputnya 43,93 persen terhadap PDB tahun 2010 menurun 

menjadi 42,92 persen pada tahun 2014. 

3) Jasa persentase outputnya 41,76 persen terhadap PDB tahun 2010 meningkat menjadi 

43,33 persen pada tahun 2014. 

Penurunan kontribusi sektor pertanian dan industri, hal ini menggambarkan perubahan 

struktur perekonomian Indonesia tahun 2010 dari industri 43,93 (persentase tertinggi) 

menjadi jasa 43,33 pada tahun 2014 merupakan ciri negara maju. 
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Perubahan/transformasi dari sektor industri ke sektor jasa merupakan kontribusi dari sub 

sektor jasa terhadap sektor jasa yang terdiri tujuh sub  sektor  (ADB Key Indicator  2015)  

dari: 1) Wholesale and retail trade; transportation and storage; accommodation and food 

service activities,2) Information and communications, 3) Financial and insurance activities, 

4) Real estate activities, 5)Professional, scientific, technical, administration, and support 

service activities, 6)Public administration, defense, education, human health, and social 

work activities, and 7)Other services. 

Kontribusi masing-masing sub sektor jasa terhadap sektor jasa tahun 2014 atas dasar harga 

berlaku dapat terlihat pada gambar 3.6 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 2015 
 

Gambar 3.6 Persentase Kontribusi Sub Sektor Jasa Terhadap Sektor Jasa Tahun 2014 
Atas Dasar Harga Berlaku 

 
Persentase tertinggi kontribusi sub sektor jasa terhadap sektor jasa adalah sub sektor 1 yaitu 

Wholesale and retail trade; transportation and storage; accommodation and food service 

activities sebesar 39 persen. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh sub sektor 5 yaitu 

sub sektor Professional, scientific, technical, administration, and support service activities 

sebesar 4 persen . 

Indonesia dengan dengan luas lautan 80 persen dari luas total Indonesia dengan kekayaan 

laut yang sangat besar pada tahun 2014 hanya baru mampu memberikan kontribusi sebesar 

13,72 persen terhadap  PDB  sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan dan perikanan berarti 

potensi perikanan Indonesia belum tergali dan dimamfaatkan untuk memberikan kontribusi 

yang besar terhadap pembentukan PDB. 

 

39 



40

Bab 1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Pengertian Ilmu Ekonomi Bab 3. Pendapatan Nasional 

 
 
 
 
 
 

Sub sektor kehutanan dengan potensi hutan tropis terkaya setelah Brasil barumampu 

memberikan kontribusi 6 persen terhadap PDB sektor pertanian, peternakan, kehutanan 

dan perikanan berarti potensi sub sektor ini masih jauh dari optimal . 

Kontribusi masing-masing sub sektor terhadap sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan dapat dililhat pada gambar 3.7 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: BPS (diolah) 

 

Gambar 3.7: Kontribusi Masing-Masing Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku. 

 
Kontribusi masing-masing sub sektor terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan 

dan perikanan dapat dilihat dengan urutan sebagai berikut: 

1) Sub  sektor  tanaman  bahan  makanan  memberikan  kontribusi  sebesar 46 persen 

terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

2) Sub sektor perikanan memberikan kontribusi 24 persen terhadap 

sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

3) Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya memberikan kontribusi 13 persen terhadap 

sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

4) Sub sektor kehutanan memberikan kontribusi 4 persen terhadap sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan dan perikanan 
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5) Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi 13 persen terhadap sektor 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. 

 
Sub sektor perikanan terjadi peningkatan kontribusinya terhadap terhadap sektor 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dari 16 persen tahun 2009 menjadi 24 

persen tahun 2014. Hal ini hasil dari usaha pemerintah melalui Kemneterian Kelautan 

meningkatkan menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI dari pencurian nelayan asing. 

 

Produk Domestik Bruto, Pendapatan Nasional, Pendapatan Perorangan, 

Pendapatan  

 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)

 hasil faktor produksi milik luar negeri di dalam negeri 

 hasil faktor produksi milik domestik dari seluruh dunia 

Sama dengan: Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National 

Product (GNP) 

 Penyusutan (Depresiasi) 

Sama dengan: Produk Nasional Neto (Net National Product = NNP) 

 Pajak tidak langsung neto 

Sama dengan: Pendapatan Nasional ( National Income = NI) 

 Pajak keuntungan perusahaan korporat dan keuntungan yang 

tidak dibagi 

 Kontribusi untuk dana pengangguran

 Pembayaran pindahan kepada perorangan

 pendapatan perorangan dari bunga 

Sama dengan: Pendapatan Perorangan (Personal Income) 

 Pajak pendapatan perorangan 

Sama dengan: Pendapatan Disposable (Pendapatan yang siap dibelanjakan) 

Tabungan adalah Pendapatan Disposable - Konsumsi 

Gross National Product (GNP) = PDB + (hasil output faktor produksi yang milik 

penduduk domestik di diluar negeri - hasil output faktor produksi asing yang ada 

di dalam negeri). 
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Tabel 3.6: Produk Domestik Bruto, Menurut Jenis Pengeluaran, Produk Nasional Bruto, dan 
Pendapatan Nasional Atas Dasar, Harga Konstan 2000 (miliar rupiah), 2011-2013 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS 

* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 

 
 
 
Pendapatan  per Kapita 

Pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu 

periode tertentu (biasanya 1 tahun). Pendapatan per kapita dapat dipakai untuk 

merefleksikan produk domestik bruto per kapita. Pendapatan per kapita sering 

digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran suatu negara, semakin besar pendapatan 

per kapita semakin makmur suatu negara. Suatu negara yang hendak menaikan 

pendapatan per kapitanya dapat melakukannya dengan cara memperbesar GNP dan 

menahan laju pertumbuhan penduduk. 

 
Menghitung pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: 

a. Pendapatan Domestik Bruto per Kapita: 

Pendapatan Domestik Bruto per kapita diperoleh dari  hasil  pembagian  antara 

PDB dengan jumlah penduduk suatu negara. 

 

 

Pendapatan per kapita 

 

PDB 
= 

Jumlah Penduduk 
 

42 

Pendapatan  Nasional Pendekatan 

Pengeluaran 

2011 2012x 2013xx 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga 1. 369. 881,1 1. 442. 193,2 1 518 393,4 

Pengeluaran konsumsi pemerintah 202. 794,9 205 .385,9 215. 393,1 

Pembentukan modal tetap domestik bruto 599 .505,5 657 .589,1 688. 559,8 

Perubahan inventori 9. 033,5 50. 371,4 53. 767,6 

Diskrepansi statistik 1 4 .419,3 22. 732,8 -337.70 

Ekspor barang dan jasa 1 .221. 229,0 1. 245. 702,0 1 .311. 759,6 

Dikurangi: Impor barang dan jasa 942 .297,3 1. 005 .036,0 1. 017. 190,8 

Produk Domestik Bruto 2 .464. 566,1 2 .618. 938,4 2. 770. 345,1 

Pendapatan neto terhadap luar negeri atas 

faktor produksi 

-96 458,7 -100 655,9 -111 056,2 

Produk Nasional Bruto 2 .368 .107,4 2. 518. 282,5 2. 659. 288,9 

Dikurangi: Pajak tak langsung neto 60 .347,8 15. 272,3 82 .628,1 

Dikurangi: Penyusutan 123 .228,3 130. 946,9 138. 517,3 

Pendapatan Nasional 2. 184 .531,3 2. 372. 063,3 2. 438. 143,5 
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b. Pendapatan Nasional Bruto per Kapita 

Pendapatan Nasional Bruto per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara GNP 

dengan jumlah penduduk suatu negara. 

 
Pendapatan per kapita = 

GNP 
 

Jumlah Penduduk 
 

 
Tabel 3.7: Pendapatan Domestik Bruto Per Kapita, Pendapatan Nasional Broto Per Kapita, 

Pendapatan Nasional Per Kapita (rupiah) 
 
 

 
Deskripsi  

2010 2011 2012* 2013** 

Atas Dasar Harga Berlaku     

Produk Domestik Bruto Per Kapita 27 028 695.01 30 658 976.15 33 531 354.56 36 508 486.32 

Produk Nasional Bruto Per Kapita 26 269 975.42 29 762 690.91 32 540 449.99 35 378 758.40 

Pendapatan Nasional Per Kapita 23 974 407.31 27 487 046.94 30 674 674.07 32 463 736.28 

Atas Dasar Harga Konstan 2000     

Produk Domestik Bruto Per Kapita 9 703 464.88 10 184 548.83 10 671 024.82 11 134 017.58 

Produk Nasional Bruto Per Kapita 9 313 592.04 9 785 943.80 10 260 896.29 10 687 682.53 

Pendapatan Nasional Per Kapita 8 488 596.72 9 027 335.72 9 665 117.07 9 798 899.43 

Sumber: BPS 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 

Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan tinggi rendahnya 

pendapatan perkapita  

1. Low income economies. Negara dengan pendapatan rendah yang memiliki PNB 

perkapita ≤ US$ 995. 

2. Lower-middle economies. Negara dengan pendapatan menengah ke bawah yang 

memiliki PNB perkapita US$ 996-US$ 3.945. 

3. Upper-middle economies. Negara dengan pendapatan menengah tinggi yang 

memeiliki PNB perkapita US$ 3.946-US$ 12.195. 

4. High income economies. Negara dengan pendapatan tinggi yang memiliki PNB 

perkapita US$ 12.196 atau lebih 
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Tabel 3.8 Pendapatan per Kapita Negara-Negara ASEAN (selain Brunai dan Myanmar) 
Tahun 2014 (US dolar) 

 
 

 
Nomor Negara GNI per Kapita Klasifikasi 

1 Indonesia 3.630 Lower-middle economies. 

2 Koamboja 1.020 Low Income Economies 

3 Laos 1.660 Low Income Economies 

4 Malaysia 11.120 Upper-middle economies. 

5 Philipina 3.500 Low Income Economies 

6 Singapura 37.220 High income economies 

7 Thailand 55.150 Lower-middle economies. 

8 Vietnam 1.890 Low Income Economies 

Sumber: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 
 

 
Dari tabel 3.8 terlihat bahwa Singapura merupakan negara dengan  GNI  per  kapita  

tertinggi di wilayah Asean, diikuti oleh Malaysia, dan  Thailand.  Indonesia  menempati 

ururatan ke empat sesudah Thailand. 

GNI per kapita Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain di dunia maka peringkat 

Indonesia pada tahun 2000 117 dari 173 negara, sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 

peringkat 102 dari 161 negara di dunia. Hal ini memperlihatkan terjadinya peningkatan 

produktivitas dan kemakmuran secara rata-rata penduduk Indonesia. 

PDB  Indonesia pada tahun 2000 menempati peringkat 27 dari 199 negara di dunia dan  

pada tahun 2012 naik menjadi  16  dari 177 negara.  Data ini memberikan informasi  bahwa  

dari tahun 2000 sd tahun 2012  terjadi peningkatan yang signifikan PDB Indonesia sebagai  

hasil dari peningkatan nilai jumlah barang dan jasa yang diproduksi di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Kenaikkan peringkat PDB Indonesia menjadi peringkat 16 dari 117 negara di dunia 

menjadikan Indonesia masuk kelompok negara G20 atau kelompok negara indusri  20  

peringkat tertinggi dari tahun 2009. 
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Hal ini dapat terlihat pada tabel 3.9 berikut ini: 

Tabel 3.9: Perkembangan Peringkat Gross National Income (GNI)dan Produk 

Domestik Bruto Indonesia tahun 2000 sd 2012 

 
 

 
Tahun GNI Perkapita 

(PPP$) 
Pertumbuhan Ekonomi 
(%) 

Nominal PDB 
(US$) 

Peringkat Dari Peringkat Dari Peringkat Dari 

2000 117 173 74 194 27 199 

2001 121 176 86 195 28 198 

2002 122 178 66 196 23 198 

2003 121 178 83 197 22 197 

2004 121 180 93 197 24 198 

2005 122 181 77 196 25 198 

2006 122 179 96 195 22 197 

2007 122 179 75 195 21 197 

2008 121 179 60 193 21 196 

2009 119 179 32 191 18 193 

2010 114 175 60 186 18 189 

2011 109 171 43 184 16 188 

2012 102 161 38 179 16 177 

Sumber: World Bank 
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Contoh: 

Dari data suatu perekonomian misalkan output agregat terdiri dari 1.100 jenis barang 

dengan harga $1 per-satuannya. Misalkan juga data tahunan sebagai berikut: 

 
 

Depresiasi (Penyusutan) barang modal ...……………… $ 40 

Pajak tak langsung ...……………… $ 22 

Investasi (Investasi) Bruto ...……………… $ 100 

Konsumsi ...……………… $ 850 

Belanja Pemerintah ...……………… $ 143 

Ekspor Neto ...……………… $ 7 

Biaya faktor terdiri dari:   

Upah ...……………… $ 750 

Bunga ...……………… $ 120 

Sewa ...……………… $ 60 

Keuntungan ...……………… $ 108 
 

 
Hitunglah: 

NI, NNP, dan GNP dengan dua pendekatan: 

- Pendekatan Pengeluaran 

- Pendekatan Pendapatan 
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Jawab: 

1. Pendapatan nasional pendekatan pengeluaran terdiri dari: pengeluaran 

konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto 

atau 

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

 
 

Ekuilibrium adalah AE = Y = GNP 

GNP = 850 + 100 + 143 + 7 

GNP = 1.100 

 
 

NNP = GNP - Depresiasi 

NNP = 1100 - 40 

NNP = 1.060 

 

NI = NNP - Pajak tak langsung 

NI = 1.060 - 22 

NI = 1.048 

 

2. Pendapatan nasional pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional 

(national income) yang terdiri dari: upah, unga, sewa, dan keuntungan 

NI = 750 + 120 + 60 + 108 

NI = 1.038 

 
 

NNP = NI + Pajak tak langsung 

NNP = 1.038 + 22 

NNP = 1.040 

 

GNP = NNP + Depresiasi 

GNP = 1.040 + 40 

GNP = 1.100 
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Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa kedua pendekatan perhitungan (pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan) memberikan hasil yang sama. 

 
3.5 Keterbatasan PDB 

1. PDB tidak menghitung barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga untuk 

dikonsumsi sendiri seperti: jasa seorang ibu dalam menjaga dan merawat 

anak,memasak dan membersihkan rumah karena tidak diperdagang di pasar. 

2. Tidak menghitung barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar gelap 

(underground activity), seperti barang seludupan dan barang-barang terlarang 

(narkoba) 

3. Barang bekas, nilai transaksi barang bekas tidak termasuk dalam perhitungan PDB 

karena nilai transaksi barang bekas tidak menceminkan pertambahan nilai aset 

dalam suatu perekonomian. 

4. Tidak menghitung tingkat kesehatan dan harapan hidup, dengan PDB yang tinggi 

maka lebih banyak pengeluaran untuk: riset kesehatan, perawatan kesehatan, diet 

yang lebih baik, nutrisi dan peralatan untuk latihan/olahraga untuk menjaga 

kesehatan. 

5. Tidak menghitung kualitas penurunan kualitas lingkungan, aktivitas produksi 

berdampak terhadap kualitas lingkungan seperti: pencemaran udara, pencemaran 

air (sungai, danau dan laut) dan penurunan sumber daya alam yang tidak bisa 

diperbaharui (nonrenewable natural resources) 

6. PDB tidak akurat untuk membandingkan kemakmuran suatu negara dengan negara 

lain sebab tingkat harga pada setiap negara berbeda. 

7. Tidak menghitung nilai perdagangan saham di pasar sekunder karena hasil 

transaksinya hanya mencerminkan perpindahan kepemilikan tidak dinvestasikan ke 

sektor riil (menghasilkan barang dan jasa) 

8. Tidak menghitung pembayaran transfer (transfer payment), yaitu sejumlah uang 

yang dipindahkan dari kantong satu kekantong (rekening) lain tanpa berproduksi, 

seperti pembayaran: pensiun, subsidi, undian/lotere, hadiah, bunga atas hutang 

negara,warisan, dan sumbangan bencana alam (Partadiredja, 1982:39) 
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9. Tidak menghitung kenaikan atau penurunan nilai barang-barang modal karena 

inflasi atau depresi yang biasa disebut capital gains and losses (Partadiredja, 

1982:39) 

 
Untuk mengatasi keterbatasan maka digunakanlah pengukuran sebagai berikut: 

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index =HDI) 

 

Pemakaian GDP untuk menganalisis  perbandingan tingkat kemakmuran antar negara 

menjadi kurang akurat disebabkan kelemahan (tidak valid jika terjadi disparita s 

pendapatan yang besar) konsep tersebut, maka United Nations Development Program 

(UNDP) sejak tahun tahun 1990 memperkenalkan indikator baru dalam membandingkan 

tingkat kemakmuran bahkan pembangunan sosial ekonomi dalam bentuk Human 

Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1366&bih=570&q=pelatihan+perhitungan+HDI+di 

+Aceh&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=1d5091427d9c3ba diunduh 4 April 2011. 

 
Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 
� HDI dikembangkan dalam rangka menjawab kebutuhan akan suatu alternatif PDB per 

kapita yang pas. Di sini dibutuhkan suatu indeks yang mudah dihitung 
� Mengukur baik dimensi ekonomi maupun dimensi sosial 
� Dapat diperpandingkan secara nasional dan internasional 

 
HDI lebih difokuskan pada indikator pencapaian dari pada indikator masukan (input). HDI 
mengukur prestasi keseluruhan suatu negara menurut tiga  dimensi  Pembangunan  Manusia, 
yaitu: 
� Panjangnya usia-diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir 
� Pengetahuan-diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi 

sekolah di  tingkat  dasar,  menengah,  dan  perguruan  tinggi (dengan  pembobotan yang 
sama pada kedua indikator) 

� Standar hidup layak-diukur oleh pendapatan riil per kapita 
 

Sebelum HDI dihitung, maka perlu dihitung terlebih dahulu indeks untuk ketiga peubah 

tersebut di atas. Untuk menghitung indeks panjang usia, pendidikan, dan PDB, maka 

dipilih nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing peubah atau indikator. 
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Indikator Nilai Maksimum Nilai Minimum 
Angka harapan hidup saat lahir (thn) 85 25 
Angka melek huruf orang dewasa (%) 100 0 
Angka partisipasi kasar gabungan (%) 100 0 
PDB per kapita (PPP US$) 40000 100 

 

 
Performa ketiga peubah tersebut dinyatakan sebagai suatu nilai antara 0 dan 1 berdasarkan 
rumus berikut 

 

 
 

Indeks Dimensi = 

 
Nilai aktual - Nilai minimum 

 
Nilai maksimum - Nilai minimum 

 

HDI kemudian dihitung sebagai rata-rata indeks-indeks dimensi ketiga peubah tersebut. 

Menghitung HDI 

I. Hitung indeks panjang usia: Indeks ini mengukur prestasi relatif suatu negara dalam 
hal harapan hidup saat lahir. 

 
II. Hitung indeks pendidikan: Indeks ini mengukur prestasi relatif suatu negara baik 

dalam hal melek huruf orang dewasa maupun gabungan angka partisipasi sekolah di 
tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pertama, hitung indeks melek huruf 
orang dewasa, kemudian indeks gabungan partisipasi sekolah. Indeks pendidikan 
merupakan rerata berbobot (weighted average) indeks melek huruf orang dewasa dan 
partisipasi kasar sekolah: dua pertiga bobot diberikan kepada melek huruf orang 
dewasa, satu pertiga bobot diberikan kepada partisipasi kasar gabungan. 

 
Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf orang dewasa) + 1/3 (indeks partisipasi 
kasar) 

 
III Hitung indeks PDB: Indeks PDB dihitung sebagai logaritma per kapita PDB (PPP 

US$) yang disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk 
mencapai tingkat pembangunan manusia yang layak tidak dibutuhkan pendapatan 
yang tidak terbatas. 

 
IV.  Hitung HDI: Setelah menghitung indeks-indeks dimensi, kita dapat menghitung HDI 

sebagai rata-rata biasa ketiga indeks dimensi tersebut. 
 

HDI dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 

HDI = 1/3 (indeks harapan hidup) + 1/3 (indeks pendidikan) + 1/3 (indeks PDB) 
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Contoh: Di sini kita akan menghitung HDI Indonesia untuk tahun 2007 sebagaimana 
dimuat HDR 2009. 

 
Angka harapan hidup saat lahir - 70.5 tahun 
Angka melek huruf orang dewasa - 92 % 
Angka partisipasi kasar - 68.2 % 
PDB per kapita - $3712 (PPP) 

 
Langkah I: Indeks harapan hidup 
= 70.5-25/85-25 = 0.76 

 
Langkah II: Indeks pendidikan 
= 2/3(0.92) + 1/3(0.682) = 0.83 

 
Langkah III: Indeks PDB 
= (Log 3712 - log 100)/( log 40,000 - log 100) = 0.60 

 
Langkah IV: HDI 
= 0.758/3 + 0.832/3 + 0.60/3 = 0.73 
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RANGKUMAN BAB III 

1. Pendapatan nasional adalah salah satu sumber data ekonomi makro yang berguna bagi: 

pemerintah (menyusun kebijakan), perusahaan (perencanaan bisnis), rumah  tangga 

(biaya hidup), dan lainnya. 

2. Perhitungan pendapatan nasional pertama kali dilakukan oleh Sir William Petty 

Gregory King (keduanya dari Inggris) pada pertengahan kedua abad ke 17 dengan 

menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran dengan tujuan untuk 

membandingkan perekonomian Ingris dengan Perancis dan Belanda. 

Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia dilakukan pertama kali oleh 

pemerintahan Hindia Belanda (suatu komisi diketuai Steinmetr ) pada awal abad 20 

untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk pribumi di jawa dan Madura. 

3. Mamfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah: mengetahui  dan  menelaah 

struktur atau susunan perekonomiaan, membandingkan perekonomian dari waktu ke 

waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau wilayah, dan merumuskan 

kebijakan pemerintah 

4. Produk Dometik Bruto (PDB = Gross Domestic Product/ GDP), yaitu nilai pasar 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang ada dalam 

wilayah suatu negara/wilayah dalam jangka waktu tertentu 

PDB Riil adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu yang 

dinilai dengan harga tahun dasar. Perubahan produksi dapat dilihat dengan 

membandingkan antara nilai produksi pada dua tahun yang berbeda dengan harga 

tahun dasar. 

PDB Nominal adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu 

yang dinilai dengan harga tahun tersebut. 

PDB Deflator atau deflator harga implisit untuk PDB adalah mengukur tingkat harga 

dengan menghitung rasio antara PDB Nominal dengan PDB Riil. PDB deflator 

mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat  harga  dalam  

perekenomian. 

5. Perhitungan PDB dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: 

� Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 
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� Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

� Pendekatan Produksi (Production approach) 

6. Keterbatas Perhitungan Pendapatan Nasional 

� Hanya menghitung nilai barang dan jasa yang tidak diperdagangkan dipasar 

� Tidak menghitung nilai transaksi dipasar gelap 

� Tidak akurat untuk membandingkan tingkat produksi suatu  negara  dengan  negara  

lain karena tingkat harga di setiap negara berbeda. 

� Tidak menghitung kualitas  penurunan kualitas lingkungan, aktivitas produksi 

berdampak terhadap kualitas lingkungan. 

� Tidak menghitung tingkat kesehatan dan harapan hidup 

� dan lain lain 

 
 

 
1. Jelaskan mamfaat perhitungan pendapatan nasional? 

2. Jelaskan dengan contoh tingkat harga nominal dan tingkat harga riel atau 

konstan dan jelaskan dengan contoh deflator implisit (PDB deflator). 

3. Untuk menghilangkan perhitungan ganda (double counting) dalam perhitungan 

pendapatan nasional maka digunakan konsep nilai tambah (value added), 

jelaskanlah dengan menggunakan angka konsep tersebut. 

4. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

c. Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Jelaskan dengan contoh bahwa ketiga pendekatan perhitungan  tersebut  memberikan  

hasil yang sama. 

5. a. Jelaskan  mengapa  PDB  negara-negara  maju  lebih  besar  dari  GNPnya. 

b . Apa kelemahan dalam perhitungan Pendapatan Nasional ? 

6. Dari data suatu perekonomian misalkan output agregat terdiri dari 2.200 jenis 

barang dengan harga $1 per-satuannya. Misalkan juga data tahunan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

53 



54

Bab 1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Pengertian Ilmu Ekonomi 

54 

 
 

Bab 3. Pendapatan Nasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitunglah: 

NI, NNP, dan GNP dengan dua pendekatan: 

- Pendekatan Pengeluaran 

- Pendekatan Pendapatan 

7. Dari suatu perekonomian diperoleh data (dalam juta dolar) sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentukanlah: NNP, NI, PI, DI, Tabungan 
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BAB IV 

PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 

 
 

 
Perekonomian sederhana hanya terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan 

perusahaan. Sektor keluarga merupakan titik awal perekonomian, hal ini bisa dilihat asal 

kata EKONOMI: oikos yang berarti aturan dan nomos berarti aturan/tata. Jadi asal 

Ekonomi adalah penataan atau pengaturan rumah tangga. 

Permasalahannya adalah bagaimana mengatur rumah tangga?  Hal  ini  berhubungan  dengan 

bagaimana membuat pilihan dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh rumah 

tangga. Berapa banyak yang harus dibelanjakan untuk konsumsi? dan berapa yang 

ditabungkan? 

Di sektor lain, rumah tangga memerlukan barang dan jasa dan perusahaan memproduksi 

barang dan jasa yang diperlukan tersebut. Untuk menghasilkan barang dan jasa, 

perusahaan memerlukan faktor produksi yang dimilki oleh rumah tangga. Interaksi 

kedua sektor ini akan membentuk arus melingkar (circular flow) perekonomian dua 

sektor atau perekonomian sederhana. Keseimbangan kedua sektor ini akan tercapai 

apabila jumlah tabungan rumah tangga sama dengan investasi perusahaan 

 
4.1 Perekonomian Sederhana  

Perekonomian sederhana terdiri dari hanya dua sektor yaitu: sektor rumah tangga 

(konsumen) yang memiliki faktor produk (tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan) 

dan    sektor   perusahaan (produsen) yang menggunakan faktor produksi untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, diinginkan,  diminta  serta  dikonsumsi 

oleh rumah tangga. 
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Menurut mazhab klasik seperti yang dikemukan Jean Baptiste Say (1767-1832) salah 

seorang ekonom klasik dari Perancis yang mengatakan bahwa: ”Penawaran akan 

menciptakan permintaanya sendiri” atau ”supply creates its own demand ”. Menurut 

pendapat mazhab klasik ini, kelebihan produksi jarang sekali terjadi karena mekanisme 

pasar akan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga produksi akan turun dan sektor 

yang mengalami peningkatan permintaan produksinya akan naik. Mazhab ini 

berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan bekerja menciptakan ekuilibriumnya dalam 

perekonomian tanpa perlu campur tangan pemerintah. Perekonomian selalu akan 

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) atau tidak ada 

pengangguran (unemployment). Mekanisme bekerjanya konsep ini bisa terlihat dalam 

arus/aliran melingkar (circular flow) seperti pada gambar 3.2 

Sesuai dengan pendapat kaum klasik tersebut  bahwa  jumlah  barang  dan  jasa  yang 

dihasilkan perusahaan penawaran total akan sama dengan  jumlah  permintaan  rumah 

tangga. Jumlah pendapatan rumah tangga akan sama dengan pengeluarannya maka 

perekonomian mencapai keseimbangan (ekuliblibrium). 

 
Pengeluaran agregat (aggregate expenditure) 

AE = C + I (4.1) 

Dimana: 

AE adalah pengeluaran agregat 

C adalah  pengeluaran konsumsi 

I adalah fungsi investasi 

AE = A + N (4.2) 

Dimana: 

AE  adalah  pengeluaran  agregat  (Aggregate  Expenditure),  jumlah  pengeluaran   otonom 

dan pengeluaran induktif 

A adalah pengeluaran otonom (autonomous expenditure), pengeluaran yang naik turunnya 

tidak tergantung naik turunnya pendapatan nasional 
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N adalah pengeluaran induktif (induced expenditure), pengeluaran yang naik turunnya 

tergantung kepada naik turunnya pendapatan nasiona 

 
Contoh: 

Fungsi konsumsi adalah: C = 100 + 0,72Y 

Fungsi investasi    adalah I = 250 

Fungsi pengeluaran agregat AE = 350 + 0,72Y 

Pengeluaran otonom adalah 350 

Pengeluaran induktif adalah 0,72Y 
 

4.2 Konsumsi 

Konsumsi adalah pengeluaran untuk untuk membeli barang dan jasa dengan pengecualian 

pembelian rumah baru. Pengeluaran konsumen dapat dibagi tiga yaitu: barang tahan lama 

(durable goods), barang tidak tahan lama (undurabel goods), dan  jasa  (services).  Barang 

tahan lama seperti: motor, mobil, furnitur, peralat dapur,  dan  lainnya.  Barang  tidak  tahan 

lama  seperti:  makanan  (nasi),  buah-buahan,  sayuran,   dan   bensin.   Jasa   seperti: 

pembayaran jasa dokter, salon, konsultan, dan sebagainya. 

Konsumsi agregat pada tahun 2009 mempunyai kontribusi sekitar dua per  tiga  (66%) 

dalam pembentukan GDP Indonesia,  sehingga  mampu  menopang pertumbuhan ekonomi 

Indonesia untuk tetap tumbuh positif dalam menghadapi resesi ekonomi  dunia. Gambar 

4.1 berikut ini memperlihatkan perkembangan konsumsi rumah tangga perekonomian 

Indonesia tahun 2010-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Key Indicators for Asia and the Pacific 2015 (diolah) 
 

Gambar 4.1: Pengeluaran Konsumsi Tangga (Triliun Rupiah) : Harga Berlaku dan Konstan 
2010- 2014 
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Pada tahun 2009, konsumsi rumah tangga (harga kostan) dapat tumbuh cukup tinggi dari 

1.191,191triliun rupiah pada tahun 1.249,011 (4,85 persen) , hanya sedikit menurun 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 - 2009 sebesar 5,34 persen  (1.130,847 

triliun rupiah ke 1.191,191triliun rupiah). Hal ini membuktikan kemampuan pengeluaran 

konsumsi dalam negeri   cukup besar peranannya dalam menopang perekonomian. 

 
Fungsi konsumsi (consumption function) 

Adalah fungsi yang menghubungkan seluruh pengeluaran konsumsi yang diinginkan 

seluruh rumah tangga dalam perekonomian dengan faktor-faktor yang menentukannya. 

Fungsi konsumsi: C = a + bY (4.3) 

dimana: 

C adalah pengeluaran konsumsi 

Y adalah pendapatan nasional 

a adalah konsumsi (C) pada saat Y = 0 

b  adalah  marginal  propensity  to  consume  (MPC)  atau   perubahan   konsumsi 

akibat perubahan pendapatan nasional ΔC/∆Y 

 
Fungsi tabungan (saving function) 

Fungsi tabungan adalah fungsi  yang  menghubungkan  tabungan  dengan  pendapatan 

nasional. 

Y = C + S 

C = a + bY 

S = Y - C 

S = Y - (a + bY) 

S = -a + (1-b)Y 
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dimana: 

S adalah tabungan 

-a adalah tabungan pada saat Y = 0 atau dissaving 

1 - b  adalah marginal propensity to save (MPS) atau perubahan akibat perubahan 

pendapatan nasional ( ΔS/ ∆Y) 

 
 

 
C/S 

 
 
 

 
a 

 

0 Y 

 
- a 

 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2 Kurva Konsumsi dan Tabungan I 

 

Contoh 4.1 

Fungsi konsumsi adalah: C = 100 + 0,72Y 

Tentukanlah: 

1. Fungsi tabungan? 

2. Tingkat pendapatan nasional pada saat tabungan sama dengan nol? 

3. Gambarkan kurvanya . 

Jawab:  

Y = C + S 

S = Y - C 

S = Y - (100 - 0,72Y) 

S = Y - 0,72Y - 100  

S = -100 + 0,28Y 
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Y = C + S 

Jika S = 0 maka Y = C 

Y = 100 + 0,72Y 

Y - 0,72Y = 100 

0,28Y = 100 

Y = 357,143 

 

C/S 

 
 
 
 

 
357,14 

 

 
100 

 

0 

 
- 100 

 
357,143 Y 

 
 
 
 
 

 
Gambar 4.3   Kurva   Konsumsi dan Tabungan II 

 
 

 

Y = C + S 

Y/Y = C/Y + S/Y 

1 = APC + APS (4.5) 

 

dimana: APC adalah average propensity to consume 

APS adalah average propensity to save 

Y = C + S 

∆Y/∆Y =   ∆C/∆Y + ΔS/ΔY 

1 =  MPC + MPS (4.6) 
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Tabel 4.1 Perhitungan Kecenderungan Konsumsi Rata-Rata (APC), Kecenderungan 

Tabungan Rata-Rata (APS), Kecendengan Konsumsi Marginal (MPC) dan 

Kecenderungan Tabungan Marginal (MPS) 

Jika diketahui: C = 100 + 0,8Y 

 
Y C S APC APS ∆Y ∆C ΔS MPC MPS 

0 100 -100  - - - - - 

100 180 -80 1,80 -0,8 100 80 20 0,80 0,20 

500 500 0 1 0 400 320 80 0,80 0,20 

1000 900 100 0,9 0,1 500 400 100 0,80 0,20 

2000 1.700 300 0,85 0,15 1000 800 200 0,80 0,20 

 
 

Dari tabel 4.1 di atas terlihat pada tingkat pendapatan sama dengan nol tingkat konsumsi 

msyarakat tetap ada sebesar 100 konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol dibiayai 

dengan mengambil tabungan (dissaving = -100) masyarakat. Artinya walaupun 

pendapatan  sama  dengan  nol  sebagai  manusia masyarakat negara harus makan. Pada 

tingkat pendapatan 500, tingkat konsumsi juga sebesar 500, artinya jumlah  pendapatan 

hanya habis untuk konsumsi maka tingkat tabungan sama dengan nol. Pada tingkat 

pendapatan 100 tingkat konsumsi sebesar 900 artinya pendapatan lebih besar dari 

pengeluaran, maka ada tabungan sebesar 100.  Dari tabel  tersebut  diatas  juga  terlihat 

bahwa konsumsi rata-rata (average propensity to consume = APC) ditambahkan dengan 

tabungan rata-rata (average propensity to save =APS) adalah  satu.  Kecenderungan 

konsumsi maginal (marginal propensity to consume = MPC) ditambahkan dengan 

kecenderungan tabungan marginal (marginal propensity to save = MPS) adalah  sama 

dengan satu. 

 
Dari tabel di atas, fungsi konsumsi adalah: C = 100 + 0,80 Y 

Fungsi tabungannya adalah: Y = C + S 

S = Y - C 

S = Y - (100+0,80Y) 

S = -100 + Y - 0,80Y 

S = -100+ 0,20Y 
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Cara membuat gambar: 

Sumbu horizontal (mendatar) adalah Y atau pendapatan nasional dan sumbu  vertikal 

adalah konsumsi atau tabungan. Kemudian buat garis 45 derajat yang menggambarkan Y =  

C dimana setiap titik potong di garis tersebut konsumsi akan sama dengan pendapatan atau 

tabungan sama dengan nol selanjutnya atau tabungan sama dengan nol. 

 
Y = C + S 

S = 0 

Y = C 

Y = 100 + 0,80Y 

Y - 0,80Y = 100 

0,20Y = 100 

Y = 500 

 
 

C/S 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 

100 

 
0 

500 Y 

 
- 100 

 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Kurva Konsumsi dan Tabungan III 
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4.3 Investasi 

Investasi meliputi pengeluaran untuk barang modal (faktor produksi), pengeluaran untuk 

barang yang digunakan untuk masa yang akan datang, dan pengeluaran untuk 

persediaan/inventori. Investasi dibagi kedalam tiga kelompok: investasi tetap binis atau 

business fixed investment, investasi tetap untuk perumahan (residential fixed investment), 

investasi persediaan (inventory investment). Investasi tetap bisnis adalah pembelian 

barang-barang modal (mesin, peralatan pabrik, mobil pabrik, dan lain-lain) dan pembelian 

pabrik. Investasi perumahan/residential adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga. 

Investasi persediaan adalah peningkatan dalam jumlah persediaan barang perusahaan. 

Perusahaan dan rumah tangga membeli barang-barang untuk investasi. Perusahaan membeli 

mesin untuk menambah untuk menambah persediaan barang modal atau mengganti barang 

modal yang sudah habis umur ekonomisnya. Rumah tangga melakukan investasi untuk 

perumahan (membeli rumah baru) yang merupakan bagian dari investasi. Investasi total 

dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2000 sd 2009 dapat dijelaskan pada gambar 4.5 

berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: BPS (diolah) 

Gambar: Investasi Indonesia 2012 sd 2014 (Triliun Rupiah) 
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Jumlah Investasi yang dilakukan dalam suatu perekonomian tergantung kepada tingkat 

bunga yaitu biaya dari dana yang digunakan untuk suatu investasi. Suatu investasi akan 

 
menguntungkan jika penerimaan dari hasil investasi (penerimaan dari hasil produksi 

barang dan jasa atau return on investment) melebihi dari biaya dana dari pinjaman 

(tingkat bunga atau cost of capital). Jika selisih antara penerimaan/pengembalian 

investasi dengan biaya modal maka tingkat keuntungan suatu investasi semakin tinggi. 

Jika tingkat bunga meningkat sehingga selisih antara tingkat pengembalian investasi 

semakin sedikit atau laba investasi semakin menurun maka pencipataan barang dan jasa 

dalam perekonomian semakin berkurang. 

 

Contoh: 

Seorang investor ingin membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan jumlah dana 

sebesar Rp.100 miliar yang diperoleh dari pinjaman bank dengan tingkat pengembalian 

investasi rata-rata per tahun sebesar Rp1,2 miliar atau 12 persen. Perusahaan akan 

membandingkan tingkat pengembalian investasi dengan biaya dana yang dibebankan bank 

atau tingkat bunga. Jika tingkat bunga dibawah 12 persen perusahaan akan melakukan 

investasi dan jika tingkat bunga diatas 12 persen perusahaan akan membatalkan rencana 

investasi tersebut. 

Keputusan melakukan pertimbangan investasi tersebut diatas juga akan berlaku jika 

perusahaan mempunyai dana sendiri atau tidak meminjan dari bank. Jika tingkat bunga 

deposito bank lebih kecil dari 12 persen maka perusahaan akan memilih melakukan 

investasi dengan dana sendiri tetapi jika tingkat bunga deposito diatas 12 persen 

perusahaan memilih menabung. 

Keputusan investasi rumah baru juga akan berlaku pertimbangan  yang  sama,  misalkan 

pada tingkat bunga pinjaman untuk kredit  perumahan  sebesar 12  persen  banyak 

masyarakat (keluarga baru) yang sanggup untuk membeli rumah dengan pinjaman bank, 

tetapi jika tingkat bunga naik maka permintaan rumah akan turun karena semakin sedikit 

masyarakat yang mampu membeli rumah (kemampuannya  untuk  membayar  cicilin) 

makin menurun. 

 
Investasi vs Modal (Investment vs Capital) 

Investasi adalah pembelian barang modal baru. 
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Akumulasi  investasi   (jumlah  investasi)  dalam  suatu  tertentu  adalah  modal (stock of 

capital) 

 

Contoh: 

Pada tanggal 1 Januari 2008 perekonomian mempunyai jumlah modal (worth of capital) 

sejumlah Rp.200 triliun (diasumsi tidak ada penyusutan), dan 1 Januari 2009 dilakukan 

investasi sebesar Rp.20 triliun, maka worth of capital dalam perekonomian adalah Rp  220 

triun. 

 

Keseimbangan pendapatan nasional: 

Y = C + S 

Y = C + I 

Jika I = S maka  perekonomian  dalam ekuilibrium 

Jika I  >S  maka  perekonomian  mengalami  inflasi 

Jika I < S maka perekonomian mengalami resesi 

 
Contoh 4.2 

Jika diketahui: 

Fungsi konsumsi adalah: C = 100 + 0,80Y Investasi adalah: I = 250 

Tentukanlah: 

 
 
 
 

Jawab: 

1. Tingkat pendapayan nasioanal ekuilibrium. 

2. Tingkat tabungan pada saat ekuilibrium. 

3. Gambarkan kurvanya 

 

AE = C + I 

AE = 100 + 0,80Y + 250 

Y = AE 

Y = 100 + 250 + 0,80Y 

Y = 350 + 0,80Y 

0,20Y = 350 

Y = 1750 

C = 100 + 0,8Y 

C = 100 + 0,8(1750) 

C = 100 + 1.400 

C = 1.500 
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Tabel 4.3 Konsumsi, Tabungan, Investasi dan Pengeluaran Agregat 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pada table 4.3 di atas terlihat pada saat pendapatan nasional sebesar  500,  konsumsi  

nasional juga sebesar 500, tabungan nol dan pengeluaran agregat sebesar 750. Pada saat 

pendapatan nasional 1000, konsumsi nasional 900 dan tabungan sebesar 80 pengeluaran 

agregat sebesar 1.150. Pada saat pendapatan nasional 1750 konsumsi nasional adalah 

1.500 tabungan sebesar 250 sama dengan investasi 250. Sedangkan pengeluaran agregat 

sama dengan jumlah  pendapatan  nasional  yaitu  1.750,  maka  perekonomian  dalam 

keadaan ekuilibrium. 

 
Pada tingkat pendapatan nasional 2000 konsumsi nasional  adalah  1.700  pengeluaran 

agregat 1.950, tabungan sebesar 300 dan investasi 250, berarti jumlah tabungan melebihi 

investasi serta pendapatan lebih besar dari pengeluaran. 

Y C=100 +0,80Y S = -100+0,20Y I = 250 AE = C+I 
500 500 0 250 750 

1000 900 80 250 1150 

1750 1.500 250 250 1750 

2000 1.700 300 250 1950 

Gambar 4.6 Kurva Pendapatan Nasional dan Pengeluaran Agregat 
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Keterangan: 

Pendapatan nasional ekulibrium terjadi pada perpotongan garis AE = 350 + 0,8Y dengan 

garis AE = Y dimana pendapatan nasional sama denga pengeluaran agregat yaitu sebesar 

1.750 

 
Multiplier: Suatu Pendekatan Matematika 

AE = A + N 

dimana N adalah pengeluaran yang naik turun tergantung kepada  naik  turunnya 

pendapatan nasional maka: 

N = bY 

dimana z adalah MPC dari pendapatan nasional maka persamaan AE menjadi: 

AE = A + bY 

dimana A adalah pengeluaran otonom hasil penggabungan persamaan 4.1 dan 4.3 

Yang terdiri dari a dan I dan z adalah MPC untuk perekonomian dua sektor. 

 
Keseimbangan AE = Y 

Y = A + bY 

Y - bY = A 

(1-b) Y = A 

Y = A/(1-b) 

∆Y = ∆A/(1-b) 

∆Y/ ∆A=1/(1-b) 

 

Multiplier (angka pengganda = k) untuk investasi dimana ∆ I sama dengan ∆A karena a 

peresamaan 4.3 konstan dan d sama dengan b pada persamaan 4.3 karena perekonomian dua 

sektor maka: 

 
k = ∆Y/ ∆I = 1/(1-b) (4.7) 

 

Contoh 4.3 

1. Berdasarkan soal pada contoh 4.2. Jika pendapatan nasional potensial adalah 2000 

Tentukanlah: 
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a. Apakah perekonomian mengalami senjang (inflationary gap) atau senjang deflasi 

(recessionary gap)? 

b. Bagaimana mengatasi hal tersebut? 

 

Jawab: 

a. Pendapatan nasional aktual (1750) lebih kecil dari pendapatan nasional potrensial 

(2000) maka terjadi senjang deflasi (recessionary gap) sebesar 250 

b. Untuk mengatasi hal tersebut: 

 

k = 1/(1-b) = 1/(1-0,8) = 5 

k = ∆Y/ ∆A 

5 = 250/∆A 

∆A = 50 

 
 

Karena  ∆A sama dengan ∆I maka untuk mengatasi senjang deflasi (deflationary gap) 

dibutuhkan pertambahan investasi sebesar 50. 

 

4.4 Teori - Teori Konsumsi 

Teori-teori tentang konsumsi menjelaskan perubahan prilaku rumah tangga (perubahan 

konsumsi dan tabungan) terhadap perubahan pengeluarnnya. Bab ini akan membahas 

teori-teori konsumsi yang dikemukakan oleh: Keynes (Keynesian consumption theory), 

Modigliani (life - cycle hypothesis), Friedman (permanent income hypothesis). 

Teori Konsumsi Keyenesian (Keynesian consumption theory) 
Teori ini menjelaskan hubungan positif antara konsumsi dan pendapatan disposable terlihat 

pada persamaan 4.3 diatas yaitu: 

C = a + bYd 1 > b > 0 

Keynes menjelaskan tiga poin utama dari teorinya yaitu: pertama, konsumsi sekarang 

dipengaruhi pendapatan sekarang. Tidak ada pengaruh pendapatan masa lau dalam pola 

konsumsi. 

Kedua,  terdapat  hubungan  posistif  antara  konsumsi  dan  pendapatan,  semakin  tinggi 

tingkat pendapatan semakin tinggi tingkat konsumsi. Ketiga, rumah tangga yang 

berpendapatan tinggi mengkonsumsi dalam proporsi yang kecil dari pendapatannya dan 
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rumah tangga yang mempunyai pendapatan rendah akan mengkonsumsi dalam  proporsi 

yang besar dari pendapatan atau APC rumah tangga berpendapatan tinggi lebih besar dari 

APC rumah tangga berpendapatan rendah. Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan 

konsumsi maka rumah tangga berpendapatan tinggi mempunyai tabungan lebih besar dari 

rumah tangga berpendapatan rendah. 

 
Hipotesis Siklus Hidup (Life - Cycle Hypothesis) 

Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Brumberg (Dornbusch, Fischer dan  Startz, 

2004: 339-341) menggunakan model  prilaku  konsumsi  untuk  mempelajari  fungsi  

konsumsi siklus hidup merupakan pengembangan dari teori konsumsi Keynesian dengan 

memperhitungkan ekspektasi pendapatan masa yang  akan  datang  (selama  bekerja),  setiap 

orang merencanakan konsumsi dan tabungannya selama hidupnya dengan menghitung 

ekspektasi pendapatan seumur hidupnya. Pada saat masa kerja dengan pendapatan tinggi 

rumah tangga akan menyisihkan pendapatannya untuk ditabungkan agar dapat membiayai 

konsumsi pada saat pensiun (dissaving). 

Gambar berikut menjelaskan siklus konsumsi rumah tangga selama hidupnya sebagai 

berikut: 

 
 

WRm 

 
 
 

Assets 
 
 

YL 

Saving 

C 
Dissaving 

 

0 WL NL Time 

Gambar 4.7: Konsumsi Siklus Hidup (Life - Cycle Consumption Theory) 
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Konsumsi Pendapatan selama hidup, konsumsi, tabungan dan kekayaan dalam model 

siklus hidup. Selama bekerja (WL) individual menabung, mengumpulkan kekayaan. Pada 

saat pensiun menggunakan tabungannya untuk membiayai hidup atau dissaving (NL-WL) 

tahun sampai kostan selama bekerja. Seluruh sisa konsumsi (asset) digunakan sampai 

akhir ayatnya 

 
Dalam pertimbangan seseorang yang akan memperkirakan akan hidup selama NL tahun, ia 

bekerja dan memperoleh pendapatan sebesar YL selama WL tahun dan sisa umur 

terhitung pada saat mulai bekerja diperkirakan (NL-WL). Diasumsi tidak ada pendapatan 

bunga dari tabungannya dan tingkat harga konstan. Pendapatan seumur hidup adalah 

pendapatan individu selama bekerja adalah YL x WL, yang digunakan untuk konsumsi 

dari lahir sampai meninggal atau konsumsi seumur hidup individu tersebut tidak boleh 

melebihi pendapatnya selama ia bekerja. 

Konsumsi seumur hidup sama dengan jumlah pendapatan seumur hidup, konsumsi yang 

direncakan adalah C, dimana sama pada setiap periode, jumlah umur (tahun) adalah NL, 

adalah sama pendapatan seumur hidup: 

 
C x NL = YL x WL 

Jika dibagi dengan NL maka konsumsi yang direncakan setiap tahun proporsional dengan 

pendapatan: 

 
C = 

WL 
x YL 

NL 

 
Dimana WL/NL adalah koefisien marginal propensity to consume dari pengeluaran 

pengeluaran permanen selama bekerja dimana hal ini akan sama dengan proporsi waktu 

selama dengan umur pekerja tersebut (Dornbusch, Fiher , dan Startz, 2004). 

 
Contoh: Misalkan seseorang memulai bekerja pada umur 25 tahun  dan  bekerja  sampai 

umur 55 tahun dan diperkirakan akan meninggal pada umur 75 tahun dengan pendapatan 

rata-rata selama bekerja adalah sebesar 60 juta rupiah. 
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WL = 55 - 25 = 30 

NL = 75 - 25 = 50 

 

Pendapatan seumur hidupnya = YL x WL 

= Rp 60.000.000 x 30 = Rp 1.800.000.000 

Individu tersebut akan memperoleh pendapatan seumur hidupnya adalah sebesar Rp 

1.800.000.000,- dan membagi pendapatannya Rp 1.800.000.000 untuk selama sisa 

umurnya sebagai berikut: 

 
WL 

C = Rp 1.800.000.000/50 = Rp. 36.000.000 = x YL 
NL 

= 30/50 x Rp.60.000.000,- = 0,6 x Rp.60.000.000,- = Rp36.000.000 

 
 

Jika  pendapatan  transitori   (hanya  dalam  1 tahun) naik dari Rp.60.000.000,- menjadi 

Rp.70.000.000,-  kenaikan  pendapatan sebesar Rp.10.000.000 (YT = pendapatan 

transitori) akan dibagi rata untuk konsumsi selama 50 tahun maka meningkatkan konsumsi 

tahunan sebesar Rp.10.000.000,- x (1/50) = Rp. 200.000,- dengan kata lain marginal 

propensity to cosume untuk transitory income adalah 1/50 = 0,02, persmaan  konsumsi 

dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut: 

 
 

atau 

 
 

dimana: 

C = (1/NL) YT + (WL/NL)YL 

 
 

C = αYT + βYL 

 

α adalah MPC untuk pendapatan permanen (permanent income) 

β adalah MPC untuk pendapatan transitori (transitory income) 
 

 
Hipotesis Pendapatan Permanen (Permanent Income Hypothesis) 

Milton Friedman mengembangkan model hipotesis pendapatan  permanen  melengkapi 

model hipotesis silkus hidup dari Modigliani yang menyatakan  bahwa  pendapatan 

mengikuti pola reguler selama masa hidup seseorang dan hipotesis pendapatan permanen 
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yang menyimpulkan manusia mengalami perubahan acak dan temporer dalam pendapatan 

mereka dari tahun ke tahun. 

 
Hipotesis 

Friedman (Mankiw, 2000: 417- 418) bepandangan pendapatan total  seseorang  adalah 

jumlah dari pendapatan permanen ( YP ) dan pendapatan transitori ( YT ) seperti pada 

persamaan berikut: 

 
Y = YP + YT 

 

Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan akan diterima  terus  dalam 

jumlah relatif konstan dimasa depan. Pendapatan transitori adalah pendapatan yang tidak 

diharapkan akan diterima secara terus menerus dalam jumlah relatif sama (berfluktuasi 

secara acak) 

Untuk dapat memahami dan membedakan pendapatan pendapatan permanen ( YP ) dan 

pendapatan transitori ( YT ) pada contoh berikut ini: 

1. Ali adalah seorang alumnus di salah satu universitas terkemukan di Indonesia dan 

pegawai pada salah satu bank papan atas dengan penghasilan Rp.15.000.000,- 

setiap bulan. Pendapatan yang diterima Ali adalah pendapatan pendapatan 

permanen. 

2. Ahmad adalah seorang nelayan yang tidak tamat SMA yang mempunyai kapal 

penangkap ikan dengan pendapatan Rp 20.000.000,- jika cuaca baik dan beberapa 

bulan terakhir sering tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim dan gelombang lain 

yang tinggi sehingga tidak bisa memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh 

untuk beberapa bulan yang akan datang. Pendapatan yang diterima si Ahmad 

adalah pendapatan transitori. 

Friedman menyimpulkan  bahwa  fungsi  konsumsi  yang  seharusnya  adalah  sebagai  berikut:  

C = αYP 

Dimana α adalah koefisien dari pendapatan permanen yang dikonsumsi. 
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4.3 Investasi 

Investasi meliputi pengeluaran untuk barang modal (faktor produksi), pengeluaran 

untuk barang yang digunakan untuk masa yang akan datang, dan pengeluaran untuk  

persediaan/inventori. Investasi dibagi kedalam tiga kelompok: investasi tetap binis 

atau business fixed investment, investasi tetap untuk perumahan (residential fixed 

investment), investasi persediaan (inventory investment). Investasi tetap bisnis adalah 

pembelian barang-barang modal (mesin, peralatan pabrik, mobil pabrik, dan lain-lain) 

dan pembelian pabrik. Investasi perumahan/residential adalah pembelian rumah baru 

oleh rumah tangga. 

Investasi persediaan adalah peningkatan dalam jumlah persediaan barang perusahaan. 

Perusahaan dan rumah tangga membeli barang-barang untuk investasi. Perusahaan 

membeli mesin untuk menambah untuk menambah persediaan barang modal atau 

mengganti barang modal yang sudah habis umur ekonomisnya. Rumah tangga melakukan 

investasi untuk perumahan (membeli rumah baru) yang merupakan bagian dari investasi. 

Jumlah Investasi yang dilakukan dalam suatu perekonomian tergantung kepada tingkat 

bunga yaitu biaya dari dana yang digunakan untuk suatu investasi. Suatu investasi akan 

menguntungkan jika penerimaan dari hasil investasi (penerimaan dari hasil produksi 

barang dan jasa atau return on investment) melebihi dari biaya dana dari pinjaman 

(tingkat bunga atau cost of capital). Jika selisih antara penerimaan/pengembalian 

investasi dengan biaya modal maka tingkat keuntungan suatu investasi semakin tinggi. 

Jika tingkat bunga meningkat sehingga selisih antara tingkat pengembalian investasi 

semakin sedikit atau laba investasi semakin menurun maka pencipataan barang dan jasa 

dalam perekonomian semakin berkurang. 

 
Contoh: 

Seorang investor ingin membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan jumlah dana 

sebesar Rp.100 miliar yang diperoleh dari pinjaman bank dengan tingkat pengembalian 

investasi rata-rata per tahun sebesar Rp1,2 miliar atau 12 persen. Perusahaan akan 

membandingkan tingkat pengembalian investasi dengan biaya dana yang dibebankan bank 

atau tingkat bunga. Jika tingkat bunga dibawah 12 persen perusahaan akan melakukan 

investasi dan jika tingkat bunga diatas 12 persen perusahaan akan membatalkan rencana 

investasi tersebut. 
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Keputusan melakukan pertimbangan investasi tersebut diatas juga akan berlaku jika 

perusahaan mempunyai dana sendiri atau tidak meminjan dari bank. Jika tingkat bunga 

deposito bank lebih kecil dari 12 persen maka perusahaan akan memilih melakukan 

investasi dengan dana sendiri tetapi jika tingkat bunga deposito diatas 12 persen 

perusahaan memilih menabung. 

Keputusan investasi rumah baru juga akan berlaku pertimbangan  yang  sama,  misalkan 

pada tingkat bunga pinjaman untuk kredit perumahan  sebesar 12  persen  banyak 

masyarakat (keluarga baru) yang sanggup untuk membeli rumah dengan pinjaman bank, 

tetapi jika tingkat bunga naik maka permintaan rumah akan turun karena semakin sedikit 

masyarakat yang mampu membeli rumah (kemampuannya untuk  membayar  cicilin)  

makin menurun. 

 
Investasi vs Modal (Investment vs Capital) 

Investasi adalah pembelian barang modal baru. 

Akumulasi  investasi   (jumlah  investasi)  dalam  suatu  tertentu  adalah  modal (stock of 

capital) 

 
Contoh: 

Pada tanggal 1 Januari 2008 perekonomian mempunyai jumlah modal (worth of capital) 

sejumlah Rp.200 triliun (diasumsi tidak ada penyusutan), dan 1 Januari 2009 dilakukan 

investasi sebesar Rp.20 triliun, maka worth of capital dalam perekonomian adalah Rp  220 

triun. 
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RANGKUMAN BAB IV 

 
1. Rumah    tangga    memiliki  faktor   produksi (tanah, tenaga kerja, modal dan 

kewirausahaan) diserahkan kepada perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa 

dengan memperoleh balas jasa berupa pendapatan sewa, upah dan gaji, pendapatan 

bunga dan laba 

2.  Konsumsi adalah pengeluaran untuk untuk membeli barang dan jasa dengan 

pengecualian pembelian rumah baru. 

3. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhannya 

(berkonsumsi) terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan rumah 

tangga memiliki peranan penting perekonomian  pada  tahun 2009  mempunyai 

kontribusi sekitar dua per tiga (66%) dalam pembentukan GDP Indonesia (grafik 3.2). 

4. Konsumsi rumah tangga akan tergantung kepada pendapatan yang diperolehnya dan 

bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi akan ditabungkan. 

5. Keseimbangan perekonomian dua sektor ini (rumah tangga dan perusahaan) terjadi jika 

jumlah investasi sama dengan jumlah tabungan (I=S) yang memenuhi syarat Y = AE 

atau total pengeluaran sama dengan pendapatan. 

6. Ada bebrapa teori tentang konsumsi antara lain: teori-teori konsumsi yang 

dikemukakan oleh: Keynes (Keynesian consumption theory), Modigliani (life - 

cycle hypothesis), Friedman (permanent income hypothesis). 
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LATIHAN BAB IV 

 
1. Gambarkan arus melingkar (circular flow) perekonomian dua sektor 

2. Jelaskan perbedaan antara tabungan dan investasi? 

3. Diketahui: Fungsi konsumsi C = 200 + 0,80Y 

Tentukanlah: 

a. Fungsi tabungan 

b. Gambarkan kurvanya. 

4. Lengkapilah tabel berkikut ini, buktikanlah APC + APS = 1 dan MPC  + MPS =  1  

Jika  dikeketahui: fungsi konsumsi C = 200 + 0,75Y 

 
 

Y 

0 

C S APC APS ∆Y ∆C ΔS MPC MPS 

200         

400         

800         

1000         

 
 

5. Lengkapilah dan buktikan I=S maka AE =Y tabel berikut ini: 

 
Tabel: Konsumsi, Tabungan, Investasi dan Pengeluaran Agregat 

 

Y C=200 +0,75Y S I = 300 AE = C+I 

800     

1000     

2000     

3000     

 

 
6.  Diketahui bahwa fungsi konsumsi dan investasi dari suatu negara sebagai berikut 

(dalam satuan mata uang = smu): 
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Fungsi konsumsi C = 400 + 0.60 Y 

Investasi  I = 100 

 
a. Berapa National Income Equilibrium (NIE) sebelum dan setelah ada investasi? 

b. Apabila  kapasitas  produksi  nasional  (Yk)  =  1100  smu,  maka  perekonomian terjadi  

inflantionary  gap  (IG)  ataukah  deflationary  gap  (DG)?  Dan   berapa besarnya gap 

tersebut? 

c. Berapa kenaikan investasi agar gap tersebut bisa hilang? 

d. Hitunglah pendapatan nasional ekuilibrium ( I = S ). 

 

7. Diketahui fungsi konsumsi dan ivestasi dalam suatu negara sebagai berikut : (dalam 

satuan mata uang = smu) 

 
Fungsi konsumsi C = 200 + 0,75 Y 

Investasi I = 50 

Pertanyaan: 

a. Berapa besarnya National Income Equilibrium (NIE) yang terjadi ? 

b. Apabila kapasitas produksi nasional (YK) = 1.200 smu terjadi “Inflationary gap” 

ataukah “deflationary gap” dan berapa besarnya gap tersebut ? Gambarkan? 

c.  Misalnya pemerintah ingin menaikkan pendaptan nasional dari point a) tersebut 

sebesar 10%. Berapa investasi harus dinaikkan?. 
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BAB V 

PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR 

 
 

Sesuai dengan ide dasar dari John Maynard Keynes yang dijuluki sebagai ”bapak” 

ekonomi makro bahwa peranan pemerintah harus ada dalam perekonomian, maka 

perekonomian tiga sektor akan terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan  dan 

sektor pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai regulator dalam perekonmian. Rumah 

tangga dan perusahaan bisa mencari keuntungan sebanyak mungkin tetapi pemerintah 

membebankan pajak pada tingkat tertentu dari pendapatan mereka. Pajak yang diperoleh 

pemerintah akan digunakan untuk membiayai sektor publik seperti  gaji  Pegawai  Negeri, 

TNI dan Polri serta fasilitas publik seperti jalan (bukan tol), jembatan, rumah sakit, sekolah dan 

lain-lain. 

Keseimbangan pada  perekonomian  tercapai  jika  seluruh  pendapatan  dari  pajak  sama  

dengan total pengeluran pemerintah (belanja pemerintah dan transfer) 

 
5.1 Arus melingkar perekonomian tiga sektor terdiri dari: 

Pertama, sektor rumah tangga (konsumen) yang memiliki faktor produksi  (tanah,tenaga  

kerja, modal  dan  kewirahusahaan).  Kedua,  sektor  perusahaan (produsen)  yang 

menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, 

diinginkan, diminta serta dikonsumsi oleh rumah tangga. Ketiga, sektor Pemerintah (The 

Governmnet Sector). Memungut pajak  dari rumah tangga  dan perusahaan  yang digunakan 

untuk membiayai sektor public dan membayar gaji pegawai pemerintah. 

Ketika suatu perekonomian mengalami resesi, masyakakat mengharapkan dan 

menginginkan pemerintah melakukan sesuatu untuk mengatasi resesi teresebut, Apa yang 

bisa dilakukan pemerintah? Pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi tingkat 

ekuilibrium perekonomian dengan dua cara: 
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1. Pemerintah membeli barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan 

agregat 

2. Pemerintah merubah pajak (Tx) dan transfer (Tr) yang mempengaruhi output, 

pembayaran transfer akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa secara 

langsung karena meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sedangkan pajak 

mengurangi pendapatan disposable. 

 
Mekanisme bekerjanya konsep ini bisa terlihat dalam arus/aliran melingkar (circular flow) 

seperti pada gambar 5.1 berikut: 

Faktor Produksi 

Balas Jasa Faktor 

 

Pemerintah 

 
Perusahaan Pajak Bunga Netto Rumah Tangga 

Bunga 

Lembaga Keuangan 
 
 

 
Pengeluaran Rumah Tangga 

Barang & Jasa 

 

Gambar 5.1 Arus Melingkar (Circular Flow) 

 

Keterangan: 

Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga  (masyarakat) seperti modal (uang) 

diserahkah kepada lembaga keuangan (bank) dalam bentuk tabungan (deposito) untuk 

disalurkan kepada perusahaan dalam bentuk kredit (pinjaman). Perusahaan menerima 

balas jasa dari deposito berupa bunga dan pemerintah membebankan pajak (Tx) dari 

pendapatan deposito tersebut yang merupakan pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan 

dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa (G) dan memberikan bantuan kepada 

masyarakat (TR). Keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor ini akan tercapai jika 

total penerimaan (Tx) sama dengan total pengeluaran (G) dan bantuan/transfer (Tr) 
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PDB dari pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan 

pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti hasil produksi (output) digunakan untuk 

konsumsi, diinvestasikan, dan dibeli oleh pemerintah. 

 
Y = C + I + G 

 
Dalam sesi ini kita kita ingin mengukur bagaimana pembelian pemerintah (government 

purchases), pajak dan tranfer mempengaruhi tingkat ekuilibrium dari pendapatan. 

Definisi pengeluaran agregat harus meliputi pembelian untuk peralatan dan gaji militer 

serta pegawai negeri: 

 
AE = C + I + G (5.1) 

 
Konsumsi tidak hanya tergantung kepada pendapatan tetapi juga tergantung kepada 

pendapatan disposable, pendapatan disposable adalah pendapatan  bersih  yang  tersedia 

untuk dibelanjakan oleh rumah tangga setelah penerimaan transfer dan pembayaran pajak 

kepada pemerintah yang terdiri dari pendapatan ditambah  transfer  dan  dikurangi  pajak. 

Jadi transfer lawan dari pajak, seperti pada persamaan berikut ini: 

 
Yd = Y + Tr - Tx 

Jika 

Tx = T0 + tY 
 

 
maka fungsi konsumsi adalah: 

C    = a + bYd  

Yd = Y + Tr - Tx 

C = a + b (Y + Tr - bT0 - tY) 
 

C = a + bY + bTr - bT0 - btY 
 

Diasumsikan: jumlah pengeluran pemerintah, jumlah pembayaran transfer dan jumlah 

investasi adalah tetap maka persamaan pengeluaran agregat adalah: 
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5.2 Ekulibrium 

 
AE = C + I + G 

AE = a + bY + bTr - bT0 - btY + I + G 

Ekuilibrium pendapatan nasional terjadi pada saat pengeluaran agregat sama dengan 

pendapatan nasional seperti pada persamaan berikut ini: 

AE   = Y 
 

Y = a + bY + bTr- bT0 - btY + I + G 
 

Y - bY + btY = a + bTr - bT0 + I + G 
 

(1-b+bt) Y = a + bTr- bT0 + I + G 
 
 

 

Ye = 

 
1 a + bTr- bT0 + I + G (5.2) 

 
1 - b + bt 

 
 
 

 

AE 
 
 
 
 
 
 
 

A 

0 Y 

Gambar  5.2 Kurva  Pendapatan Nasional dan Pengeluaran Agregat 

 

Jika kita merevisi definisi T menjadi pajak dikurangi transfer. Pendapatan disposable, 

menjadi Y - T, termasuk dampak negatif pajak dan dampak positif transfer. 

Penawaran atau jumlah ouput yang dihasilkan/disuplai dalam suatu perekonomian 

ditentukan modal (K) dan tenaga kerja (L) oleh persamaan berikut: 
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Y = f (K,L) 

 
 

Permintaan terhadap output nasional terdiri dari permintaan konsumen (C), investasi dan 

pemerintah (G). Penawaran dan permintaan terhadap output dalam suatu perekonomiaan 

dijelaskan oleh persamaan berikut ini: 

 
Y = C + I + G 

 
 

Dari persamaan diatas diperoleh investasi adalah: 

 

I = Y - C - G 

 

Dari sisi kiri persamaan diatas maka pendapatan nasional yang tersisa setelah 

dikurangi konsumsi dan pengeluaran pemerintah. 

Dari persamaan tabungan sama dengan investasi   : I = S 

Maka diperoleh tabungan nasional (national saving) sebagai berikut: 

 
 

S = Y - C - G 

 

Tabungan nasional (National Saving) 

Tabungan nasional adalah selisih dari output nasional (pendapatan nasional) setelah 

dikurangi dengan konsumsi dan pengeluran pemerintah. Kita asumsikan bahwa T adalah 

pajak yang diterima pemerintah dari rumah tangga dikurangi dengan transfer  kepada 

rumah tangga dalam bentuk (jaminan sosial dan subsidi) maka persamaan diatas dapat 

ditulis dalam bentuk: 

S = (Y-T-C) + (T-G) 

Persamaan diatas dapat dibagi  menjadi  dua  bagian yaitu: tabungan swasta (Y-T-C) dan 

tabungan publik (T-G) 

 
Tabungan Swasta (Private Saving) 

Tabungan swasta adalah jumlah pendapatan rumah tangga setelah  dikurangi  pajak  

ditambah  transfer dan dikurangi konsumsi. Pendapatan sebesar Y dikurangi dengan 
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pembayaran pajak dan menerima transfer (T) dan pengeluaran konsumsi sebesar C maka 

tabungan swasta adalah: 

S = (Y-T-C) (5.11) 

 

Tabungan Publik (Public Saving) di Indonesia 

Tabungan publik adalah selisih antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. 

Pemerintah  menerima  pajak sebesar T dan mengeluarkan (membelanjakan) untuk 

membeli barang dan jasa sebesar G, maka tabungan publik adalah: (T-G) 

Gambar 5.3 memperlihatkan tabungan nasional bruto tahun 2000-2009 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 2015 

 

Gambar 5.3 Tabungan Nasional Bruto dan Tabungan Domestik Bruto Indonesia 

Tahun 2009 sd 2014 (Triliun Rupiah) 

 
Tabungan  nasional bruto  (gross  natinal  saving) tahun  2000  adalah sebesar 361,181 triliun 

rupiah dan tahun  2009 naik menjadi memperlihatkan 1.637,230  triliun  rupiah atau 

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,32 persen pertahun. 

Setiap pengambil kebijakan dalam suatu perekonomian dimana national saving (jumlah 

private saving dan public saving) sama dengan investasi dimana suatu perekonomian 
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mengalami suatu kondisi keseimbangan. Jika national saving lebih kecil dari investasi (S < 

I) perekonomian mengalami inflasi dan jika national saving lebih besar dari investasi (S > I) 

perekonomian mengalami resesi. 

 
 

 
Tabungan dan Investasi dalam Pengertian Ekonomi Makro 

Dalam keseharian kita sering susah membedakan antara tabungan dan investasi tetapi 

ekonom membedakan dengan jelas perbedaan kedua dalam ekonomi makro. 

Pada saat Farhan pendapatannya melebihi konsumsi sisanya ditabungkan di bank, 

membeli saham atau membeli obligasi, kegiatan Farhan tersebut akan menambah 

tabungan nasional. 

Investasi dalam ekonomi adalah kegiatan membeli barang modal baru seperti; pembelian 

mesin, bangunan , dan peralatannya yang digunakan untuk mengahasilkan barang dan jasa 

dalam perekonomian atau membeli rumah tempat tinggal. Fara meminjam uang di bank 

untuk membeli rumah baru, PT Astra Tbk menjual saham baru untuk mendanai perluasan 

pabrik. Fara dan PT Astra Tbk melakukan kegiatan investasi dan menambah investasi 

nasional. 

Tabungan sama dengan Investasi (S=I) adalah suatu ekuilibrium dalam ekonomi makro 

tetapi hal tersebut tidak selalu berlaku bagi rumah tangga dan perusahaan.  Tabungan 

Farhan lebih besar dari investasinya ia dapat menyimpan di bank dan tabungan Fara lebih 

kecil dari investasinya dia dapat meminjam dari bank. Bank  dan institusi keuangan  lainnya  

bisa menjadi perantara menjadikan tabungan  seseorang  membiayai  investasi  orang 

lainnya. (Mankiw,2006: 93-95. Alih bahasa Chriswan Sungkono) 

5.3 Budget surplus 

Budget surplus penerimaan pemerintah yang terdiri dari pajak melebihi pengeluaran 

pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa serta pembayaran transfer. 

Gambar 5.4 memperlihatkan budget surplus sebagai berikut. 
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BS 
 
 
 
 
 
 
 

BS = Tx –G-Tr 
 
 
 

 

 
-(G+Tr) 

 
Y 

 
 

Gambar 5.4 Budget Surplus 

 

Jika   penerimaan  pajak  (Tx)  lebih besar pengeluaran dan transfer pemerintah maka 

anggaran surplus atau Tx >   G + Tr,    jika penerimaan pajak (Tx)    lebih kecil pengeluaran 

dan transfer pemerintah maka anggaran defisit   atau Tx <   G + Tr, dan jika penerimaan 

pajak  (Tx) sama dengan pengeluaran dan transfer pemerintah maka Tx = G  +  Tr 

atau anggaran berimbang. 

 
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2010 sd 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 2015 
 

Gambar 5.5: Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia 2010 sd 2014 
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Defisit anggaran selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran pada tahun 2010 

adalah -49,868 triliun rupiah atau -0,7 persen dari PDB dan terus memburuk menjadi - 

221,429 pada tahun 2014 atau -2.1 persen dari PDB. 

 
 

5.4 Efek dari Perubahan Pengeluaran Pemerintah 

Disini kita melihat perubahan kebijakan fiskal kepada tingkat 

ekuilibrium pendapatan nasional. Ada 3 kemungkinan perubahan kebijakan fiskal: 

1. Perubahan pengeluaran pemerintah 

2. Perubahan dalam jumlah transfer 

3. Perubahan tingkat pajak 

Untuk menghitung tingkat perubahan pendapatan akibat perubahan pengeluaran 

agregat dapat dilihat pada persamaan 5.2 sebagai berikut ini: 

 
(1-b+bt) Y = a + bTr+ I + G 

 
  1  

Ye = 1 − b + bt (a + bTr- bT0 + I + G) 
 

Diasumsi a, Tr, - T0, dan I adalah tetap maka setiap kenaikan sebesar  satu satuan mata 

uang pengeluaran  pemerintah  mengakibatkan  peningkatan  pendapatan  nasional 

ekulibrium (Ye) sebesar: 

∆Y/∆G = k = 
1
 

1 − b + bt 
(5.12) 

 

k adalah angka pengganda atau peningkatan pendapatan nasional akibat  peningkatan 

pengeluaran pemerintah atau k = ∆Y/∆G 

 
Angka Pengganda Investasi 

Angka pengganda investasi adalah perubahan pendapatan nasional akibat perubahan 

pengeluaran investasi atau k = ∆Y/∆I 

1 
Ye = 

1 − b + bt 
(a + bTr- bT0 + I + G) 
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diasumsikan a, Tr, - T0 dan G adalah tetap maka setiap kenaikan sebesar satu satuan 

mata uang   investasi mengakibatkan peningkatan   pendapatan nasional ekuilibrium (Ye) 

sebesar:    1  
∆Y/∆I   = k = 1-b+bt (5.113−) b + bt 
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Angka Pengganda Transfer 

Angka pengganda transfer adalah perubahan pendapatan nasional akibat  perubahan  

pengeluaran transfer atau k = ∆Y/∆Tr 

1 
Ye = 

1 − b + bt 
(a + bTr- bT0 + I + G 

 
 

Diasumsikan: a,  - T0, I dan G adalah tetap maka setiap kenaikan sebesar satu 

satuan  mata  uang transfer  pemerintah (∆Tr) mengakibatkan peningkatan 

pendapatan nasional (∆Y), angka pengganda pengeluaran pemerintah adalah: 

 

 
∆Y/∆Tr = k = 

b (5.14)
 

1 − b + bt 
 

Dimana  k     adalah angka penggada transfer pemerintah 

 
 

Angka Pengganda Pajak 

Angka pengganda pajak adalah rasio perubahan pendapatan nasional edkuilibrium 

terhadap perubahan tarif pajak atau k = ∆Y/∆T0 

Ye = 
1

 
1 − b + bt 

 
(a + bTr- bT0 + I + G) 

diasumsikan a, Tr, - I dan G adalah tetap maka setiap pemotongan pajak tetap atau per 

kepala (pemotongan T0) mengakibatkan peningkatan tingkat  pendapatan  nasional 

ekuilibrium (Ye) sebesar: 

∆Y/∆T0 = k   =  
    − b  (5.15) 

1 − b + bt 
 

Pada gambar 5.6 di bawah ini pada tingkat pendapatan nasional sebesar Yo. 

Ekuilibrium pendapatan nasional berada di Eo jika pemerintah  menaikan  pengeluarannya 

maka akan meningkatkan pengeluaran otonom dan akhirnya meningkatkan pengeluaran 

agregat serta menggeser kurva AE dari AEo ke AE1. Hal tersebut akan meningkatkan 

pendapatan nasional dari Yo ke Y1 dan ekuilibrium bergeser dari Eo ke E1. 
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AE 

 
 

E1 

 
E0 

} ΔA 
ΔY 

 
AE = Y 

AE1 

AE0 

Y 
0 Y0 Y1 

 

Gambar 5.6 Pengeluaran Agregat dan Efek Pengganda 

 

Ekuilibrium awal adalah di Eo dengan pendapatan nasional Yo sama dengan tingkat 

pengeluaran agregat adalah sebesar AEo jika terjadi peningkatan pengeluaran 

pemerintah menjadi AE1 maka mengggeser kurva AEo menjadi AE1 terjadi efek 

penggandaan  (multiplier  effect  atau    k    ∆=Y/∆A       )  dalam  perekonomian  sehingga 

pendapatan nasional berubah menjadi Y1 (∆Y) sehingga ekulibrium bergeser ke E1. 

 
Contoh 1 

Dalam suatu perekonomian diperoleh data sebagai berikut: 
 

Fungsi konsumsi:  C = 50 + 0,8Yd 

Investasi (Io) sejumlah  70 

Pengeluaran pemerintah(Go) sejumlah 200 

Transfer (Tro) sejumlah  100 

Pajak (Tx) sejumlah 

Tentukanlah: 

 0,20Y 

1. Pendapatan nasional ekulilibrium 

2. Konsumsi nasional 

3. Penerimaan pajak oleh pemerintah 

4. Multiplier jika pemerintah menaikan pengeluaran menjadi 220 

5. Apakah perekonomian surplus/defisit 

6. Gambarkan kurvanya 
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Jawab: 

1. Pendapatan nasional ekulibrium 

C   =   50 + 0,80Yd 

I   = 70 

G   = 200 

Tr = 100 

Tx = 0,20Y 

AE = C + I + G 

Yd = Y + Tr - Tx 

Yd = Y + 100 - 0,20Y 

Yd = 0,80Y + 100 

AE = C + I + G 

C = 50 + 0,80Yd 

AE = 50 + 0,80 (0,80Y + 100) + 70 + 200 

AE = 50 + 0,64Y + 80 + 270 

AE = 400 + 0,64Y 

 
Ekuilibrium pendapatan nasional AE = Y 

Y = 400 + 0,64Y 

0,36Y = 400 

Y = 1111,11 

Pendapatan nasional ekuilibrium adalah 1111,11 

 

Ekuilibrium pendapatan nasional bisa  dibuktikan dengan persamaan (5.3) 

 

I + G + Tr = S + Tx 

70 + 200 + 100 = -50 + 0,2Yd + 0,20Y 

370  = -50 + 0,2 (988,888) + 0,20(1111,11) 

370 = -50 + 197,78 + 222,22 

370 = -50 + 420 

370 = 370 
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2. Konsumsi nasional 

 

 
C = 50 + 0,80Yd 

Yd = 0,80Y + 100 

Yd = 0,80 (1111,11) + 100 

Yd = 888,888 + 100 

Yd = 988,888 

C = 50 + 0,80Yd 

C = 50 + 0,80 (988,888) C 

= 50 + 791,11 

C = 841,11 

Konsumsi nasional adalah 841,11 

 

3. Penerimaan pajak oleh pemerintah 

 
 

Tx = 0,20Y 

Tx = 0,20 (1111.11) 

Tx = 222,222 

 
 

4. Multiplier jika  pemerintah  menaikan pengeluaran menjadi 220 

kG = 1 
1 - b + bt 

 
 
 
 

kG = 

 
 
 

1 

1 - 0,80 + 0,80.0,20 
 

kG = 1 

  0,20 + 0,16 

kG = 1 

  0,36 

kG = 2,78 

Multiplier adalah 2,78 
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Artinya  setiap  kenaikan 1 pengeluaran  pemerintah  akan  meningkatkan 2,78 

pendapatan nasional 

∆Y =  ∆G x kG 
=   (20)   2,78 =  55,6 

5. Apakah perekonomian mengalami surplus/defisit 

Tx = G + Tr 

Tx =   222,22 

G + Tr = 200 + 100 

= 300 

Tx < G + Tr 

 
 

Perekonomian mengalami defisit sebesar 77,78 
 

AE 

 

 
E1 

 

420 

 

 
400 

 
 

0 

 
} ΔA = 20 

 
E0 

 
 

 
1111,11 

 
 
 

ΔY= 55,6 

 
 
 
 

 
Y 

1166,71 

 

 
Gambar 5.5 Pengeluaran Agregat dan Efek Pengganda 

 
Ekuilibrium awal adalah di E dengan pendapatan nasional 1111,11 sama dengan tingkat 

pengeluaran  agregat  adalah  sebesar 1111,11 jika terjadi peningkatan pengeluaran 

pemerintah menjadi 220 maka mengggeser kurva AE menjadi  AE1  terjadi  efek 

penggandaan (multiplier effect) dalam perekonomian  sehingga  pendapatan  nasional  

berubah menjadi 1166,71 sehingga ekulibrium bergeser ke E1. 

 
Contoh 2: 

Diketahui: 
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Tentukanlah: 

 
Fungsi konsumsi: C = 100 + 0,80Yd 

Pajak neto  T = -200 + 0,25Y 

Investasi I = 300 

Pengeluaran pemerintah G = 240 

 
a. Pendapatan nasional ekuilibrium? 

b. Defisit/surplus anggaran pemerintah? 

c. Angka pengganda pajak? 
 
 

Jawab: 
 
 
 

a. Ye = 

 

= 

 

 
1 

1 − b + bt 

1 

 
 
 
(a + bTr- bT0 + I + G) 

 

{100 - 0,8 (-200) + 300 + 240} 
1 − 0 ,8 + 0 ,8 (0 ,25) 

 

= 1/0,4 (800) 

 
 

Ye = 2000 

 
b.  T = -200 + 0,25 (2000)   = 300 

G + Tr = 240 + 0 = 240 

Tx > G + Tr surplus anggaran sebesar 60 

 

c. Angka pengganda pajak adalah: 

k = 
− b 

1 − b + bt 

k = 
− 0 , 8 

1 − 0 , 8 + 0 , 8 ( 0 , 25 ) 

k = -2 
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Angka penggada pajak -2 berarti setiap peningkatan satu satuan mata uang pajak tetap  

maka menurunkan pendapatan nasional ekuilibrium 2 kalinya, atau  setiap  penurunan 

pajak tetap sebesar per satu satuan mata uang maka pendapatan nasional naik 2 kalinya. 

 
RANGKUMAN BAB V 

 
1. Output perekonomian digunakan oleh tiga sektor yaitu: sektor rumah tangga, sektor 

perusahaan dan sektor pemerintah. 

2. Pendapatan pemerintah adalah berasal dari pajak  yang dibayar  oleh rumah tangga   dan 

perusahaan, dan dibelanjakan dalam bentuk: pengeluaran pemerintah (G) terdiri dari: 

belanja pemerintah (membangun sarana dan prasarana  publik  dan  membayar gaji 

Pegawai Negeri, TNI dan Polri) dan pembayaran transfer oleh pemerintah dan 

pembayaran transfer kepada rumah tangga (Tr) dalam bentuk bantuan tunai langsung 

(BLT), bantuan bencana alam, asuransi kesehatan untuk rakyat miskin. 

3. Pendapatan siap dibelanjakan (disposable income) adalah pendapatan ditambah 

transfer dan dikurangi pajak atau Yd = Y +Tr - Tx 

4. Tabungan  nasional  adalah  jumlah  dari  tabungan  swasta/perseorangan (private 

saving) dan tabungan publik/masyarakat (public saving) 

5. Budget surplus penerimaan pemerintah yang terdiri dari pajak melebihi pengeluaran 

pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa serta pembayaran transfer 

6. Ekuilibrium perekonomian tiga sektor tercapai jika total pengeluaran agregat yang 

direncanakan sama dengan konsumsi rumah tangga atau AE = C + I + G  agar 

perekonomian mencapai ekuilibrium yaitu: Y = AE adalah ekuilibrium ekonomi 

makro,  maka Y   = C   + I  + G. Perekonomian bisa mencapai ekulibruim ketika 

kebocoran dalam sistem diimbangi oleh suntikan kedalam sistem. Hal ini terjadi 

ketika ini terjadi jika tabungan dan pajak neto sama dengan investasi yang 

direncanakan dan pengeluaran pemerintah atau S + T = I + G 
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LATIHAN BAB V 

 
1. Buatlah gambar arus melingkar (circular flow) perekonomian tiga sektorya 

2. Mengapa suatu negara memungut pajak kepada warganegaranya? 

3. Jika Tx < G + Tr maka suatu perekonomian akan mengalami defisit, apakah yang 

dilakukan pemerintahan suatu negara dalam menutupi defisit tersebut? 

4. Jelaskan apa itu efek pengganda (multiplier effect) dan jelaskan dengan contoh 

5. Misalnya diketahui data dalam perekonomian suatu negara sebagai berikut: 

Fungsi konsumsi : C = 2 0 0 + 0 , 7 5 Yd 

Fungsi pajak: T = 0,20Y 

Pengeluaran pemerintah : G = 5 0 0 

Investasi: I  =   300 

 

Tentukan: 

a. Pendapatan Nasional Keseimbangan (NIE) yang terjadi ? 

b. Jika  pendapatan  Full Employment  sebesar  3.000  Gap apa yang terjadi dalam 

perekonomian dan berapa besarnya ? 

c.  Untuk mengatasi Gap yang, terjadi pada point "b" berapa besarnya kenaikan 

pengeluaran pemerintah yang harus dilakukan ? 

6. Dalam suatu perekonomian tiga sektor, diketahui: 

C = 80 + 0.6 Yd 

I   = 20 

G = 50 

T = 0,1 Y 

 
 

Berdasarkan informasi tersebut hitung : 

a. Keseimbangan pendapatan nasional (Y) dan besarnya konsumsi (C)? 

b. Jika I mengalami kenaikan 20 % berapa besarnya kenaikan tingkat pendapatan ? 

c. Apakah kenaikan I tersebut menaikkan  tingkat  konsumsi,  jelaskan  jawaban 

saudara? 
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7. Diketahui: 

 
 
 
 
 

Tentukanlah: 

 

Fungsi konsumsi: C = 100 + 0,75Yd 

Pajak neto:  T = -200 + 0,20Y 

Investasi: I = 200 

Pengeluaran pemerintah: G = 150 

a. Pendapatan nasional ekuilibrium? 

b. Defisit/surplus anggaran pemerintah? 

c. Angka pengganda pajak? 

 
 

8. Diketahui data perekonomian suatu Negara yang dinyatakan dalam  bentuk  fungsi  

sebagai berikut (dalam milyar satuan mata uang = smu): 

 
Fungsi konsumsi : C = 80 + 0,75 Yd 

Pengeluaran investasi : I = 40 

Pengeluaran pemerintah : G = 60 

Pajak : Tx = 0,20Y 

Pendapatan nasional potensial : Y2 = 750 

 

Pertanyaan : 

a. Berapa besarnya pendapatan nasional keseimbangan (NIE) 

b. Berapa besarnya konsumsi, saving, pajak pada keseimbangan tersebut ? 

c. Apabila investasi naik menjadi : 60 milyar, berapa pendapatan nasional 

keseimbangan yang baru ? 

d. Berapa besarnya multiplier investasi yang terjadi ? 

e.  Dalam keseimbangan yang baru tersebut, berapa kesenjangan pendapatan 

yang terjadi ? 
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BAB VI 

KESEIMBANGAN AGREGAT  

 

Model   permintaan agregat    dalam bab ini adalah model IS - LM adalah interprestasi 

dari teori Keynes. Tujuan model ini adalah untuk menentukan nasional  pada  tingkat 

harga tertentu. Model IS-LM terdiri dari dua bagian yaitu: kurva IS dan kurva LM. 

IS menyatakan investasi dan tabungan serta kurva yang menjelaskan hubungan antara 

pendapatan nasional dan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan pasar 

barang. 

LM menyatakan likuiditas (liquidity) dan uang (money) serta kurva yang menjelaskan 

hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang memenuhi syarat 

keseimbangan pasar uang. 

 
6.1 Pasar Barang dan Kurva IS 

Kurva IS menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang 

memenuhi syarat keseimbangan pasar barang. Model ini  dikembangkan  didasari  oleh 

model dasar perpotongan Keynesian (Keynesian Cross) 

 
Perpotongan Keynesian 

Model  Keynesian   menyatakan   bahwa:  pendapatan total  perekonomian (pendekatan 

pengeluaran) dalam jangka pendek ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan,  

dan pemerintah untuk membelanjakan pengeluarannya. Perpotongan Keynesian 

menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual (actual expenditure) dan 

pengeluaran yang direncanakan (planned expenditure). 

Pengeluaran aktual adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah 

untuk membelanjakan pengeluarannya untuk barang  dan  jasa.  Pengeluaran  yang 

direncanakan (planned expenditure) adalah jumlah yang akan dikeluaran rumahtangga, 

perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pengeluarannya untuk barang dan jasa 

seperti dilakukan Mankiw (Mankiw, 2000: 291-297). 

 

 

 

 

 

 

97 



98

Bab 6. Keseimbangan Agregat Pasar Barang (IS) Dan Pasar Barang (LM) 

98 

93

Bab 6. Keseimbangan Agregat  
 
 
 

 

C = a + bYd 

Yd = Y + Tr - Tx 

C   = a + b (Y + Tr - tY) 

C   = a + bY + bTr - btY 

 

Diasumsi: jumlah pengeluran pemerintah, jumlah pembayaran transfer dan jumlah 

investasi adalah tetap maka persamaan pengeluaran agregat adalah: 

AE = C + I + G 

AE = a + bY + bTr - btY + I + G 

Keseimbangan (equilibrium) adalah pada saat pengeluaran aktual sama dengan 

pengeluaran yang direncanakan atau 

Y = AE 

Gambar 6.1 menjelaskan perpotongan Keynesian sebagai berikut: 

 

 

 
 

AE 
Y 

 
 

AE 
 

E 

AE 

 
 
 
 

 

Yo 
Y 

 
Gambar 6.1: Kurva Perpotongan Keynesian (Keynesian Cross) 

AE adalah pengeluaran dan Y adalah pengeluaran aktual, ekulibrium atau perpotongan 

Keyenesian terjadi pada titik E dengan tingkat pengeluaran direncanakan sebesar AEo dan 

pengeluaran aktual sebesar Y0 
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Tingkat Bunga, Investasi dan Kurva IS 

Perpotongan Keynesian adalah satu-satunya dasar untuk membentukan model IS-LM. 

Perpotongan Keynesian bisa menjelaskan bagaimana pengeluaran yang  direncanakan  

rumah tangga, perusahaan dan pemerintah  menentukan  pendapatan  nasional  dengan 

asumsi tingkat investasi yang direncanakan tetap. 

Investasi yang direncanakan tergantung kepada tingkat bunga atau r,  seperti terlihat pada 

persamaan berikut ini: 

I = I (r) 

Dimana: I adalah Investasi 

r adalah tingkat bunga 

Kurva yang menunjukan hubungan antara tingkat bunga  dan  investasi  melalui  interaksi 

antara I dan Y yang ditunjukan oleh perpotongan Keynesian seperti pada kuva gambar 6.2 

berikut ini: 

 

AE 

 
 
 
 

ΔI 

 
0 

 
Y1 Y2 

r 

 
r1 

r2 

0 Y1 Y 

AE = Y 

AE2 = C + I (r2) + G 

AE1 = C + I (r1) + G 

 
 
 

Y 

 
 
 
 
 
 

IS 

Y 
 

Gambar 6. 2: Menurunkan Kurva IS 

 
Penurunan tingakat bunga dari r1 ke r2 meningkatkan investasi dari I(r1)  ke  I(r2)  

menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan dari AE1 ke AE2 dan meningkatkan 

pendapatan nasional dari Y1 ke Y2 . Kurva  IS  dengan jelas  melihat  hubungan antara 

tingkat bunga dan pendapatan dimana semakin rendah tingkat bunga maka semakin tinggi 

pendapatan nasional. 
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Bagaimana Kebijakan Fiskal Menggeser Kurva IS 

Kurva menjelaskan kepada kita pada tingkat bunga tertentu tingkat pendapatan mendorong 

pasar barang menuju mencapai ekulibrium. Pada Keynesian cross keseimbangan 

pendapatan nasional juga tergantungan kepada kebijakan fiskal. Asumsi dalam 

membangun kurva IS adalah tingkat pengeluaran (G) dan pajak (Tx) adalah konstan, jika 

terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan menggeser kurva IS. 

Kurva 6.3 memperlihat pergesran kurva IS akibat perubahan (peningkatan) pengeluaran 

pemerintah (∆G) berikut ini: 

Peningkatan pengeluaran pemerintah (∆G) meningkatkan pengeluaran yang direncanakan (AE) dan 

menggeser kurva AE dari AE1 ke AE2 pada tingkat bunga konstan akan menyebabkan 

pendapatan nasional naik dari Y1 ke Y2  serta  menggeser kuva  IS dari IS1  ke   IS2 . 

AE 

Y = AE 
 

E1 AE1 

AE0 
E0 

 
ΔG 

 

 

r 
Y1 

 
r 

Y1 

Y2 

 

ΔY IS0 

Y2 

 

 
IS1 

 

Gambar 6.3: Pergeseran Kurva IS 
 

6.2 Pasar Uang dan Kurva LM 

Kurva LM adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara tingkat bunga dan 

pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan pasar uang. Untuk bisa 

memahami hubungan tersebut dimulai dengan memahami  teori tingkat  yang  disebut 

dengan teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preference 
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Teori Preferensi Likuiditas  (Theory  of Liquidity Preference) 

Keynes dalam theory of liquidity preference menjelaskan bahwa bagaimana tingkat bunga 

ditentukan dalam jangka pendek, karena tingkat bunga  menentukan  keseimbangan 

penawaran dan permintaan (ekuilibrium) dalam pasar uang. Teori likuiditas adalah kerangka 

dasar untuk kurva LM 

Gambar 6.4 berikut menjelaskan penawaran dari keseimbangan uang riel: 

r (M/P)s
 

 
 

Penawaran dari keseimbangan riel; 
Kurva penawaran uang  pada 
keseimbangan uang  riil adalah 
vertikal  karena  penawaran  uang 
tidak tergantung tingkat bunga. 

 

 

M / P M/P 

Gambar 6.4: Kurva Penawaran Uang 

 

Jika M adalah penawaran uang dan P adalah tingkat harga, maka  M/P  adalah penawaran 

dari keseimbangan uang riil, karena penawaran uang riil tidak dipengaruhi oleh tingkat 

bunga maka penawaran uang riil adalah tetap: 

(M/P)s  =  M P / 

Penawaran uang ditentukan oleh bank sentral maka penawaran uang dikatakan variabel 

eksogen dan tingkat harga merupakan variabel eksogen karena  analsis  IS-LM  adalah 

jangka pendek maka tingkat harga diasumsi tetap (given). 

 
Permintaan Uang 

Permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga 

permintaan terhadap uang semakin menurun karena bunga merupakan biaya oportunitas 

uang. Jika seseorang memegang uang maka dia akan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan bunga (depositpo atau obligasi). Persamaan permintaan terhadap uang dapat 

ditulis dalam bentuk sebagai berikut: 

(M/P)d  = L (r) 

Dimana, (M/P)d adalah permintaan terhadap uang 
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L ( r )  adalah fungsi yang menunjukkan jumlah uang yang diminta tergantung 

kepada tingkat bunga. 

 
r 

 

 
Tingkat bunga di r1 permintaan uang 

r2 adalah  (M/P)1  jika  tingkat  bunga  naik 
menjadi  r2 maka   permintaan akan 

r1 uang turun menjadi (M/P)2 

 

L ( r ) 

 

 
(M/P)2 ( M/P)1 M/P 

 
Gambar 6.5: Kurva Permintaan Uang 

 
 

6.3 Keseimbangan Pasar Uang dan Barang 

Tingkat bunga akan menyesuaikan diri dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang 

terjadi di pasar ketika tingkat bunga diatas ekuilibrium jumlah uang riil uang ya ng 

ditawarkan melebihi permintaan. Kelebihan uang yang direspon oleh bank dengan 

menerbitkan obligasi tapi menurunkan tingkat bunga sehingga kembali  ke  ekuilibrium  

dan sebaliknya. 

r 
(M/P)s

 

 
 

 
re 

 
Keseimbangan uang riil tercapai dari 

interaksi permintaan dan penawaran 

yang menentukan tingkat bunga. Pada 

tingkat bunga keseimbangan jumlah 

permintaan uang riil sama dengan 

penawarannya. 
 

L(r) 

 
 

 
M / P M/P 

 
Gambar 6.6: Kurva Keseimbangan Pasar Uang 
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Bagaimana tingkat bunga bereaksi terhadap perubahan penawaran uang? 

Jika bank sentral mengurangi penawaran uang (jumlah uang beredar). Penurunan jumlah  

uang beredar menggeser kurva penawaran uang (harga diasumsi konstan) kekiri dari M0/P 

menjadi M1/P seperti terlihat pada kurva berikut ini: 

 

r 
Penurunan penawaran  uang, 

pada tingkat harga tetap akan 

menggeser kurva penawaran dari 

M0/P ke M1/P, pasar uang 
r1 bereaksi dengan menaikan 

tingkat bunga dari r0 ke r1 dan 

r0 menggeser ekuilibrium pasar 

L(r) uang. 

M1/P M0/P M/P 

Gambar 6.7: Pergeseran Kurva Penawaran Uang 

 
Pendapatan, Permintaan Uang, dan Kurva LM 

Untuk memahami hubungan antara pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM dalam 

keseimbangan riil dalam pasar uang, Kita memulai dengan sebuah pertanyaan berikut: 

Apakah perubahan pendapatan mempengaruhi keseimbangan riil dalam pasar uang? 

Jawabannya adalah, peningkatan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi, permintaan 

terhadap barang dan jasa  meningkat,  transaksi  membutuhkan  uang, sehingga 

meningkatkan permintaan akan uang akhirnya akan mempengaruhi kurva LM dan tingkat 

bunga.Untuk melihat hubungan permintaan akan uang, tingkat bunga, dan pendapatan 

nasional dapat dijelaskan oleh persamaan berikut ini: 

 
(M/P)d = L (r,Y) 

 
Permintaan  akan uang atau (M/P)d dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan 

nasional, hubungan antara  keseimbangan uang riil dengan tingkat bunga adalah negatif 

dan hubungan dengan tingkat pendapatan nasional adalah positif. 

Keseimbangan IS-LM adalah keseimbangan terjadi yang memenuhi syarat keseimbangan 

pasar barang dan keseimbangan pasar uang. 
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Y = a + bY + bTr - btY + I (r)  + G ....................... persamaan IS 

M/P = L (r,Y) …………. persamaan LM 

 
Asumsi dari model ini adalah kebijakan fiskal (G dan T), kebijakan moneter M dan harga 

adalah variabel eksogen. 

Kesimbangan IS-LM  terjadi  pada  saat  kurva  IS  dan  kurva  LM  berpotongan  dimana 

tingakat bunga (r) dan pendapatan nasional (Y) mencapai keseimbangan  yang  memenuhi 

syarat keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Hal ini berarti pengeluaran aktual sama 

dengan pengeluaran direncanakan dan permintaan uang  riil  sama  dengan  penawaran  uang  

riil. Untuk menjelaskan perpotongan kurva IS dan LM serta bagaimana terjadinya 

keseimbangan tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional dapat dilihat pada kurva  6.8 

berikut ini: 

r LM 
 

 
re 

 
IS 

 

 
Ye Y 

Gambar 6.8: Ekuilibrium IS dan LM 

Keseimbangan jangka pendek terjadi 

pada perpotongan kurva IS dan kurva 

LM yang menciptakan keseimbangan 

tingkat bunga (r) dankeseimbangan 

tingkat pendapatan nasional yang 

memenuhi syarat keseimbangan pasar 

uang dan keseimbangan pasar barang 

 

Pergeseran Kurva LM 

 
Pergeseran kurva LM dapat dijelaskan kurva berikut ini: 

 
r 

 

LM0 

LM1 
r0 

r1 

 
 

IS 

 
Y0   Y1 Y 

Gambar 6.9: Pergeseran Kurva LM 
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Peningkatan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang 

dalam jangka pendek, hal akan merubah tingkat bunga dan pendapatan nasional. 

Peningkatan penawaran uang oleh bank sentral menggeser kurva LM0 ke LM1 dan akan 

merubah keseimbangan pasar uang, hal ini menaikan tingkat bunga dari ro ke r1 dan 

meningkatkan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. 

 
6.4 Model Mundell - Fleming (The Mundell-Fleming Model) 

 
Model ini menjelaskan dampak kebijakan moneter dan fiskal pada perekonomian terbuka. 

Asusumsi dari model ini adalah aliran modal tanpa rintangan (perfect capital mobility), 

investor risk- neutral, dan investor menganggap nilai tukar (kurs) tidak berubah. 

Rintangan (barrier) untuk invertor asing sangat kecil dan investor akan menempatkan 

kekayaannya dalam aset yang memberikan hasil tertinggi (Romer, 2001:226-227). 

Implikasi dari aliran modal tanpa rintangan adalah tingkat bunga domestik sama dengan 

bunga internasional sperti terlihat pada persamaan berikut ini: 

r = r* 

 
Keteterangan: 

 
r adalah tingkat bunga domestik 

 
r* adalah tingkat bunga internasional 

 
Tingkat bunga domestik dalam jangka pendek akan  sama  dengan  tingkat  bunga 

internasional. Jika tingkat bunga domestik naik maka modal asing akan masuk dengan 

membeli obligasi negara, tingkat bunga domestik kembali turun sehingga tingkat bunga 

domestik sama dengan tingkat bunga internasional. 

Pembahasan dibatasi pada model dengan perekonmian terbuka kecil dan nilai tukar 

mengambang atau small open economy with perfect capital mobility seperti dilakukan 

Mankiw (Mankiw, 2000: 291-297, alih bahasa Nurmawan) 

Ekuilibrium kurva IS adalah: 

 
Y = a + bY + bTr - btY + I (r*) + G + Nx (e) 
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Dimana: e adalah nilai tukar nominal 

Kurva IS : Keseimbangan pasar barang untuk nilai r* yang konstan 
 

e 

 

 
 
 
 

 
IS*

 

 
 

Y 

Gambar 6.10: Kurva IS Kurs Mengambang 

Kurva LM : Ekuilibrium Pasar Uang 

Keterangan: Jika nilai tukar 

nominal turun (depresiasi) maka 

ekspor akan meningkat dan 

pendapatan nasional meningkat 

e LM*
 

M/P = L(r*,Y) 

 
 

Keterangan: Pada tingkat r* yang 

tetap hanya nilai Y yang dapat 

menciptakan Md = Ms 

 
 
 
 

Y 
 

Gambar 6.11: Kurva LM Kurs Mengambang 

Keseimbangan Model Mundell-Fleming 

Persamaan IS: Y = a + bY + bTr - btY + I (r*) + G + Nx (e) 

 
Persamaan LM: M/P = L(r*,Y) 

 

Gambar berikut memperlihatkan keseimbangan IS-LM model Mundell-Fleming: 
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e LM*
 

 

Keterangan: pada tingkat bunga 
internasional konstan 

 

Perpotongan kurva IS dan LM 
menciptakan tingkat 
pendapatan (Y) dan kurs (e) 
yang memenuhi kesimbangan 
pasar barang dan pasar uang 

IS*
 

Y 
 

Gambar 6.12: Ekuilibrium Model Mundell-Fleming 

 

Kebijakan Fiskal Ekspansif Pada Tingkat Bunga Mengambang (Fical Policy Floating 

Exchange Rate) 

 

e LM1* 

 
 

 
e2 

e1 

 
 
 

Y1 

 

Keterangan: peningkatan 

pengeluaran pemerintah atau 

pemotongan pajak menggeser 

kurva IS* meningkatkan 

tingkat bunga dari e1 ke e2 

dan apresiasi kurs serta 

menurunkan ekspor 
IS2* neto.Ekuilibrium baru tidak 

IS1*  menciptakan Y tetap 

Y 

 
 

Gambar 6.13: Kebijakan Fiskal Ekspansif Model Mundell-Fleming 

 
 

Kebijakan Moneter Ekspansif Pada Tingkat Bunga Mengambang (Fical Policy Floating 

Exchange Rate) 

Penambahan  jumlah  uang  beredar (penawaran  uang) oleh bank sentral merubah 

keseimbangan riil pasar uang yang menyebabkan kurva kurva LM* bergeser ke kanan. 

Selanjutnya dapat dijelaskan pada gambar berikut: 
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e LM1* LM2* Keterangan: Kenaikan 

penawaran uang menggeser 

kurva LM* ke kanan dari 

LM1* ke LM2* menurunkan 
e1 

kurs dari e1 ke e2 serta 

e2 IS* 
mdeningkatkan pendapatan 

nasional dari 

 
 

Y 

Y1 Y2 

Gambar 6.14: Kebijakan Moneter Ekspansif Model Mundell-Fleming  

6.5 Ekuilibrium Agregat 

• Permintaan Agregat (Aggregate Demand = AD) 

Permintaan agregat adalah jumlah output total yang dibeli oleh rumah tangga, 

perusahaan, pemerintah dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu 

• Kurva Permintaan Ageregat (Aggregate Demand Curve = AD Curve) 

Kurva AD adalah kurva yang menghubungkan antara harga (indeks harga) dengan 

pendapatan nasional. 

AD atau Belanja Total ini dipengaruhi oleh: 

• Tingkat harga barang yang ditawarkan 

• Pendapatan penduduk (konsumsi) 

• Kelembagaan keuangan (perbankan - investasi) 

• Keadaan ekonomi global (net ekspor dan valuta asing); dan 

• Kebijakan pemerintah (fiskal dan moneter) 

 
P 

 
 
 
 

AD 

Y 

Gambar 6.15: Kurva Permintaan agregat 
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Keterangan: 

Kurva AD bergerak dari kiri atas ke kanan bawah memperlihat hubungan negatif antara 

harga dengan pendapatan nasional riil. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan  

Pendapatan Nasional riil 

Penawaran Agregat (Aggregate Supply = AS) 

Penawaran Agregat adalah jumlah output total yang diproduksi dan dijual suatu 

perekonomian dalam jangka waktu tertentu. 

Penanawaran Agregat (AS) ini dipengaruhi oleh: 

• Tingkat harga barang 

• Tingkat biaya 

• Tingkat potensial output 

• Tenaga kerja (labor) 

• Modal (capital) 

Kurva penawaran jangka panjang (LRAS) jumlah output total yang dihasilkan dalam 

jangka panjang pada saat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) 

 
 

P LRAS 
SRAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Y 

Gambar 6.16: Kurva Penawaran Jangka Pendek (Short-RunAggregate Supply=SRAS) dan 

Kurva Penawaran Jangka Panjang (Long-Run Aggregate Supply=LRAS) 

 
Kurva LRAS vertikal memperlihatkan jumlah output tertentu yang dapat dicapai suatu 

perekonomian pada saat full employment dan SRAS adalah jumlah output yang dapat 

ditawarkan pada jangka waktu tertentu. 
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Pendapatan Nasional Potensial dan Pendapatan Nasional Aktual 

Perekonomian suatu negara akan mencapai suatu tingkat penggunaan tenaga kerja secara 

penuh dalam arti potensi yang ada digunakan secara penuh, tetapi pada kenyataan  (aktual) 

tidak semua potensi tersebut dapat digunakan secara penuh. Pendapatan  nasional  dilihat 

dari potensi dan aktual dapat dibedakan sebagai berikut: 

Pendapatan nasional potensial, adalah tingkat pendapatan nasional yang dicapai pada 

penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). 

Pendapatan nasional aktual adalah tingkat pendapatan  nasional yang  sebenarnya  terjadi  

atau ditentukan oleh perpotongan kurva aggregate supply (AS) dan  kurva  aggregate 

demand (AD). 

Pendapatan nasional yang terjadi (aktual) bisa melebihi pendapatan nasional potensial atau 

dibawah pendapatan nasional potensial. Jika pendapatan nasional aktual melebihi 

pendapatan nasional potensial maka menimbulkan celah inflasi (inflationary gap) dan jika 

pendapatan nasional yang terjadi (aktual) dibawah potensinya maka akan  menimbulkan 

celah resesi (recessionary gap). 

Kurva 6.12 berikut menjelaskan terjadinya celah inflasi dan celah resesi: 

LRAS 

P AS Keterangan Gambar 6.12 
Pendapatan nasional aktual (Yakt) 
melebihi pendapatan nasional 
potensial   (Y pot) menimbulkan 
celah inflasi (inflationary gap=IG) 
atau 

AD Yakt > Y pot 

IG 
 
 
 
 

Ypot Yakt Y 

Gambar 6.17: Celah Inflasi (Inflationary Gap) 
 

Celah Resesi (Recessionarary gap = RG) 

Celah resesi terjadi pada saat pendapatan nasional aktual melebihi pendapatan nasional 

potensial, seperti terlihat pada kurva 6.13 berikut ini: 
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P 

LRAS 
 
 
 
 
 
 

RG 
 
 
 
 
 

Ypot 

AS 

Keterangan Gambar 6.13 
Pendapatan nasional aktual (Yakt) 
dibawah pendapatan nasional 
potensial (Y pot) menimbulkan 

AD  celah resesi (recessionary gap = 
RG) atau Yakt < Y pot 

 
 
 
 

Yakt Y 
 

Gambar 6.18: Celah Resesi (Recessionary Gap) 

 
Interaksi Variabel dan Kebijakan dalam Ekonomi Makro 

Interaksi Aggregate Demand dan Aggregate Supply akan memberikan ekuilibrium 

(perpotongan kurva AD dan kurva AS) pada tingkat harga dan output. 

 
 

P 
AS 

 
Pe 

 

AD 

 

 
Ye Y 

 

Gambar 6.19: Ekulibrium Makroekenomi 

 

Pada gambar diatas memperlihatkan ekuilibrium yang terjadi pada suatu perekonomian 

dimana perpotongan kurva AD dan kurva AS pada titik E mengggambarkan terjadinya 

keseimbangan (ekuilibrium) tersebut. Hal  ini  berarti  jumlah  barang  yang  ditawarkan 

secara agregat (produksi nasional) sama jumlah barang yang diminta secara agregat 

(permintaan nasional) yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Kondisi ini 

merupakan kondisi ideal yang diinginkan dalam suatu perekonomian, tetapi dalam 

kenyataannya sering terjadi permintaan agregat (AD) tidak sama dengan penawaran 
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agregat  (AS). Jika permintaan agregat   (AD)  melebihi penawaran agregat  (AS) maka 

perekonomian akan mengalami inflasi dan jika permintaan agregat (AD)  dibawah  

penawaran agregat (AS) maka perekonomian akan mengalami resesi. 

 
 
 
 
 
 

RANGKUMAN BAB VI 

 
1. Kurva  IS menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang 

memenuhi syarat keseimbangan pasar barang. 

2. Kurva LM adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara tingkat bunga dan 

pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan pasar uang. 

3. Kesimbangan IS-LM terjadi pada saat kurva IS dan kurva LM berpotongan dimana 

tingkat bunga (r) dan pendapatan  nasional (Y)  mencapai  keseimbangan  yang 

memenuhi syarat keseimbangan pasar uang dan pasar barang. 

4. Permintaan agregat adalah jumlah output total yang dibeli oleh rumahtangga, 

perusahaan, pemerintah dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 

5. Penawaran Agregat adalah jumlah output total yang diproduksi dan dijual suatu 

perekonomian dalam jangka waktu tertentu. 

6. Keseimbangan  perekonomian  terjadi pada saat permintaan agregat (AD) sama dengan 

penawaran agregat (AS) atau pada perpotongan kurva AD dengan kurva AS. 
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BAB VII 

SIKLUS BISNIS 

 

Perubahan permintaan agregat (perubahan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, 

ekspor, dan impor) pada tingkat harga tertentu akan mempengaruhi produksi barang  dan 

jasa. Pada gilirannya, hal tersebut akan menimbulkan gejolak (real shock) dalam 

perekonomian. Gejolak output (naik/penurunan) dan kesempatan kerja atau fluktuasi 

pertumbuhan PDB yang mencerminkan fluktuasi kegiatan perekonomian. Perekonomian 

suatu negara dalam jangka panjang akan mengalami fluktuasi (pasang surut). 

Pemahaman tentang penyebab fluktuasi agregat (fluktuasi output) adalah tujuan utama 

dari ekonomi makro. Peranan pemerintah suatu negara adalah memperkecil fluktuasi 

output (PDB) dengan kebijakan fiskal dan moneter. 

 
7.1 Konsep Siklus Bisnis 

Siklus bisnis adalah fluktuasi (naik turunnya)  output  dan  kesempatan  kerja  secara 

periodik. Perekonomian akan mengalami fluktuasi diindikasikan oleh naik turunnya PDB  

dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. 

Dalam jangka pendek (short run) fluktuasi ini disebabkan antara lain oleh perubahan 

permintaan  agregat  dan dalam jangka panjang fluktuasi disebabkan oleh perubahan oleh 

perubahan modal, kualitas tenaga kerja dan teknologi produksi. Fluktuasi naik turunya 

kegiatan ekonomi (siklus bisnis) dapat dikelompokan sebagai berikut: 

� Lembah (Slump) 

Titik terendah ditandai dengan tingginya pengangguran, tingkat permintaan rendah, bila 

dibandingkan dengan kapasitas produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang 

konsumsi 
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� Pemulihan (Recovery) 

Pemulihan terjadi apabila titik terendah terlampui dan mulai terjadi titik balik. Gejala 

terjadinya tahap pemulihan adalah: mesin-mesin tua mulai diganti, kesempatan kerja, 

pendapatan, dan pengeluaran konsumsi mulai meningkat, investasi baru mulai dilakukan, 

produksi meningkat dan pengangguran berkurang. 

� Puncak (Peak=boom) 

Masa puncak merupakan tertinggi dari siklus ekonomi. Pada masa puncak terjadi 

penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi, kekurangan tenaga  kerja  (terutama  tenaga 

kerja terampil) dan bahan baku mulai dirasakan. Output hanya dapat ditingkatkan dengan 

melakukan investasi yang menambah kapasitas. 

� Resesi (Recession) 

Resesi merupakan titik balik dari  masa  puncak  kegiatan  ekonomi,  ditandai  dengan 

jatuhnya GNP riil dalam dua kuatal berturut-turut. Permintaan menurun dan sebagai 

akibatnya produksi dan kesempatan kerja berkurang, pendapatan rumah tangga menurun dan 

permintaan menurun. 

� Titik Balik (Turning points) 

Titik dimana suatu resesi dimulai sering disebut titik balik teratas (upper turning  point). 

Titik dimana suatu pemulihan dimulai titik balik terbawah (lower turning point) 

 
Gambar 7.1 berikut ini memperlihatkan siklus bisnis: 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

Depresi/Slump Depresi/Slump 

 
 
 

Gambar 7.1: Siklus Bisnis 
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Jika  PDB  riil mengalami  penurunan  dalam  dua  kuatal  berturut-turut (Lipsey dan 

Courant,  1995: 426)  maka  hal tersebut  merupakan suatu  indikasi terjadinya resesi, titik 

terendah dari resesi adalah lembah (slump), jika titik terendah terlampaui perekonomian 

suatu negara mengalami pemulihan dan akhirnya mencapai titik tertinggi (boom/peak) 

ditandai dengan penggunaan kapasitas produksi tertinggi, kekurangan tenaga trampil dan 

bahan baku dan seterusnya hal tersebut disebut siklus ekonomi. 

 
7.2 Teori Siklus Bisnis 

Output perekonomian dapat berfluktuasi baik karena tingkat output alami (natural rate of 

output) berfluktuasi atau karena output perekonomian menyimpang dari tingkat 

alamiahnya. Untuk penyederhaan diambil dua teori dari beberapa teori yang ada (Parkin, 

2010: 7120). 

1. Teori Siklus Bisnis Riil (Real Business Cycle Theory) 

Teori ini menjelaskan fluktuasi ekonomi (fluktuasi pertumbuhan  ekonomi)  disebabkan 

oleh perubahan teknologi produksi, dan dari sumber lainnya  seperti gangguan-gangguan 

dari luar negeri (international disturbance), fluktuasi cuaca (climate fluctuations), dan 

bencana alam (natural disasters) 

2. Teori Siklus Keynesian Baru (New Keynesian Cyccle Theory) 

Teori siklus Keynesian baru menekankan bahwa pada  kenyataan tingkat  upah (money 

wage rates) hari ini hasil negosiasi (tidak otomatis berubah/rigid) dari masa  lalu,  ini 

berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang mempengaruhi tingkat upah 

dan posisi SRAS (short-run aggregate supply). Fluktuasi jangka pendek timbul karena 

deviasi dari permintaan agregat dan penawaran agegat. 

 
7.3 Fluktuasi Ekonomi Indonesia 

Gambar 7.2 memperlihatkan siklus ekonomi Indonesia tahun 1996 sd 2014 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 

115 



116

Bab 7. Siklus Bisnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 2015 

Gambar 7.2: Siklus Perekonmian Indonesia tahun 1996 sd 2014 

 
 

Pada tahun 1990 sd 1996 fluktuasi perekonmian Indonesia adalah stabil tetapi pada 

tahun 1997 terjadi penurunan yang signifikan dari pertumbuhan PDB dari 7,8 persen 

menjadi 4,7 persen hal ini disebabkan krisis perbankan yang melanda Indonesia ditandai 

dengan kredit macet (tingkat bunga naik) dan investasi turun. Perekonomian Indonesia 

mengalamai resesi. Pada tahun 1998 krisis ekonomi melanda Indonesia ditandai dengan 

terdepresiasinya rupiah secara tajam, inflasi yang tinggi dan suku bunga naik secara 

tajam (lihat tabel 7.2) sehingga perekonomian Indonesia berada dititik  terendah  (slump  

atau depresi). Resesi ekonomi global tahun  2008 dampaknya juga dirasakan oleh 

perekonomian Indonesia pada tahun 2009, ditandai turunnya pertumbuhan ekonomi dari 

dari 6,0 persen menjadi 4,5 persen. Resesi perekonomian dunia tahun 2009  menjadikan  

hampir    semua    negara    mengalami   pertumbuhan   negatif, tiga negara Asia dengan 

pertumbuhan ekonomi yang positif adalah: Indonesia, Cina, dan India 

Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997 

Definisi krisis, Frankel dan Rose mendefinisikan krisis keuangan adalah perubahan nilai 

tukar nominal melebihi 25% dalam satu tahun dengan menggunakan data 

tahunan.Sedangkan Eichengreen, Rose dan Wypplosz (1995), Kaminsky, Lizondo 

danReinhart (KLR) (1998) mengkombinasikan informasi atas naiknya tingkat bunga, 

turunnya cadangan devisa dan depresiasi mata uang yang besar kedalam suatu indeks.  
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Mereka mendefinisikan krisis bila indeks krisis melebihi batas ambang. Indeks diukur dengan 

rata-rata tertimbang pada tiga macam  indikator  tersebut  (perubahan nilai tukar Rp/dollar, 

perubahan tingkat bunga dan perubahan cadang devisa). 

Golstein, Kaminsky dan Reinhardt (disingkat GKR) (2000) mengembangkan pendekatan non 

parametrik (signal approach) khusus untuk Negara-negara “emerging market” . Mereka 

mencoba mendefinisikan krisis keuangan sebagai suatu situasi di mana terjadinya serangan 

terhadap mata uang yang mengarah pada pengurangan cadangan devisa secara substansial, 

atau terjadinya penurunan mata uang lokal terhadap mata uang asing secara  tajam. 

Sedangkan krisis perbankan adalah terjadinya penarikan uang secara besar-besaran (rush) dari 

pemiliknya di perbankan. 

Krisis diawali dengan adanya krisis mata uang di kawasan Asia,  diantaranya merosotnya nilai 

tukar Bath Thailand terhadap dolar AS sebesar 27,8 persen pada  triwulan ketiga 1997, kemudian 

disusul melemahnya nilai tukar mata uang won Korea Selatan, Ringgit Malaysia, dan Rupiah 

terhadap dolar As. Sedangkan faktor internal  atau  dalam  negeri antara lain besarnya hutang 

jangka pendek internasional sementara cadangan devisa kecil, perbankan dan korporasi yang 

rapuh, manajemen ekonomi yang buruk, serta hilangnya kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah. Merosotnya nilai rupiah  terhadap  dolar  lebih dari 500 persen dalam waktu 

pendek yang direspon dengan kebijakan uang ketat yang meningkatkan suku bunga SBI lebih  

dari 300  persen  telah  menghancurkan  sektor keuangan khususnya perbakan dan sektor riil. 

Apalagi berbagai  kebijakan  untuk  mengatasi krisis yang kurang tepat, serta adanya pihak-pihak 

yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut telah membuat krisis ekonomi Indonesia lebih 

hebat dari negara Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok tajam hingga menjadi 

negative 13,7 persen. Biaya rekapitulasi perbankan 50 persen dari PDB Indonesia. 

Prilaku komponen PDB seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, 

ekspor dan impor pada saat krisis ekonomi tahun 1998 dapat dilihat pada tabel 17.1 berikut: 

Peranan konsumsi rumah tangga meningkat selama krisis dari 59,6  persen  rata-rata  tahun  1990 

sd 1997 menjadi 67,8 persen tahun 1998.  Investasi  turun  drastis  31,3 persen mejadi 16,8 

persen disebabkan oleh tingginya tingkat bunga deposito 17,0 persen menjadi 28,3 persen yang 

berimplikasi tingginya tingkat bunga pinjaman (tabel 7.1). Ekspor meningkat karena depresiasi 

rupiah terhadap dolar dan mata uang lainnya. 
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Tabel 7.1 Distribusi Persentase PDB Menurut Penggunaan pada Krisis Ekonomi tahun 

1998 

 
 
 
 
Komponen PDB 

 
 
 
 

1998 
(%) 

 
 
 
 

1990 -1997 
(%)) 

Konsumsi rumah tangga 67.8 59.6 

Konsumsi pemerintah 5.7 8.2 

Investasi 16.8 31.3 

Ekspor 53.0 26.5 

Impor 43.2 25.5 

Sumber: Key Indicator: www.adb.org diunduh 1 September 2010 (diolah) 

 
Untuk mengetahui prilaku variable ekonomi makro pada krisis tahun 1998  dapat  dilihat  

pada tabel 7.2 berikut ini: 

 

 
Tabel 7.2 Prilaku Variabel Ekonomi Makro pada Krisis Ekonomi tahun 1998 

 
Variabel 1998 

(%) 
1990 -1997 

(%) 
Pertumbuhan PDB -13,1 7,6 

Tingkat Pengangguran 5,5 4.0 

Tingkat Inflasi * 58,5 7,3 

Tingkat bunga deposito 28,3 17,0 

Kurs (USD/RP) 10.014 2.196 

*tahun 1991-1997   

Sumber: Key Indicator: www.adb.org diunduh 1 September 2010(diolah) 
 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 7,6 persen tahun 1990 sd  1997 

menjadi  -13,1  persen  pada tahun 1998. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,5 

persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya 4,0 persen. Tingkat  inflasi  meningkat 

tajam  dari   7,3  persen  dibandingkan   rata-rata  tahun  sebelumnya 7,3 persen, hal ini 

disebabkan import inflation karena depresiasi nilai rupiah terhadap dolar dari Rp 2.196 (rata-

rata sebeumnya) menjadi Rp 10.014,- per US dolar dan mata uang lainnya. 
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7.4 Siklus Perekonomian Global 

Gambar 7.3 memperlihatkan fluktuasi perekonomian dunia tahun 1970 sd 2009 sebagai 

berikut: 

Resesi ekonomi tahun 1973-1974 disebabkan oleh embargo minyak oleh negara OPEC 

(perang Yom Kippur) menyebabkan harga minyak naik dari $4,31  menjadi  $10,11 

(134,5%)  yang  disebut  dengan  gejolak  minyak  pertama (fist  oil shock). Hal ini 

menyebabkan   turunnya    pertumbuhan   ekonomi  negara-negara   maju  (andvanced 

economies) melebihi 3 persen. 

Resesi tahun 1981 disebabkan oleh revolusi Iran April 1979 dan perang Iran-Irak Juli 

1980 yang mengakibatkan harga minyak naik dari $15,85 menjadi $39,50 per barel atau 

naik 149,2% yang dikatakan dengan gejolak minyak kedua (second oil shock) dan 

turunnya pertumbuhan ekonomi negara maju (andvanced economies) mendekati 3 persen. 

Resesi tahun tahun 1990 disebabkan invasi Irak ke Kuwait pada Juli sampai dengan 

November 1990 akibatnya harga minyak naik dari $418,63 menjadi $32,30 per barel atau 

naik 73,4% pertumbuhan ekonomi dunia turun melebihi -1,5 persen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.3: Siklus Perekonomian Global 

Sumber:http://www.pecc.org/resources/doc_view/796-restoring-global-financial- 

stability-role-of-asia-and-the-asia-pacific diunduh 5 Januari 2010 
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Tahun 2001 pengeboman WTC (World Trade Center) menyebabkan perdagangan saham 

terbesar di dunia tersebut diikuti terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat yang 

berimbas turunnya pertumbuhan perekonomian dunia (melebihi 1 persen). 

Resesi Global Juli 2008 sd Februari 2009 diawali oleh krisis  keuangan dan bursa saham 

di Amerika Serikat berimbas kepada perekonomian global diindikasikan dengan turunnya 

pertumbuhan ekonomi dunia terutama negara berkembang (emerging dan developing 

economies) mendekati 3 persen dan harga minyak dari $133,95 menjadi $39,16 per barel 

atau turun 70,7 % 

 

Krisis Ekonomi Global 

Diawali dengan krisis ekonomi Amerika Serikat (akhirnya menjadi krisis global) berawal 

dari investasi yang dilakukan oleh institusi-institusi keuangan Amerika dalam subprime 

mortgage. Subprime mortgage adalah surat piutang nasabah pada saat bank-bank 

menyalurkan kreditnya (kredit perumahan secara besar-besaran tanpa memperhatikan 

kemampuan untuk mencicil) dijual kepada insitusi keuangan dalam bentuk surat  hutang 

yang bisa diperjual belikan. 

Pada saat kredit perumahan menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, 

otomatis institusi maka investor subprime mortgage mengalami kerugian besar. Beberapa 

institusi keuangan besar seperti Lehmann Bros, Meryll Lynch, dan AIG pun jatuh dan 

pemerintah harus turun tangan menyediakan subsidi. Saham perusahaan dijual kepada 

investor asing. Akibat jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham 

mereka di lantai bursa, harga saham mereka jatuh secara tajam,  mengakibatkan  indeks 

bursa saham Amerika (DJIA), karena institusi keuangan memiliki kapitaliasi pasar yang 

cukup signifikan. Akhirnya investor-investor mulai menarik dananya dari bursa, sehingga 

kejatuhan indeks bursa semakin parah. 

Penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa secara global, karena dengan golbalisasi 

(kemajuan teknologi informasi) perdagangan saham dilakukan hampir di seluruh dunia 

(termasuk Indonesia). Berdasarkan hal tersebut maka kejatuhan harga saham di Amerika 

berdampak kepada bursa saham diseluruh dunia. 

 
 
 
 
 
 

120 



121

Bab 7. Siklus Bisnis 

114 121

Bab 7. Siklus Bisnis 
 
 

 

Dampak Resesi Global terhadap Perekonomian Indonesia 
 

Resesi  ekonomi  global  yang  berimbas  kepada  ekonomi  Indonesia  pada  tahun 2009 

diindikasikan dengan turunnya konsumsi dari 64,3 persen terhadap PDB (rata-rata tahun 

2000-2008)  menjadi 58,8  persen terhadap PDB  pada tahun 2009. Investasi mengalami 

penurunan  dari  31,3 persen terhadap PDB (rata-rata tahun 2000-2008) menjadi 24,3 

persen tahun 2009. 

Tabel 7.3 Distribusi Persentase PDB Menurut Penggunaan pada Krisis Ekonomi 
tahun 2009 

 

Variabel 2009 
(%) 

2000 -2008 
(%) 

Pertumbuhan PDB 4,8 5,1 

Tingkat Pengangguran 8,1 9,2 

Tingkat Inflasi 4,8 9,4 

Tingkat bunga deposito 9,6 11,3 

Kurs (USD/RP) 10.390 9.246 

Sumber:Key Indicator: www.adb.org diunduh 1 September 2010 (diolah) 
 

Dampak terhadap variabel ekonomi makro dapat dijelaskan oleh tabel 7.4 berikut 
ini: 

 
Tabel 7.4 Prilaku Variabel Ekonomi Makro pada Krisis Ekonomi tahun 2009 

 
 
 

Komponen PDB 2009 
(%) 

2000 -2008 
(%) 

Konsumsi rumah tangga 58,6 64,3 

Konsumsi pemerintah 9,6 7,8 

Investasi 24,33 31,3 

Ekspor 24,1 33,3 

Impor 21,3 27,5 

Sumber: Key Indicator: www.adb.org diunduh 1 September 2010 (diolah) 
 

Pertumbuhan ekonomi turun mejadi 4,8 persen dari 5,1  persen  (rata-rata tahun  2000- 

2008) dan kurs rupiah turun drastis dari Rp 9.246,- rupiah per dolar Amerika menjadi Rp 

10.390,- per dolar Amerika. Tingkat inflasi turun memjadi 4,8 persen karena krisis 

likuiditas dan penurunan permintaan. 
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RANGKUMAN BAB VII 

1. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi diukur dari naik turunnya output dan 

kesempatan kerja secara periodik. 

2. Sumber fluktuasi (pasang surut) ekonomi disebabkan oleh gejolak permintaan 

agregat atau oleh perubahan teknologi produksi, dan dari sumber lainnya 

seperti gangguan-gangguan dari luar negeri (international disturbance), 

fluktuasi cuaca (climate fluctuations), dan bencana alam (natural disasters) . 3. 

Teori silkus bisnis: 

a. Teori siklus bisnis riil, teori ini menjelaskan bahwa siklis bisnis terjadi 

karena fluktuasi variabel riil (teknologi produksi), dengan asumsi  upah dan 

harga dengan cepat menyesuaikan untuk menyeimbangkan pasar 

b. Ilmu Ekonomi Keynesian Baru (New Keynesian Economics)ini berasumsi 

bahwa dalam jangka pendek upah dan harga adalah sticky atau rigid (kaku) 

dan fluktuasi jangka pendek timbul karena deviasi dari permintaan agregat 

dan penawaran agegat. 

4. Siklus ekonomi Indonesia tahun 1990- 2010 mengalami fluktuasi dengan titik 

terendah terjadi depresi (slump) pada tahun 1998 dengan penurunan 

pertumbuhan ouput sebesar -13,1 persen dan tingkat pengangguran 5,5 persen 

5. Siklus ekonomi global tahun 1970 - 2009 embargo minyak oleh negara OPEC 

pada tahun 1974 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara maju 

melebihi 3 persen, resesi ekonomi tahun 1981 akibat perang Iran - Irak turunnya 

pertumbuhan ekonomi negara maju (andvanced economies) mendekati 3 persen 

dan resesi ekonomi global tahun 2009 mengakibatkan turunnya pertumbuhan 

ekonomi dunia mendekati 3 persen. 
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BAB VIII 

KEBIJAKAN FISKAL 

 
Pendahuluan 

Sesuai  dengan  ide  dasar  dari  Keynes yang menekankan pentingnya peranan  pemerintah  

dalam  mengatur  (regulator) perekonomian agar stabilitas perekonomian terjaga, salah satunya 

adalah kebijakan fiskal. Pemerintah mempengaruhi perekonomian dengan kebijakan fiskal 

dalam bentuk: pemerintah membeli barang dan jasa (G) dan  menghasilkan  barang  dan jasa  

(ouput pemerintah) yang merupakan komponen dari permintaan  agregat/penawaran dan 

pemerintah merubah pajak (Tx) dan transfer (Tr) yang mempengaruhi output, pendapatan (Y) 

dan pendapatan disposibel (pendapatan yang tersedia untuk konsumsi atau tabungan dalam 

rumah tangga, Yd) selanjutnya dapat dilihat pada gambar 5.1 arus melingkar (circular flow). 

 
8.1 Kebijakan Fiskal 

Kebijakan Fiskal adalah: Kebijakan pemerintah menyangkut pengeluaran (belanja) dan 

kebijakan perpajakan. Kebijakan fiskal yang  diterapkan  pemerintah  dalam  menjaga 

stabilitas ekonomi terbagi dua yaitu: kebijakan fiskal ekspansif  dan  kebijakan  fiskal  

kontaraktif. 

 
Kebijakan Fiskal Ekspansi 

Kebijakan Fiskal ekspansif adalah peningkatan belanja pemerintah atau pengurangan 

pajak neto yang ditujukan untuk meningkatkan output (pendapatan agregat = Y). Gambar 

8.1 memperlihatkan peningkatan. 
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Gambar 8.1: Kebijakan Fiskal Ekspansi 

 

Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS kekanan dari ISo ke IS1, keseimbangan 

bergeser dari Eo ke E1, pendapatan nasional naik dari Yo ke Y1 dan tingkat  bunga  naik  dari 

ro ke r1. 

 
Kebijakan Fiskal Kontraktif 

Kebijakan Fiskal kontraktif penurunan belanja pemerintah atau peningkatan  pajak  neto 

yang ditujukan untuk menurunkan output (pendapatan agregat = Y) 

r LM 
 

 

ro Eo 
r    1 E1 

 
 
 
 

IS1 

 
 

IS0 

 

0 Y1 Y0 Y 

Gambar 8.2: Kebijakan Fiskal Kontraksi 
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Penurunan belanja pemerintah menggeser kurva IS kekiri dari ISo ke IS1, keseimbangan 

bergeser dari Eo ke E1, pendapatan nasional turun  dari Yo ke  Y1  dan tingkat bunga  naik 

dari ro ke r1. 

 
8.2 Kebijakan Fiskal dan APBN tahun 2016 

Sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai sasaran 

pembangunan, kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi 

anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam 

upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai  stabilisator  ekonomi, APBN,   

sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal, seharusnya diupayakan dapat berfungsi secara 

optimal dalam meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, atau bersifat kontra-siklis 

(countercyclical). Ini berarti, dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran 

Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja 

modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk  tumbuh  lebih tinggi. 

Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian yang tengah memanas akibat terlalu tingginya 

permintaan gregat, kebijakan fiskal dapat  didayagunakan  untuk  berperan  dalam  

mendinginkan  roda  kegiatan  ekonomi, dengan menyeimbangkan kondisi permintaan dan 

penyediaan sumber-sumber perekonomian melalui dampak kontraksi APBN. Dengan 

demikian, fungsi strategis APBN, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam 

mempengaruhi perekonomian nasional, dapat diketahui dari dampak,  baik  secara  langsung  

maupun tidak langsung terhadap sektor-sektor lainnya, seperti sektor riil, sektor moneter, dan 

juga sektor eksternal. 

Adapun dampak riil kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam APBN 2016 mencapai Rp226,2 triliun 

atau sekitar 3,2 persen terhadap PDB. Sumber utama PMTB sektor Pemerintah dalam 

tahun 2016 terutama berasal dari belanja modal Pemerintah pusat, yang akan 

dipertahankan sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menjaga stimulasi perekonomian 

secara terukur, dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi 2016. 
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2. Komponen  konsumsi  Pemerintah  dalam  APBN 2016 diperkirakan mencapai Rp 

616,3 triliun atau sekitar 8,8 persen terhadap PDB. 

3. Transaksi  keuangan  pemerintah  dalam  APBN  tahun 2016 secara total diperkirakan 

berdampak ekspansif sebesar Rp157,9 triliun atau sekitar 2,2 persen terhadap PDB. Hal 

ini berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan APBN-P 2015 sebesar Rp146,9 

triliun (2,3 persen terhadap PDB). 

Perlu dicatat, seperti juga yang terjadi di negara-negara lain,  dewasa  ini  kebijakan fiskal 

masih sangat penting, tetapi peranannya sebagai sumber pertumbuhan (source of growth) 

cenderung semakin berkurang bila dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang 

diharapkan akan semakin meningkat. Dewasa ini dan di masa depan, peran Pemerintah lebih 

difokuskan sebagai regulator. 

 
Peranan kebijakan fiskal juga diwujudkan dengan menetapkan defisit anggaran  dalam 

tahun 2016 pada tingkat 1,8 persen terhadap PDB. Kebijakan pengendalian defisit pada  

tahun 2016 tersebut merupakan salah satu strategi pokok dalam melanjutkan langkah-langkah 

konsolidasi fiskal dalam mewujudkan APBN yang sehat dan  berkelanjutan. Untuk menutup 

sasaran defisit dalam tahun 2016, maka akan diupayakan sumber pembiayaan terutama dari 

dalam negeri, dan menjaga pembiayaan luar negeri secara neto tetap negatif, agar mampu 

mempertahankan penurunan  rasio  utang  terhadap PDB secara berkesinambungan. 

Peran lain yang juga amat penting dari kebijakan fiskal adalah peran  redistribusi  dan  

alokasi anggaran Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk 

mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan 

pertumbuhan pendapatan  antarsektor  ekonomi,  antar daerah, atau antargolongan 

pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga menjadi penting di dalam menanggulangi dampak 

yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. 
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Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016 

Perhitungan berbagai besaran APBN 2016  didasarkan  pada  asumsi  dasar  ekonomi makro 

yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis 

perhitungan APBN tahun 2015 dan 2016  adalah sebagai berikut  (lihat  Tabel 8.1): 

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,4 persen.  Sasaran  pertumbuhan  ekonomi 

ini diharapkan lebih berkualitas, sejalan dengan faktor eksternal yang pulih lebih cepat, 

ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global. 

Sumber pertumbuhan ekonomi diharapkan berasal dari permintaan domestik dan 

membaiknya sisi penawaran. Selain bersumber dari konsumsi sejalan dengan perbaikan 

kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan pensiunan melalui kenaikan  gaji  dan pensiun,  serta 

gaji  dan  pensiun  bulan  ketigabelas,   pertumbuhan   ekonomi   tahun 2011  juga 

diharapkan didorong pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.  Dari  sisi 

produksi, sektor industri manufaktur diharapkan menjadi pendorong utama 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena sektor industri ini dapat memberikan nilai 

tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, kehutanan, dan perikanan masih menjadi andalan dalam mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada level sekitar 5,3 persen. Perkiraan inflasi ini 

didasarkan pada pertimbangan, bahwa peningkatan kegiatan ekonomi diperkirakan dapat 

terus diimbangi oleh meningkatnya kapasitas produksi seiring dengan membaiknya 

investasi. Demikian pula, dengan semakin baiknya infrastruktur, maka distribusi bahan 

kebutuhan pokok masyarakat semakin lancar, sehingga tekanan harga dari sisi permintaan 

dan penawaran tetap terjaga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama 

bagi tercapainya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 
 

3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diharapkan sebesar Rp 9.250 

per $1 USD Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga volatilitas nilai 

tukar rupiah melaui pengutan sibergi kebijakan moneter dan fiskal, penerapan kebijakan 

moneter berhati-hati, serta pengawasan lalu lintas devisa. 
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4. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen. Relatif stabilnya BI 

rate sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berlanjut di tahun 2016. Kondisi ini 

antara lain didukung oleh faktor internal, berupa relatif terkendalinya laju inflasi yang 

ditempuh 

melalui kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil yang terus semakin membaik. 

5. Rata-rata  harga  minyak  mentah  Indonesia (ICP) di pasar internasional 

diperkirakan mencapai sebesar USD80,0 per barel. 

6. Dalam tahun 2016, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 

0,970 juta barel per hari. 

 

Tabel 8.1: Asumsi dasar ekonomi makro 2015-2016 

 

 
Indikator Ekonomi 2010 

APBN 
 

APBN-P 

2011 

APBN 

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.5 5.8 6.4 

2.Inflasi (%) 5.0 5.3 5.3 

3.Nilai Tukar (Rp/USD) 10000 9200 9250 

4.Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) 6.5 6.5 6.5 

5.Harga Minyak (USD/barel) 65.0 80.0 80.0 
6.Lifting Minyak (Juta barel/hari) 0.965 0.965 0.970 

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

 
Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana tahunan  pemerintahan  negara 

yang disetuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

 
Dasar Hukum Penyusunan Nota Keuangan (NK) dan Anggaran  dan  Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) 

Penyusunan   Anggaran   dan   Pendapatan Belanja  Negara (APBN) didasarkan pada 

ketentuan pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagaimana  telah  diubah  

menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang 

berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 
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terbuka   dan  bertanggung   jawab  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat; (2) 

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 

menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh 

Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  tahun  

yang lalu”. 

Menurut  UU  no 17  tahun  2003 tentang keuangan negara pasal 6 ayat (1), menyatakan 

bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan sebagai 

bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan.  Kekuasaan  sebagaimana   dimaksud   ayat (1) 

dikuasakan kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal. Dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan setiap tahun disusun APBN 

Pasal 7, berbunyi “(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk 

mencapai tujuan bernegara. (2) Dalam rangka penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan 

untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun 

disusun APBN dan APBD” 

Pasal 8, berbunyi ”Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri 

Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 

b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; 

c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 

d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; 

e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan 

undangundang; 

f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; 

g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN; 

h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan 

undang-undang”. 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 ini, merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen 
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keempat tersebut. Penyusunan APBN 2011 juga mengacu pada ketentuan yang tertuang 

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara,  yaitu 

berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, Kerangka Ekonomi 

Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2011, sebagaimana telah disepakati 

dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat 

Republik Indonesia tanggal 1-15 Juni 2010 yang lalu. Di samping  itu,  proses  dan  

mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011, juga 

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,  DPD, 

dan DPRD. Secara garis besar, siklus dan mekanisme APBN meliputi: (a) tahap 

penyusunan RAPBN oleh Pemerintah;  (b)  tahap  pembahasan  dan  penetapan  RAPBN 

dan RUU APBN menjadi APBN dan UU APBN dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d) tahap pemeriksaan atas pelaksanaan APBN oleh 

instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siklus APBN 2011 akan berakhir pada saat 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR pada 6 bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Bagan 8.1 menggambarkan proses penyusunan  APBN 

sebagai berikut: 
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Bagan 8.1: Proses Penyusunan APBN 
 

Pemerintah Pusat 

 

Penyampaian pokok kebijakan 

fiskal dan kerangka ekonomi 

makro (Mei) 

 
 

Menteri/pimpinan lembaga 
selaku pengguna 
anggaran/pengguna 
anggaran pengguna barang 
menyusun rencana kerja 
dan anggaran kementerian 
negara/lembaga  tahun 
tahun berikutnya 

 

 
Dijadikan sebagai bahan 
penyusunan RUU tentang 
APBN oleh Menteri 

 
 

Pemerintah Pusat 
mengajukan RUU tentang 
APBN, disertai nota 
keuangan dan dokumen 

 

 
Revisi jika ada perubahan 

sebagai tindak lanjut usulan 
DPR 

Dewan Perwakilan Rakyat 

 

Pembahasan bersama Pem.Pusat & 
DPR dalam  pembicaraan 
pendahuluan   RAPBN  membahas 
kebijakan  umum dan  prioritas 
anggaran untuk dijadikan acuan bagi 
setiap kementerian negara/lembaga 
dalam penyusunan usulan anggaran. 

 
 

Rencana kerja dan anggaran dibahas 
dalam pembicaraan pendahuluan 
RAPBN 

 
 
 
 

Pembahasan RUU tentang APBN 
dilakukan sesuai dengan UU yang 
mengatur susunan dan kedudukan 
DPR dan DPR dapat mengajukan usul 
yang mengakibatkan perubahan 
j i 

 
APBN yang disetujui oleh 
DPRterinci sampai dengan  unit 
organisasi,   fungsi,  program, 
kegiatan, dan jenis belanja 

 

Apabila  DPR tidak  menyetujui 
RUU tersebut. Pemerintah Pusat 
dapat melakukan pengeluaran 
setinggi-tingginya sebesar APBN 
tahun anggaran sebelumnya. 

 

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 
(http://www.dmo.or.id/dmodata/4Peraturan_dan_Ketentuan/1Undang_undang/UU_17_20 
03_KeuanganNegara.pdf) 
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8.3 Pengeluaran dan Pendapatan Pemerintah 

 
 

Pengeluaran Negara 

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar. 

I. Belanja Pemerintah Pusat, yang dirinci meliputi: 

1. Belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uang jalan, dll) 

2. Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll) 

3. Pengeluaran ini dirinci per departemen dan per daerah. 

4. Pembayaran bunga hutang (dalam negeri dan luar negeri) 

5. Subsidi - subsidi 

6. Pengeluaran rutin lainnya. 

Komposisi belanja pemerintah pusat pada APBN 2010, penggunaan terbesar untuk 

subsidi 26% (201,3 triliun rupiah) yang terdiri dari subsidi energi 104,4 triliun rupiah 

(BBM 95,6 triliun rupiah dan listrik 8,4 triliun rupiah), belanja pegawai 21% (162,7 

triliun rupiah), belanja barang 14% (112,6) dan pembayaran hutang luar negeri 14% 

(105,7 triliun rupiah). 

Komposisi pengeluaran rutin adalah tidak berimbang didominasi oleh subsidi BBM, 

belanja pewai dan pembayaran hutang karena dialokasi lebih banyak dibandingkan 

pengeluaran untuk investasi terutama investasi infrastruktur yang menjadi salah satu 

motor peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa. 

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 8.3 berikut ini: 
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II. Dana Perimbangan, yaitu subsidi kepada daerah, melalui  yang  disebut  Dana 

Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum/Khusus. 

Melalui pengeluarannya ini pemerintah ikut serta dalam arus uang dan arus 

barang/jasa dan dengan demikian dapat mempengaruhi seluruh kegiatan kehidupan 

ekonomi di daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah. 

Pada tabel 8.1: total pengeluaran negara pada APBNP 2010 adalah 
 

 

Pengeluaran/Belanja 

I.Belanja Pemerintah Pusat 

2010 (APBNP) 2011 (APBN) 

 
781,5 836,6 

1. Belanja K/L 366,1 432,8 
2. Belanja non K/L 415,4 403,8 

II. Transfer Ke Daerah 344,6 393,0 
1. Dana Perimbangan 314,4 334,3 

a.Dana Bagi Hasil 89,6 83,6 
b. Dana Alokasi Umum 203,6 225,5 
c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 

2. Dana Otonomi Khusus dan 
Peny. 

30,2 58,7 
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Sumber - Sumber Pendapatan Negara 

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti: pembangunan fasilitas publik, 

membayar   gaji   pewai   negeri,   TNI   dan  Polri   maka pemerintah memerlukan 

sumbersumber pendapatan. Sumber utama dari pendapatan pemerintah adalah dari pajak 

yang dipungut dari masyarakat. 

Sumber pendapatan negara terdiri dari: 

I. Penerimaan dalam negeri 

1. Penerimaan perpajakan 

2. Penerimaan negara bukan pajak 

II. Hibah 

I. Penerimaan Dalam Negeri 

Penerimaan dalam negeri terdiri dari: penerimaan perpajakan dan penerimaan negara 

bukan pajak. 

1. Penerimaan Perpajakan 

Pajak adalah sumbangan wajib, yang dipungut pemerintah yang sah (=resmi), tanpa 

adanya balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. 

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu: 

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Fungsi budgetair dari pajak berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun  pembangunan.  Sebagai 

salah satu sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak 

mungkin untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 

seperti pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan  

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-

lain. 

 
Fungsi Regulated (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai 

tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai 

fungsi pengatur adalah: 
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1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas 

Barang Mewah (PPNBM) dikenakan pada saat terjadi trnasaksi jual beli barang 

mewah. Senakin mewah suatu barang maka pajaknya akan semakin tinggi sehingga 

barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar 

rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya 

hidup mewah). 

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang 

memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang 

tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksud agar para pengusaha terdorong mengekspor 

hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara. 

4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti 

minuman beralkohol, industri rokok, industry baja, dan industri yang mencemari 

lingkungan dimaksudkan agar pemerintah memperoleh dana untuk pemeliharaan 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

5. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

Pendapatan dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

� Pajak dalam negeri 

� Pajak luar negeri 

� Pajak dalam negeri 

Pajak dalam negeri terdiri dari: 

 Pajak Penghasilan (migas dan non migas) atau PPh 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Cukai 

 Pajak lainnya. 

 
Komposisi Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2015 

Total penerimaan pajak dalam negeri tahun 2015 sebesar 743,3 triliun rupiah, kontribusi 

terbesar disumbangkan oleh pajak penghasilan (PPh) sebesar 50% (362,2 triliun rupiah) 
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yang terdiri dari 55,4 triliun ruliah PPh migas dan 306,8 triliun rupiah PPh non migas. 

Kontribusi PPN adalah 36% (263,0 triliun rupiah) . Selanjutnya dapat dilihat pada 

gambar 8.4 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Pajak luar negeri 

 Bea masuk 

 Bea keluar 

Penerimaan pajak luar negeri pada tahun 2015 adalah sebesar 22,6 triliun yang terdiri dari bea 

masuk sebesar 17,1 triliun rupiah dan bea keluar 5,5 triliun triliun. 

 
Persentase Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan Pemerintah 

Sesuai dengan fungsi budgetairnya, pajak merupakan sumber utama dari  penerimaan 

negara seperti terlihat pada gambar 8.5 berikut: 
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Peresentase penerimaan pajak dari tahun 2006- 2010, pada tahun 2006 penerimaan pajak 

adalah 64,14% dari penerimaan total Indonesia,  pada  tahun 2007  kontribusi  pajak 

meningkat menjadi 69,37% dan pada tahun 2008 kontribusi pajak menurun menjadi 

67,11% hal ini disebabkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terhadap 

penerimaan negara dari Rp.215,1 triliun menjadi Rp.320,6  triliun  atau  52,58%,  tahun 

2010 kontribusi pajak terhadap penerimaan negara kembali naik menjadi 74,90%. 

 
Tax Ratio 

Tax ratio adalah perbandingan antara total pajak yang diterima pemerintah dengan 

Pendapatan Nasiona Bruto. Peningkatan tax ratio akan meningkatkan  penerimaan negara 

dari sumber pendapatan negeri dan menurunkan defisit serta mengurangi ketergantungan 

terhadap utang untuk menutupi deficit tersebut. 

Tax ratio Indonesia  pada tahun  1990 adalah 17,8 %  dari PNB terus  mengalami penrunan   

dan mencapai titik terendah pada tahun 2000 yaitu sebesar 8,3 % (dampak krisis ekonomi 

tahun 1998) 

Gambar 8.6: berikut memerperlihatkan perkembangan tax ratio Indonesia tahun 1990- 

2010. 
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Dengan asumsi PDB tetap (Rp6.000 triliun), apabila tax ratio mampu dinaikkan menjadi 

13%-13,5%, maka penerimaan pajak akan bertambah berkisar  Rp36  triliun-Rp66  triliun. 

Hal ini sangat membantu mengurangi defisit anggaran pemerintah. 

 
Tax Ratio Negara-Negara Asean 

Tax ratio Indonesia jika dibandingkan dengan tax ratio beberapa negara-negara Asean 

dijelaskan oleh gambar 8.7 berikut. Sementara itu dibeberapa Negara maju tax ratio nya 

melibihi 30% seperti Belgia 46,8%, Austria 43,4%, Brasil  38,8%,  dan  Australia  30,5% 

pada priode yang sama. 
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2. Penerimaan bukan pajak 

Penerimaan negara bukan pajak mencakup : 

� Penerimaan pemerintah dari sumber daya alam (migas dan non migas) � 

Bagian laba perusahaan negara 

� Bagi-hasil dengan perusahaan asing, dan 

�  Lain-lain: retribusi (pembayaran / pungutan untuk jasa-jasa pemerintah 

tertentu seperti ongkos balik nama, SIM, dan sebagainya) tarif jasa 

pelabuhan, hasil sitaan/lelang/denda, dan lain-lain. 

Penerimaan pemerintah dari sumber daya  alam  memberikan  kontribusi 

terbesar kepada  penerimaan  negara  bukan  pajak  pada  tahun 2010 yaitu  

sebesar 67 % (164,7 triliun rupiah) diikuti oleh pendapatan negara bukan 

pajak lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yaitu sebesar 17% (43,5 triliun rupiah) sedangkan penerimaan negara dari laba BUMN 

hanya 12 persen (29,5 triliun rupiah), selanjut dapat dilihat pada gambar 8.8 diatas. 

Pendapatan bukan pajak dapat dijelaskan dan membandingkannya dengan pendapatan 

pajak pada gambar 8.9 berikut: 
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3. Bantuan luar negeri/hibah 

Bantuan dapat diterima baik dari pemerintah negara lain, maupun dari swasta 

dan lembaga-lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, dll). 

Bantuan dapat juga berupa keringanan-keringanan tertentu yang biasanya 

dikaitkan dengan proyek pembangunan tertentu. 

Selama   tahun 2005-2010, realisasi penerimaan hibah mengalami 

pertumbuhan  rata-rata 6,3% per tahun 

(Sumber:http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-01- 

04,%20NK%20APBN%202011). 

 
 

8.4 Defisit Anggaran 

Defisit anggaran terjadi jika total penerimaan pemerintah kecil dari total penerimaan 

pemerintah. Defisit APBN ditutup/dibiayai dengan pinjaman(hutang) baik hutang luar 

negeri ataupun hutang dalam negeri. 

Pemerintahpun dapat meminjam uang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.. 

Untuk pinjaman dalam negeri, pemerintah biasanya meminjam uang dari Bank Indonesia, 
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penjualan obligasi negara SUN (Surat Utang Negara) yang teridiri dari  ORI  (Obligasi  

Ritel Indonesia) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan . Pinjaman dari luar negeri 

dapat diperoleh dari lembaga-lembaga internasional seperti: Bank Pembangunan Asia 

(ADB), Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank = IDB) dan Bank Dunia 

(World Bank) , dari pemerintah negara lain atau dari bank-bank internasional. 

 
Tabel 13.2  berikut  menjelaskan perkembangan dan sumber  pembiayaan APBN 

Tabel 8.2 

RINGKASAN APBN, 2015 - 2016 
(dalam triliun rupiah) 

 
 2015 2016 

APBN-P APBN 

A. PENDAPAT AN NEGARA DAN HIBAH 992,4 1.104,9 
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990,5 1.101,2 

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 850,3 
Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,1 

a. Pajak Dalam Negeri 720,8 827,2 

b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,0 

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 250,9 

a. Penerimaan SDA 164.7 163,1 
b. Bagian Laba BUMN 29,5 27,6 
c. PNBP Lainnya 43,5 45,2 
d. Pendapatan BLU 9,5 15,0 

II. HIBAH 1,9 3,7 

B. BELANJA NEGARA 1.126,1 1.229,6 

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 781,5 836,6 
Belanja K/L 366,1 432,8 
Belanja Non K/L 415,4 403,8 

II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 393,0 

1. Dana Perimbangan 314,4 334,3 
a. Dana Bagi Hasil 89,6 83,6 
b Dana Alokasi Umum 203,6 225,5 
c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 58,7 

C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) (9,4) 

D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (124,7) 

% Defisit Terhadap PDB (2,1) (1,8) 

E. PEMBIAYAAN (I + II ) 133,7 124,7 

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 125,3 

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto ) (0,2) (0,6) 

Sumber: Sumber:http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-01-04,%20NK%20APBN%202011.pdf 
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Defisit APBNP 2015 sebesar 133,7 triliun rupiah (2,1% PDB) dan tahun 2016  sebesar 

124,7 triliun rupiah dibiayai dengan hutang hutang dalam negeri 133,9 triliun rupiah dan 

hutang luar negeri 0,2 triliun rupiah pada tahun 2015 serta 125,3 triliun rupiah hutang  

dalam negeri dan 0,6 trliun rupiah hutang luar negeri untuk APBN 2016. 

 
Sumber lain dari dari pembiayan defisit APBN sebenarnya bisa diperoleh dengan 

meningkatkan  tax ratio  melalui  intensifikasi  pemungutan  pajak.  Jika diasumsi PDB 6000 

triliun rupiah dan  tax ratio naik dari 11,9% menjadi 15% maka penerimaan pemerintah dari 

pajak akan naik dari 743,3 triliun rupiah menjadi 900 triliun atau terdapat tambahan 

penerimaan sebesar 156,7 triliun rupiah dan bisa menutupi defisit anggaran tahun 2016  serta 

menciptakan surplus anggaran 32 triliun. Surplus tersebut bisa digunakan untuk menambah 

investasi infrastruktur guna memacu pertumbuhan sektor riel. 

 
Penerimaan Pajak 2010 Tak Capai Target Karena Tingginya Restitusi 

Oleh : Iin Caratri 

 

 
Kamis, 06 Januari 2011 07.41 WIB 

(Vibizmanagement - Tax) - Total penerimaan pajak di tahun 2010 lalu tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. Dari target Rp 661,4 triliun, realisasi penerimaan pajak 

mencapai 98,1% atau Rp 649,042 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, penerimaan 

Direktorat Jenderal Pajak tidak mencapai target karena besarnya restitusi atau 

pengembalian penerimaan perpajakan. 

"Restitusi ini cukup tinggi angkanya dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 31,3 triliun. 

Sehingga ini yang menghambat realisasi penerimaannya. Seharusnya memang naik 

dibanding 2009," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, 

Selasa (4/1/2011). Memang hampir seluruh jenis penerimaan pajak di 2010 realisasinya 

mencapai target kecuali untuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang 

mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) non migas. 

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 251,9 triliun atau 95,8% dari sasaran 

APBN-P 2010 sebesar Rp 263 triliun. 
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Jika dibandingkan dengan realisasi di 2009 yang sebesar Rp 193,1 triliun,  kinerja 

penerimaan PPN dan PPnBM di 2010 lebih tinggi sebesar Rp 58,8 triliun atau 30,5%. 

Sementara realisasi penerimaan PPh non migas mencapai Rp 297,7 triliun atau 97% dari 

target APBN-P 2010 sebesar Rp 306,8 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya  di 

2009 yang sebesar Rp 267,6 triliun, kinerja penerimaa PPh non migas  di 2010 lebih tinggi  

Rp 30,2 triliun atau 11,3%. 

"Kinerja perpajakan kita sangat bagus, hampir semua sesuai target keculi PPh non migas   

dan PPN," ujar Askolani. Selain itu, lanjut Askolani, tidak tercapainya target penerimaan 

pajak ini karena adanya dampak peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

memperbolehkan wajib pajak untuk dapat menunda kewajiban pembayaran pajaknya pada 

saat mengajukan keberatan dan banding. 

"PPN bisa berpotensi tidak optimal, kalau ada keberatan dengan UU baru tidak membayar. 

Kalau UU lama dia tetap bayar. Pada UU baru dia bisa meng-hold dulu kemungkinan 

bayarannya, dengan mengajukan keberatan dia bisa meng-hold  dulu  sampai  dapat 

kepastian angka," ujarnya. 

Sedangkan realisasi penerimaan cukai di 2010 mencapai Rp 66,2 triliun untuk 111,6% dari 

target, pajak perdagangan internasional Rp 28,9 triliun atau 127,9% dari target, PBB Rp 

28,6 triliun atau 112,9% dari target, BPHTB Rp 8 triliun atau 112% dari target, dan pajak 

lainnya Rp 4 triliun atau 103,3% dari target. Pelampauan realisasi penerimaan cukai 

tersebut berkaitan dengan penyesuaian tarif cukai tembakau. 

"Sedangkan terlampauinya sasaran penerimaan pajak perdagangan internasional berkaitan 

dengan meningkatnya volumen impor sejalan dengan menguatnya nilai tukar rupiah  

terhadap dolar AS dan naiknya harga rata-rata CPO di pasar internasional menjadi sekitar 

US$ 1.000/metrik ton pada empat bulan terakhir," ujarnya. 

Askolani menyebutkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 

267,5 triliun atau 108,2% dari sasaran APBN-P 2010 sebesar Rp 247,2 triliun atau naik      

Rp 

40,3  triliun 17,8%  dari  realisasi  PNBP  tahun 2009  sebesar  Rp 227,2 triliun. 

Sementara penerimaan hibah mencapai Rp 2,4 triliun yang berarti 127,4% dari sasaran 

APBN-P 2010 sebesar Rp 1,9 triliun atau naik 45% dari realisasi hibah tahun 2009 sebesar 

Rp 1,7 triliun. 
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Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara dan hibah negara di 2010 mencapai Rp 

1.014 triliun atau 16% dari PDB. Pencapaian ini lebih tinggi Rp 21,6 triliun atau 2,2% dari 

sasaran APBN-P 2010 yang sebesar Rp 992,4 triliun. 

Pendapatan dan hibah di 2010 mengalami kenaikan Rp  165,2 triliun atau sebesar  19,5%  

dari realisasi di 2009 yang sebesar Rp 848,8 triliun. Dari APBN-P 2010 sebesar Rp 743,3 

triliun atau naik sebesar Rp 124,1 triliun atau 20% dari realisasi sebesar Rp 619,9 triliun. 

Sumber: http://vibizmanagement.com/journal/index/category/tax_accounting/882/0 

 
RANGKUMAN BAB VIII 

 
1. Kebijakan  Fiskal  adalah  : Kebijakan pemerintah menyangkut pengeluaran (belanja) 

dan kebijakan perpajakan. 

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi 

terbagi dua yaitu: kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontaratif 

Kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan Fiskal ekspansif adalah peningkatan belanja 

pemerintah atau pengurangan pajak neto yang ditujukan untuk meningkatkan output 

(pendapatan  agregat =  Y). Kebijakan fiskal kontaratif adalah kebijakan fiskal 

kontraktif penurunan belanja pemerintah atau peningkatan pajak neto yang ditujukan 

untuk menurunkan output (pendapatan agregat = Y) 

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi 

alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan 

subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi 

ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 

2. Pengeluaran dan Pendapatan Negara 

Pengeluaran Negara 

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar. 

a. Belanja Pemerintah Pusat, yang dirinci meliputi: 

1. Belanja pegawai ( gaji, pensiun, uang makan, uang jalan, dll) 

2. Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll) 

3. Pengeluaran ini dirinci per departemen dan per daerah. 

4. Pembayaran bunga hutang (dalam negeri dan luar negeri) 
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5. Subsidi - subsidi 

6. Pengeluaran rutin lainnya. 

b.Dana Perimbangan, yaitu sibsidi kepada daerah, melalui yang disebut 

Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum/Khusus. 

Pendapatan Negara 

Sumber pendapatan negara terdiri dari: 

I. Penerimaan dalam negeri 

1. Penerimaan perpajakan 

2. Penerimaan negara bukan pajak 

II. Hibah 

3. Pajak adalah sumbangan wajib, yang dipungut pemerintah yang sah 

(=resmi), tanpa adanya balas jasa ( kontraprestasi) yang secara langsung 

diterima oleh pembayar pajak. 

4. Pendapatan dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

� Pajak dalam negeri 

� Pajak luar negeri 

Pajak dalam negeri 

Pajak dalam negeri terdiri dari: 
 Pajak Penghasilan (migas dan non migas) atau PPh 
Pajak Peertambahan Nilai (PPN) 
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Cukai 
 Pajak lainnya. 

 
Pajak luar negeri 

 Bea masuk 

 Bea keluar 
 

Penerimaan bukan pajak 

Penerimaan negara bukan pajak mencakup : 

� Penerimaan pemerintah dari sumber daya alam (migas dan non migas) � 

Bagian laba perusahaan negara 

� Bagi-hasil dengan perusahaan asing, dan 
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� Lain-lain: retribusi (pembayaran / pungutan untuk jasa-jasa pemerintah tertentu 
seperti ongkos balik nama, SIM, dan sebagainya) tarif jasa pelabuhan, hasil 
sitaan/lelang/denda, dan lain-lain. 

 
 
 

LATIHAN  BAB VIII 

 
1. Jelaskan   apa   yang   dimaksud   dengan   kebijakan   fiskal  dan instrumen dari 

kebijakan fiscal? 

2. Jelaskan komponen-komponan pengeluaran dan pendapatan negara? 

3.  Berdasarkan sumbernya penerimaan  pajak  terbagi  dua:  penerimaan  pajak 

dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Jelaskan. 

4. Jika anggaran pemerintah mengalami defisit maka apa yang  dilakukan 

pemerintah dalam menutup defisit tersebut? 
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BAB IX 

UANG DAN BANK 

 

  

Pada suatu siang anda masuk ke rumah makan untuk makan, setelah kenyang kemudian 

membayar dengan selembar kertas bewarna merah dihalaman depan dengan gambar 

proklamator Republik Indonesia di pojok kanan atas terdapat gambar burung garuda 

lambang negara kita dan dipojok kiri bawah terdapat tulisan Bank Indonesia dan Seratus 

Ribu Rupiah, sedangkan di halaman belakang terdapat gambar gedung Majelais 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan latar 

belakang peta Negara Republik Indonesia serta tulisan Dengan Ramat Tuhan Yang Maha 

Esa Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan 

Nilai Seratus Ribu Rupiah. Uang yang anda bayar diterima (mungkin berikut kembalian) 

sebagai  balas jasa dari jerih  payahnya  dengan telah menghidangkan makanan untuk 

memuaskan keinginan anda, yang sebenarnya tidak mempunyai nilai (intrinsik) apa-apa. 

Pada masyarakat modern hal terbut bukanlah sesuatu yang aneh walupun uang tersebut 

tidak mempunyai nilai intrinsik, pemilik rumah makan yakin pada waktu yang akan 

datang pihak ketiga akan menerima uang kertas tersebut pada saat ia melakukan transaksi 

membeli barang atau jasa dan pihak keempat juga yakin bahwa uang kertas tersebut bisa 

digunakan untuk bertrasaksi dengan pihak ke lima dan seterusnya. 
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Kebiasaan masyarakat menggunakan uang untuk berbagai transaksi sangatlah bermamfaat 

dalam masyarakat yang besar dan kompleks. Anda bisa bayangkan jika tidak ada alat 

tukar dalam perekonomian yang bisa diterima secara luas sebagai alat pembayaran barang 

dan jasa atau pelunasan hutang. Kita akan menggunakan sitem barter yaitu, pertukaran 

barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya, untuk mendapatkan sesuatu yang 

mereka butuhkan. Untuk mendapatkan makanan dari rumah makan sebagai imbalan dari 

apa yang anda bisa menawarkan buku yang anda miliki atau menawarkan diri mecuci 

piring atau memcuci mobil pemilik rumah makan. Sistem barter dalam perekonomian 

akan menghadapi kesulitan dalam menentukan nilai yang seimbang dan waktu yang tepat 

(bersamaan) terjadi keinginan timbal balik kedua pihak yang terlibat dalam barter. 

 
Uang sangat penting dalam kehidupan karena dengan uang perekonmian bisa berjalan 

(bersirkulasi) seperti darah dalam tubuh manusia dan orang tidak pernah merasa cukup 

dalam memilikinya. Para ekonom berpendapat jumlah uang kenaikan jumlah uang yang 

beredar (pertambahan uang kartal oleh pemerintah)  tidak  akan  meningkatkan 

kesejahteraan. Pertambahan jumlah uang yang beredar harus sama dengan pertambahan 

jumlah barang dalam suatu negara. Kelebihan jumlah uang beredar akan menimbulkan 

inflasi dan kekurangan jumlah uang beredar akan menyebabkan deflasi. 

Pemerintah suatu harus menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah 

barang barang dan jasa uang untuk kestabilan perekonomiannya. 

Pada bab ini akan memjelaskan uang sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan unit 

hitung (unit of account), dan alat penyimpan nilai (store of value) membuat perekonomian  

bisa dialokasi lebih efisien. 

 

9.1 Uang 

Alat tukar itu dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di 

masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa atau pelunasan hutang. Keberadaan 

uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih 

kompleks, tidak efesien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern 

karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan 

pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efesiensi yang didapatkan dengan 
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menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga 

kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran. 

 
9.1.1 Sejarah Uang 

 
Sejarah sebelum ada uang manuasia melakukan pertukaran dengan sistem  barter 

(pertukaran barang dengan barang) seperti: satu kuintal gabah ditukarkan dengan satu ekor 

kambing, sistem barter ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu: keinginan harus timbul 

secara bersamaan, sulit menentukan alat ukur yang pas untuk pertukaran dan butuh alat 

angkut dan tempat penyimpanan barang yang akan dipertukarkan. 

Perkembangan peradaban manusia mulailah dipikirkan medium untuk  melakukan 

pertukaran dan pada pada sekitar tahun 1200 SM digunakan Cangkang Kerang (cowrey 

shells) sebagai media pertukaran (uang) pertama di Cina. 

Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan logam dasar (pembuatan cangkul, 

parang dan pisau) maka mulai digunakan logam (logam dasar) sebagai alat tukar di Cina 

pada tahun 1000 SM dan uang logam terbuat dari logam mulia (perak) pertama kali 

digunakan di Turki pada tahun 500 SM dan disempurnakan oleh bangsa Yunani, Romawi, 

Macedonia, dan Persia dengan megunakan emas dan logam mulian lainnya sehingga 

mempunyai nilai intrinsik. 

Uang kertas yang terbuat dari kulit (kulit rusa putih) digunakan di Cina pada tahun 118 

SM yang diyakini sebagai uang kertas pertama di dunia. Pada abad kesembilan sampai 

abad kelima belas Masehi uang kertas yang sebenarnya (terbuat dari kertas) mulai 

digunakan di Cina tetapi karena terjadi inflasi yang tinggi tahun 1455 Masehi mata uang 

tersebut tidak lagi dipakai di Cina.Sedangkan bangsa Eropah pada masa tersebut belum 

menggunakan mata uang (http://library.thinkquest.org/28718/history.html diunduh 4 

April 2011). 

 

9.1.2 Fungsi Uang 

1. Sebagai alat tukar (Medium of Exchange) 

2. Alat penyimpan nilai (Store of Value) 

3. Satuan unit hitung (Unit of Account) 
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Jika tidak 
ada uang 

 

Gambar 9.1 Barter dan Uang 

Barter Kebutuhan harus 
timbul secara 

bersamaan 

 

Keterangan: 

Jika tidak uang maka harus dilakukan barter tetapi barter mensyaratkan kebutuhan harus 

timbul secara bersamaan. 

 Ciri-ciri uang : 

a. Harus dapat diterima tanpa ada  rasa ragu 

b. Memiliki  nilai lebih tinggi dari beratnya 

c. Harus dapat dipecah-pecah (nilainya) 

d. Tidak dapat dipalsukan dengan mudah 

 
Uang sebagai alat tukar (Medium of Eexchange) 

Berarti uang sebagai alat (media) atau segala sesuatu yang diserahkan si pembeli kepada 

sipenjual pada saat terjadi transaksi. Ketika anda berbelanja di toko sepatu pelayan 

menyerahkan sepatu dan anda menyerahkan uang kepada kasir pada saat terjadi transaksi. 

Karena sebelum masuk toko anda yakin bahwa uang yang anda kantongi akan diterima 

oleh kasir di toko tersebut sebagai pengganti barang yang mereka jual karena uang 

diterima secara umum sebagai alat pertikaran. 

 
Uang sebagai alat penyimpan nilai (Store of Value) 

Uang digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan daya beli dari masa sekarang ke masa  

yang akan datang. 

 
 
 

Untuk Penyimpan Mempunyai 
menyimpan yang aman  nilai yang 

daya beli relatif stabil 

 
Gambar 9.2 Uang Sebagai Alat Penyimpan Daya Beli 

 
Tingkat Daya 
harga beli 
stabil Stabil 
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Keterangan: 

Uang sebagai penyimpan daya beli/nilai (store of value) dan dijadikan sebagai alat 

penyimpan yang aman jika  mempunyai  nilai yang relatif stabil kalau tingkat harga stabil 

sehingga menciptakan daya beli (purchasing power) yang stabil. Kalau anda mempunyai 

uang Rp.100.000,- dibelikan beras dengan harga Rp.8000,- per kilogram anda bisa 

memperoleh 12,5 kg tiga bulan yang akan datang uang sama kita  belikan  barang  yang 

sama   (beras)   maka   didapatkan  tetap  sama 12 kg,  tetapi dengan uang yang sama 

(Rp.100.000,-) jika tiga bulan lagi harga beras naik menjadi  Rp.10.000,- per  kilogram 

maka kita hanya mendapatkan 10 kg, berarti uang anda turun nilainya (daya belinya) dan 

uang   tersebut   tidak   menjadi   alat   penyimpan   nilai yang  aman. Uang sebagai alat 

penyimpan nilai sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk mentransfer daya beli dari 

masa sekarang ke masa yang akan datang. 

 

Satuan Unit Hitung (Unit Of Account) 

Ukuran yang menentukan besarnya nilai (harga) dari berbagai jenis barang, bagi rumah 

tangga untuk menghitung jumlah (nilai) barang dan jasa serta  jumlah hutang atau  tagihan,  

bagi perusahan untuk menghitung balas jasa faktor produksi serta nilai barang  dan jasa  

yang dihasilkan. 

Ketika anda membeli sepatu melihat sepasang sepatu tertera harga Rp.200.000,- atu ketika 

makan siang sepiring nasi dan lauknya seharga Rp.15.000,- . Dan pada akhir bulan anda 

menerima transfer Rp. 7.000.000,- sebagai imbalan atas pekerjaan selama satu bulan 

diperusahaan anda bekerja. Pada tanggal yang sama juga anda mendapatkan surat tagihan 

dari bank yang mengeluarkan kartu kredit yang anda gunakan selama bulan itu untuk 

berbelanja yang jumlahnya dinyatakan dengan uang. 

 
9.1.3. Jenis Uang 

 
Uang Kartal 

Terdiri dari uang logam dan uang kertas (fiat) 

1. Uang Logam 

Terdiri dari emas dan perak. 

- Ciri-Ciri yang diperlukan menjadi uang logam yang baik adalah: 

a. Banyak disukai (dijadikan perhiasan) 
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b. Emas dan perak mempunyai mutu yang sama 

c. Kedua-duanya tidak mudah rusak 

d. Jumlahnya sangat terbatas 

e. Kedua-duanya sangat stabil nilainya 

- Kelemahannya: 

a. Emas dan perak memerlukan tempat yang besar untuk menyimpannya 

b. Emas dan perak merupakan benda yang berat 

c. Emas dan perak sukar untuk ditambah sehingga bisa menghambat 

perdagangan 

2. Uang Fiat (Uang Kertas) 

Adalah uang yang diumumkan oleh pemerintah atau yang disahkan oleh pemerintah 

sebagai alat pembayaran yang sah atau apa saja yang secara hukum harus diterima jika 

diserahkan baik untuk pembelian barang dan jasa atau untuk pembayaran utang. 

 
Uang Giral 

Adalah yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan giro  di  bank  yang 

dapat ditarik sesuai kebutuhan. Cek adalah instruksi kepada bank untuk  mentranfer  

sejumlah uang. 

 
Uang Kuasi 

Uang kuasi adalah uang yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (time 

deposit), tabungan di bank (saving account) dan saldo yang dimiliki masayarakat dalam 

bentuk valuta asing. 

Uang kuasi disebut juga “near money” (hampir uang) karena uang tersebut disimpan di 

bank, untuk memakai uang tersebut harus “dicairkan” terlebih dahulu. 

 

Likuiditas Perekonomian 

Jumlah uang kartal dan uang giral adalah jumlah uang yang beredar (M1), dan uang kuasi 

disebut dengan likuidittas perekonomian (M2). 

Ketersediaan Uang (Money Supply) 

Money supply (M2) adalah jumlah uang beredar di masayarakat terdiri dari uang kartal dan 

uang giral (M1) serta uang kuasi ditentukan oleh: 
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1. Bank Sentral 

Menentukan jumlah uang kartal karena bank sentral diberi hak oleh pemerintah 

mencetaknya. 

2. Bank Umum 

Bank umum mempengaruhi jumlah uang yang beredar menghimpun dana dari 

masyarakat dapat bentuk tabungan (deposito) dan memnciptakan uang giral. 

3. Pemerintah 

Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seperti: peningkatan gaji 

pegawai negeri, bantuan tunai langsung (BLT), penerimaan  dari  migas,  ,  dan  lain- 

lain. 

4. Luar Negeri 

Penerimaan ekspor, investasi (penanam modal asing), pinjaman luar negeri (Bank 

Dunia,Bank Pembangunan Asia), dan sebagainya. 

 
9.2 Bank 

Saat anda membutuhkan dana untuk membeli rumah tapi  tidak  mempunyai dana  tunai 

yang cukup maka dengan persyarakat tertentu bank akan memberikan  kredit  untuk 

memiliki rumah. Kredit yang diberikan oleh bank adalah berasal dari tabungan (deposito) 

masyarakat yang anda tidak kenal tapi bank bisa menjadi lembaga perantara  dua  pihak  

yang punya dana (deposan) dan meminjam dana (debitur). 

Ketika anda masuk ke supermaket untuk membeli segala kebutuhan barang yang 

diinginkan. Untuk membayar semua barang (yang memenuhi/memuaskan keinginan 

tersebut) anda menyerahkan selembar kartu plastik yang dihalaman depannya ditengah 

terdapat nomor kartu dan nama anda dipojok kiri atas terdapat logo dan tulisan bank yang 

mengeluarkannya serta dipojok kanan bawahnya bertuliskan visa, di halaman belakang 

terdapat tangan anda, kasir kepada kasir dengan senang hati menerimanya sebgai imbalan 

dari barang yang anda peroleh walaupun lembaran plasti yang ditewrima tidak 

mempunyai nilai (intrisik) apa-apa. 
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Bagi masyarakat zaman perekonomian modern hal tersebut  adalah  bisa,  walaupun 

lembaran plastik tersebut tidak mempunyai nilai intrisik, pengelola dapat menagih kepada 

bank yang mengeluarkan kartu tersebut dan bank selanjutnya  menagih  nasabahnya 

sejumlah uang (bisa dengan tambahan bunga jika lewat  jatuh  tempo)  yang  telah 

dibayarkan kepada pengelola super market tersebut. 

Jika anda melakukan transaksi sejumlah Rp.10 miliar dengan satu perusahaan pemamosok 

bahan baku, pembayarannya cukup dilakukan dengan mengeluarkan selembar cek (bank 

tempat anda mendepositkan uang) dan pemasok anda dengan senang hati menerimanya 

walaupun selembar kertas tersebut tidak mempunyai nilai intrisik karena ia yakin bank 

yang mengeluarkannya akan memindah bukukan ke rekeningnya pemasok sesuai dengan 

jumlah yang tertera di cek tersebut. Kemajuan teknologi informasi pemindah bukuan 

sejumlah dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain juga bisa dilakukan melalui 

telepon atau internet. 

Bayangkan jika seandainya dalam perekonomian tidak ada bank maka setiap transaksi harus 

dilakukan tunai (menyerahkan langsung uang) maka anda harus membawa sejumlah uang yang 

memerlukan tempat dan resiko kemanan dalam melakukan transaksi. 

Karena pentingnya bab dalam perekonomian modern makan pada bab ini kita akan 

membahas arti, fungsi dan peranan bank dalam perekonomian. 

 

9.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 thn 1998 tgl. 10 November 

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari  pengertian di atas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan,yang merupakan  lembaga  intermediasi  antara  masyarakat  yang  menyimpan 

dana  (nasabah  penyimpan)  dengan  masyarakat  yang   memperoleh   kredit  (nasabah 

debitur). 

Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 
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9.2.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan 

Asas, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehatian-kehatian. 

Fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpun dan  penyalur  dana  masyarakat. 

Tujuan, menunjang pelaksanan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan    ekonomi,    dan    stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia dapat disimpulkan bahwa  perbankan  

Indonesia adalah suatu lembaga yang melakukan usaha berasaskan demokrasi  ekonomi 

yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian untuk menunjang pelaksaan pembangunan nasional dalam  rangka meningkatkan pem 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Biasanya bank menghasilkan 

untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. 

9.2.3 SEJARAH PERBANKAN 

 

Kegiatan pertama  kali dilakukan oleh   bangsa  Babilonia  pada abad 2 SM dimana 

masyarakat menyimpan ternak, gandum dan biji-bijian lainnya, dan logam. Kegiatan 

tersebut diatur dengan suatu hukum formal (Code of Hammurabi ) yang merupakan suatu 

hukum formal yang pertama dalam perbankan. Sistem serupa juga ditemukan pada zaman 

Mesir kuno dimana hasil panen gandum dan biji-bijian lainnya disimpan pada suatu 

tempat penyimpanan yang disentralisasikan, pemiliknya bisa mengeluarkan surat perintah 

penarikan yang bisa berfungsi sebagai uang. 

Pada pertengahan abad ke 17 sesudah perang saudara kegiatan kerajinan emas dan logam 

mulia mengalami keleseuan dan masyarakat mencoba mencari cara untuk menyimpan 

emasnya. Tukang emas (banker) menerima simpanan emas (deposit) dan mengeluarkan 
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tanda bukti surat hutang (bank note) yaitu janji untuk membayar kembali kepada 

pemegang surat hutang sejumlah emas dan atau perak seperti tertera dalam surat tersebut. 

Para bankir menyadari bahwa tidak semua bank note akan ditagih secara bersamaan, 

mendorong mereka menerbitkan bank note melebihi deposit emas. 

 
Pemberian pinjaman dengan menerbitkan bank note dengan jumlah jauh melebihi jumlah 

simpanan tersebut menimbulkan kecurigaan dari dari masyarakat yang menyimpan emas  

dan atau perak dan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap bankir (kepanikan nasabah) 

serta akhirnya mereka mereka secara serentak melakukan melakukan penarikan kembali 

simpanannya (bank rush). Dalam hal bank tidak sanggup memenuhi kewajibankewajibannya 

(bankrupt). 

 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan dengan 

mewajibkan setiap bank untuk mempunyai sejumlah emas dan perak (misal kan 20% dari 

pinjaman yang diberikan) sebagai cadangan  wajib (cash  reserve  requirement)  dan  

membatasi  hak mengedarkan  bank note hanya kepada bank beberapa bank yang sudah 

mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan “charter” untuk mengedarkan uang 

kertas yang selanjutnya disebut uang kartal. Akhirnya, hak untuk  mengedarkan  uang logam 

dan uang kertas hanya diberikan kepada  satu bank  saja,  yang dijadikan bank resmi (milik 

negara) dan kedudukannya istimewa yaitu Bank Sentral 

(http://people.brandeis.edu/~cecchett/Textbook%20inserts/A%20Brief%20History%20of 

%20Banking.htm diunduh 4 April 2011) 

 
Seperti diketahu bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, 

yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara 

yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu 

(http://infoperbankan.blogspot.com/2008/08/sejarah-perbankan.html diunduh 

2011): 

4 April 
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Bank Sentral 

 
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 13 thn. 1968. 

Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No. 23 thn. 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De 

Javasche Bank yang di nasionalkan di thn. 1951. 

 
1. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor 

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian  di lebur  setelah  menjadi 

bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit  II  yang  bergerak  di 

bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi: 

- Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No. 21 thn. 

1968. 

- Yang membidangi Exim dengan UU No. 22 thn. 1968 menjadi Bank Expor Impor 

Indonesia. 

 
2. Bank Negara Indonesia (BNI '46) 

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No. 17 thn. 1968 berubah  menjadi Bank 

Negara Indonesia '46. 

 
3. Bank Dagang Negara (BDN) 

BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No. 13 thn 1960, 

namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 thn. 1968 

menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank  Pemerintah  yang 

berada diluar Bank Negara Indonesia Unit. 

 
4. Bank Bumi Daya (BBD) 

BBD semula berasal dari  Nederlandsch  Indische  Hendles  Bank,  kemudian  menjadi 

Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan 

berdasarkan UU No. 19 thn. 1968 menjadi Bank Bumi Daya. 

 
5. Bank  Pembangunan  Indonesia (Bapindo) 
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6. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No. 13  thn.  

1962. 

 

7. Bank Tabungan Negara (BTN) 

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos  thn. 

1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank 

Tabungan Negara dengan UU No 20 thn. 1968. 

 
8. Bank Mandiri 

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang 

Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)  dan  Bank  Expor  Impor 

Indonesia (Ban Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada thn. 1999. 

9.2.4. Jenis dan Usaha Bank 

Menurut undang-undang no.   10  tahun  1998 tentang: perbankan pasal 5 berdasarkan 

jenisnya, bank terdiri dari: (1) Bank Umum dan (2) Bank Perkreditan Rakyat 

1. Bank umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

 
Usaha Bank Umum 

Menurut Pasal 6, usaha bank umum, meliputi: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas 

perintah nasabahnya: 
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� Surat-surat  wesel  termasuk  yang diakseptasi oleh Bank yang sama 

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat 

dimaksud. 

� Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak 

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat  dimaksud.  � Kertas 

perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

� Sertifikat Bank Indonesia. 

� Obligasi 

� Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

� Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun. 

� Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

� Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana  komunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

� Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

� Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

� Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

� Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat 

berharga yang tidak tidak tercatat di bursa efek. 

� Melakukan kegiatan kegiatan anjak  piutang,  usaha  kartu kredit   dan 

kegiatan wali amanat. 

� Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainya berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Penjelasan(definisi) dari bentuk-bentuk usaha bank umum adalah: 

a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, 
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Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

b. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan pemindah bukuan; 

c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan 

bank; 

d. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang 

sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; 

e.  Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

f.  Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,atau kepentingan lain, atau 

suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan 

dalam pasar modal dan pasar uang; 

g. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 

h. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; 

i. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan; 

j. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
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Menurut pasal 7, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana  dimaksud   pasal 6, Bank 

Umum dapat pula: 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 

lembaga kliring penyelesiaan dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang  

d. ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

e. peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 
 
 

Pasal, 11 ayat 1: Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Sayriah, pemberian jaminan, 

penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh 

bank  kepada  peminjam  atau sekelompok  peminjam   yang terkait  termasuk kepada 

perusahaan-perusahaandalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 

Ayat 2: Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 

30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia 

Ayat 3: Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan 

invesatasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank 

kepada: 

a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal yang 

disetor bank. 

b. Anggota Dewan Komisaris 

c. Anggota Direksi 

d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. 
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Ayat  4: Batas maksimum  sebagaimana dimakssud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi  

10% (sepuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

Menurut pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan  Prinsip  Syariah,  

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , deposito 

berjangka , sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 

 
Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada 

umumnya terbagi atas 2 (dua) tujuan. 

 
Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. 

Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank 

yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat 

pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara 

barter yang memakan waktu. 

 
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya  kepada  pihak 

yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan 

pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi  suatu 

negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya  berdiam  di  saku 

seseorang, orang tidak dapat memperoleh  pinjaman  dan  bisnis  tidak  dapat  dibangun  

karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. 

 
9.2.5 Kegiatan Antar Bank 

1. Memberikan pinjaman berkelompok (pool loan) 

2. Clearing house dimana hutang piutang antar bank diperhitungkan 
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Memberikan pinjaman berkelompok (Pool Loan) 

 
Jika suatu bank menerima permohonan kredit misalkan Rp. 5 triliun setelah dianalisis 

ternyata proyek tersebut sangat layak dan sementara bank tersebut tidak mampu mendanai 

sendiri proyek tersebut maka dimungkinan untuk berkerjasama dengan bank lain dalam 

bentuk pinjaman berkelompok. 

 
Clearing House Dimana Hutang Piutang Antar Bank Diperhitungkan 

 
Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank 

penyelenggara kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Proses perhitungan hak dan kewajiban antar bank yang dilaksanakan oleh bank indonesia 

atau bank yang ditunjuk pada wilayah tertentu. Sedangkan Kliring antarbank adalah 

pertukaran warkat (cek, bilyet giro, nota kredit, nota debit) antar bank yang hasil 

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring diatur oleh Bank Indonesia baik 

waktu dan tempat pelaksanaan. Sedangkan peserta Kliring adalah bank umum dalam 

wilayah kliring (ex. Wil. kliring Banjarmasin). 

Sejak   tanggal 29   juli 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral di 

indonesiamengimplementasikan sistem kliring nasional (SKN) sebagai sistem yang 

digunakan sebagai penyelenggaraan kliring secara nasional. Sistem ini akan menggantikan 

sistem kliring seperti : Sistem Sentralisasi Kliring Elektronik (SSKE), sistem otomasi 

kliring lokal, sistem semi otomasi kliring lokal dan kliring lokal. Sehingga pada akhirnya 

seluruh wilayah kliring hanya akan terdapat satu sistem yang seragam yaitu sistem kliring 

nasional (SKN) Sistem kliringsebelumnya (SSKE, SOKL, SSOKL, Kliring Manual) 

dimana kliring debet dan kredit Dilaksanakan bersamaan secara paperbased. 

Pada   SKN,  pembagian  jenis  kliring  berdasarkan  Nominal (nominal kecil dan 

nominal besar) ditiadakan. Penyelenggaraan kliring pada SKN Ddibedakan berdasarkan 

jenis transaksinya, yaitu: 

 
1. Kliring kredit (CN) yang bersifat paperless (tanpa fisik kertas warkat). Kliring kredit 

mempunyai 2 siklus per hari. 
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2. Kliring debet yang bersifat paperbase (fisik kertas warkat), efektif saldo kliring 1 (satu) 

hari kerja dan 2 (dua) hari kerja (Jakarta dan Surabaya). Dan untuk kliring  debet 

mempunyai 1 siklus per hari. 

 
CN KELUAR (CN OUTWARD) 

SKN outward CN atau pengiriman CN keluar adalah suatu proses pengiriman  uang antar 

bank (baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan  nasabah)  yang  diselenggarakan 

oleh Bank Indonesia, yang bersifat paperless dan mencakup wilayah nasional. Sistem BI- 

RTGS diperuntukan bagi pengiriman uang dengan nominal ≥ Rp. 100.000.000,00 atau lebih, 

sedangkan pengiriman  uang  dengan  sistem  kliring  nasional  diperuntukan  bagi nominal. 

 
Jenis Kliring 

1. Kliring Manual. Yaitu perhitungan utang piutang di antara bank peserta kliring lokal 

dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu  lintas  pembayaran 

secara giral (noncash). 

2. Kliring Elektronik. Yaitu kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet 

saldo kliring berdasarkan data elektronik yang disertai dengan penyerahan warkat bank 

peserta kliring kepada penyelenggara kliring (Bank Indonesia) untuk diteruskan  kepada 

bank penerima. 

 
Hasil Perhitungan Kliring 

1. Kalah Kliring: Jika transfer masuk dan tagihan cek/bg bank lain atau  nota  debet  keluar 

lebih kecil dari transfer keluar dan tagihan cek/bg bank  sendiri atau  nota  debet  masuk  

(aset bank yang bersangkutan bertambah). 

2. Menang Kliring: Jika transfer masuk dan tagihan cek/bg bank lain  atau  nota  debet 

keluar lebih besar dari transfer keluar dan tagihan cek/bg bank sendiri (bank Indonesia dan 

http://infoperbankan.blogspot.com/2008/09/kliring.html diunduh 4 April 2015) 
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Bank Sentral Sebagai Lender of Last Resort 

 

 
 

Gambar 9.3 Bank Sentral Sebagai Last Resort 

Keterangan: 

Pada saat terjadi kepanikan nasabah mereka melakukan penarikan dana secara serentak 

(rush) maka bank sentral menyediakan dana talangan. 

 
9.2.6 Proses Penciptaan Uang Giral oleh Bank Umum 

Bank umum sesuai dengan fungsi dapat menciptakan uang giral, bank sentral 

membuat ketentuan tentang cadangan wajib dan rasio cadangan. 

 
- Cadangan Wajib (Required Reserve) 

Cadangan yang dipersyaratkan harus dipertahankan oleh bank. 

- Rasio Cadangan (Reserve Ratio) 

Sebagian dari deposito yang dipertahankan sebagai cadangan baik tunai atau deposito  

di Bank Sentral. 

 
Contoh Soal: 

Asumsi: 

- Rasio cadangan wajib tetap (fixed required reserve ratio)  

- Tanpa kelebihan cadangan (no excess reserves) 

- Selalu diinvestasikan kembali 

- Tidak ada aliran uang keluar (cash drain) 

- Jumlah uang beredar tetap 

- Tabungan giral mula-mula dimisalkan $ 10.000, cadangan wajib 20% 
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Tabel 9.1 Penciptaan Uang Giral Bank Umum I 
 
 

Aktiva Pasiva 

Cadangan 2.000 Tabungan Giral 10.000 

Peminjaman 8.000 
 

10.000 10.000 
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Tabel 9.2 Penciptaan Uang Giral Bank Umum II 

Aktiva Pasiva 

 
 

Cadangan 1.600 Tabungan giral 8.000 

Peminjaman 6.400   

8.000 8.000 

 
 
 

 
Tabel 9.3 Penciptaan Uang Giral Bank Umum III 

Aktiva Pasiva 

Cadangan 1.280 Tabungan giral 6.400 

Peminjaman 5.120 

6.400 6.400 

Tabel 9.4 Proses Penciptaan Uang Giral oleh Bank-Bank Umum 

Tabungan Giral Cadangan Peminjaman 
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Bank Jumlah 

Umum 

1 

 

10.000 

 

2.000 

 

8.000 

Tabungan Giral 

10.000 

II 8.000 1.600 6.400 18.000 

III 6.400 1.280 5.120 24.400 

IV 5.120 1.024 4.096 29.520 

V 4.096 819,2 3.276,8 33.616 

VI … … … … 

… … … … … 

Jumlah 50.000 10.000 40.000 50.000 
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RANGKUMAN BAB IX 

 
1. Adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda 

apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran 

barang dan jasa atau pelunasan hutang 

2.  Cangkang Kerang (cowrey shells) sebagai media pertukaran (uang) pertama di Cina 

pada tahun 1200 SM. 

3. Uang mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sehingga tidak 

salah bila disebut sebagai “darahnya” perekonomian. Logam (logam dasar) sebagai alat 

tukar di Cina pada tahun 1000 SM dan uang logam terbuat dari logam mulia (perak) 

pertama kali digunakan di Turki pada tahun 500 SM. Pada abad kesembilan sampai 

abad kelima belas Masehi uang kertas yang sebenarnya (terbuat dari kertas) mulai 

digunakan di Cina. 

4. Fungsi uang sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan unit hitung (unit of 

account), dan alat penyimpan nilai (store of value) membuat perekonomian bisa 

dialokasi lebih efisien. 

Menurut  jenisnya uang terbagi dua yaitu uang kartal (uang logam dan uang kertas), 

uang giral, dan uang kuasi. Likuiditas Perekonomian 

Jumlah uang kartal dan uang giral adalah jumlah uang yang beredar (M1), dan uang 

kuasi disebut dengan likuidittas perekonomian (M2). 

5. Menurut   Undang-Undang   Negara   Republik Indonesia  No. 10 thn 1998 tgl. 10 

November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

6. Kegiatan pertama kali dilakukan oleh bangsa Babilonia pada abad 2 SM dimana 

masyarakat menyimpan ternak, gandum dan biji-bijian lainnya, dan logam. Kegiatan 

tersebut diatur dengan suatu hukum formal (Code of Hammurabi ) yang merupakan 

suatu hukum formal yang pertama dalam perbankan. 

7. Fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

8. Kegiatan Antar Bank 
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a. Memberikan pinjaman berkelompok (pool loan) 

b. Clearing house dimana hutang piutang antar bank diperhitungkan 

 
 

 
LATIHAN BAB IX 

 
1. Jelaskan mengapa masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar? 

2. Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta 

kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya 

diselesaikan pada waktu tertentu. Mengapa kliring harus dilakukakan/diselengarakan 

oleh bank sentral (bank Indonesia) 

3. Uang mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sehingga tidak 

salah bila disebut sebagai “darahnya” perekonomian. 

4. Apa yang dimaksud dengan uang ? Dan jelaskan beberapa fungsi dari uang dalam arti luas 

5. Mengapa masyarakat memerlukan bank dalam kehidupannya? 

6. Untuk menjalankan operasinya  dan  memberi  keuntungan  bagi  pemegang 

saham dari mana bank memperoleh dana? 

7.  Mengapa bank bisa dipercaya oleh masyarakat menjadi tempat menyimpan 

uang? 

8. Jelaskan mamfaat bank umum/bank komersial bagi masyarakat? 

9. Seorang pengusaha mendepositokan uangnya di bank umum senilai Rp 10 

milyar. Berdasarkan ketentuan bank sentral cadangan wajib minimum adalah 

10 persen. Tentukanlah: 

a. Neraca bank umum sampai bank umum kelima? 

b. Jumlah cadangan yang dihimpun oleh bank umum, jumlah pinjaman yang 

disalurkan serta jumlah uang giral dapat terciptakan dalam perekonomian 

c.  
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BAB X 

BANK SYARIAH 

 

10.1 Latar Belakang Bank Syariah 

 
Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan 

Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat 

anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak 

lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut 

akan membiayai operasinya. 

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan 

gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat 

disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem 

Siddiqi (1948) dan  Mahmud  Ahmad  (1952).  Uraian  yang  lebih  terperinci  mengenai 

gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama  besar  Pakistan,  yakni  

Abul A’la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962) . 

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam  pertama  adalah  Myt-Ghamr  Bank.  

Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal  Arab 

Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad  El  Nagar.  Myt-Ghamr 

Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip 

muamalah  Islam  dengan  menerjemahkannya  dalam  produk-produk  bank  yang   sesuai  

untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian .  Namun 

karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 

1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Sosial Bank, 

hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. 

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 

1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua 

bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula 

pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. 
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Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai  oleh  Mesir. Pada 

Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi 

Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian 

Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank 

for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of 

Islamic Banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem 

keuangan berdasarkan bunga harus digantikan  dengan  suatu  sistem kerjasama dengan skema 

bagi hasil  keuntungan  maupun  kerugian.  Proposal  tersebut diterima, dan Sidang menyetujui 

rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai 

tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi 

dan Pembangunan Negara-negara Islam (Investment and Development Body of Islamic 

Countries),  serta  pembentukan  perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank 

Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi 

dan perbankan Islam. 

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan 

sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang 

mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan 

pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang 

Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian 

Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan 

semua negara anggota OKI. 

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, 

Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis 

besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan  ke 

dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti 

Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, 

Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic 

International Bank for Finance and Development;  
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atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-

Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment  Company of the Gulf,  Islamic  

Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic 

Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman). 

 

Perbankan Syariah di Indonesia 

 
Rintisan  praktek  perbankan  Islam  di  Indonesia  dimulai  pada  awal  periode 1980-an, 

melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi  Islam.  Tokoh-tokoh  

yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah 

Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. 

Sebagai uji coba, gagasan  perbankan  Islam  dipraktekkan  dalam skala yang  relatif  terbatas 

di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho 

Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan 

rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, 

sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan 

usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi 

pembiayaan berdasarkan tiga  modus,  yakni:  Mudharabah,  Musyarakah dan Murabahah. 

 
Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia  baru  dilakukan  tahun 

1990. Pada tanggal 18 - 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor,  Jawa  Barat. 

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV 

MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan 

kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim 

Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan  konsultasi  dengan 

semua pihak yang terkait. 
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Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. 

Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara 

lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang 

diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif 

memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam 

negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban 

bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will 

belum mendukung. 

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-

satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam  di Indonesia. 

Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah 

pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah  Mandiri  yang  merupakan  konversi dari Bank 

Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank  Mandiri,  serta  pendirian lima cabang baru 

berupa cabang syariah dari PT  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Per  bulan Februari 

2000.  Pada Oktober  2010 Jumlah   Bank  Umum Syariah (BUS)   adalah 11 bank, Unit Usaha 

Syariah 23 unit, dan BPR Syariah 146 BPRS dengan total aset Rp 86 triliun dan pertumbuhan 

aset 33 persen. Jumlah kantor sampai September 2010 adalah 

1.625 kantor yang tersebar di 89 kabupaten/kota pada 33 provinsi. 

(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E928C54D-3878-4730-BCF0- 

BD07CB8D90DB/21482/keynote_speech_HA_outlook_2011.pdf diunduh 8 April 2011) 

 
Landasan Hukum 

 

PBI No. 6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan 

prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain giro berdasarkan prinsip 
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waidah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, dan deposito berjangka 

berdasarkan prinsip mudharabah 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil 

(mudhrabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan  primsip   sewa   murni tanpa  pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak  lainnya 

(ijarah wa iqtina) 

QS annisa 4:29 

“ Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta 

sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

sukarela diantaramu”. 

 

QS al Maidah 5-1 

“Hai orang beriman! Penuhilah akad-akad itu” 

 
 

Hukum Asal 

Ibadah : Semua tidak boleh kecuali yang telah ada ketentuannya 

Muammalat : Semua boleh kecuali ada larangannya 

 
Teori Gradasi dalam Hukum Islam 

Haram dan Makruh sebaiknya dihindari   

Mubah, sunnah dan wajib sebaiknya dikerjakan 

Akad dalam Fiqh Muammalat 

Akad Tabbarru : 

 

� Non Profit Transaction 

� Tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil 

� Pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada counter partnya untuk menutup 

sekedar biaya untuk melakukan akad tabarru 
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� Tidak dapat dirubah menjadi akad 

� Tidak dapat dirubah  menjadi  akad  tijarah,  kecuali  ada  persetujuan  sebelumnya  

Contoh : qardul Hasan, hibah, sadaqah,waqaf,Rahn,wakalah,kafalah 

 
Akad Tijarah: 

 
� Profit transaction oriented 

� Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil 

� Akad tijarah dapat dirubah menjadi akad tabarru dengan cara pihak yang tertahan haknya 

dengan rela melepaskan haknya 

� Dilihat  dari  sifat  keuntungannya  yang  diperoleh  akad  tijarah  dibagai   dua   : 

Natural certanty return, Natural uncertanty rerturn 

Contoh : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Ijarah, Istishna 

 
Produk Penyaluran dana 

Natural certanty contract seperti: 

� prinsip jual beli untuk memiliki barang contoh : Murabahah, salam dan istishna 

yang merupakan teori pertukaran; 

� prinsip sewa untuk mendapatkan upah atau jasa contoh " Ijarah, IMBT (Ijarah 

Muntahia Bit Tamlik) termasuk teori pertukaran 

Natural Uncertanty contract seperti: 

Prinsip bagi hasil untuk kerjasama bisnis contoh: mudharabah, musyarakah termasuk teori 

percampuran 

 
Teori Pertukaran 

Objek pertukaran: 

� Ayn: Real Asset ( berupa barang , jasa dan bisnis) 

� Dayn: Financial Asset (Uang, Surat berharga) 

 

Waktu pertukaran: 

� Naqdan : Saat ini Ghairu Naqdan: Tangguh 
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10.2. Produk-Produk Bank Syariah 

 
1. Murabahah 

Adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan  nasabah,  dimana 

Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau  modal  kerja  lainnya 

yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah  sebesar  harga  jual 

bank (harga beli bank + margin keuntungan yang disepakati) pada waktu yang ditetapkan. 

Para pihak yang menjalankan transaksi: 

 
� Berwenang secara hukum 

� Ridha atau rela (suka sama suka) 

� Objek yang diperjual belikan 

� Ada secara fisik 

� Memiliki kepemilikan yang jelas 

� Bukan barang haram 

� Harganya jelas dan disepakati 

� Harga yang disepakati tersebut tidak berubah selama perjanjian 
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Contoh kasus: 

Farhan  bermaksud untuk   membeli mobil seharga tersebut berkisar Rp. 300 Juta, tetapi 

tidak mempunyai cukup dana untuk bisa membeli secara tunai, maka Farhan mencoba 

mendapatkan pembiayaan Bank Sahabat Syariah, setelah meniliti permohonan pendanaan 

Farhan  maka  bank setuju untuk  mendanai  dengan margin keuntungan 45 % dengan 

jangka waktu 36 bulan dan Farhan memberikan uang muka sebesar Rp. 90 Juta 

 
Penyelesaian: 

Pokok Pinjaman Rp. 210 Juta 

Margin Keuntungan Bank Sahabat Syariah 45 % x 210Juta = Rp. 94,5 Juta 

Harga Jual Rp. 394,5 Juta 

Cicilan pertama (Rp. 90 Juta) 

Sisa Pinjaman Rp. 304,5 Juta 

Cicilan setiap bulan Rp. 304,5 Juta/36 = Rp8,458333 Juta (dimana Pokok Rp. 5,833333   

Juta + Margin Rp. 2,625 Juta) 

 
2. Ijarah 

Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (musta’jir) untuk menyewa suatu 

barang/obyek sewa (ma’jur) milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang 

disewanya, dan diakhiri dengan pembelian  objek  sewa  oleh  nasabah Rukun Ijarah: 

Sighat (ucapan): Ijab (tawaran), penerimaan (qabul) 

Pihak yang berakad (berkontrak): pemberi sewa (lessor-pemilik asset),  penyewa  (lesse) Objek 

kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset. 

3. Istishna 

Pembiayaan Jual Beli Istishna 

Istishna yakni transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. 

Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan di muka 

secara cicilan. 

Rukun: 
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� Ada barang/objek jual beli 

� Ada  pemesan (Mustashni) 

� Ada Penerima pesanan (Shani) 

� Ada harganya (Tsman) 

� Ijab Qabul 

Syarat-Syarat 

Pihak yang berakad ridha/rela dan memiliki kekuasaan jual beli 

Objek Barang: 

� Mengenai jenis, misal berupa mobil, pesawat 

� Mengenai tipe, misal mobil kijang, pesawat tipe B 737-300, rumah tipe RSS, dll � 

Mengenai kualitas 

� Mengenai kuantitas (berapa jumlah unit atau berat mashnu’, dll) 

� Harga: 

- Harus di ketahui semua pihak 

- Bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, atau ditangguhkan pada 

waktu tertentu pada masa yang akan datang. 

Contoh: 

PT Sakinah membangun dan penjualan merndapatkan order pembangunan rumah T- 45 

senilai Rp.20.000.000.000,-dan mengajukan pendanaan/permodalan kepada bank Sahabat 

Syariah. Harga per unit rumah yang diajukan adalah Rp 250.000.000,- dan pembayaran 

dicicil selama 6 bulan. Harga  satu unit rumah dipasaran  Rp 300.000.000,- per unit. Bank 

Sahabat Syariah tidak mengetahui harga pokok produksi rumah T-45 tersebut, hanya 

memberikan keuntungan Rp 50.000.000,- per unit. 

Keuntungan total Bank Sahabat Syariah adalah: 

Rp 20.000.000.000,- x Rp 50.000.000,- = Rp 4.000.000.000,- 

Rp 250.000.000,- 

 

4. Salam 

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh 

karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai 

(dimuka). Bank sebagai pembeli nasabah sebagai penjual 

Harus ada pembeli (Muslam) 
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� Harus ada Penjual (Muslam Alaih) 

� Harus ada Modal (uang) 

� Harus ada barang (Muslam fihi) 

� Harus di ucapkan (Sighat) 

 
Syarat Salam 

� Ada Modal 

� Modal harus diketahui 

� Penerimaan pembayaran salam 

� Barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang 

� Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya 

pengetahuan tentang macam barang tersebut, kualitas, serta mengenai jumlahnya 

� Penyerahan barang dilakukan kemudian hari 

� Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk menyerahkan 

barang 

� Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan maka penjual harus 

mengganti 

 
Contoh: 

Pak Syamsudin ingin menanam padi di sawah seluas   2 ha dan membutuhkan dana 

sejumlah Rp.20.000.000,- melaui Bank Sahabat Syariah dan bank  setuju  untuk  melakukan  

akad dimana Bank Sahabat Syariah akan membeli gabah pada sejumlah 10 ton dari pak 

Syamsudin seharga Rp.20.000.000,- . Pada saat jatuh tempo (panen) pak Syamsudin 

menyerahkan 10 ton gabah kepada bank Sahabat Syariah , kemudian bank menjual gabah  

tersebut seharga Rp.30.000.000,-. Keuntungan kotor bank Sahabat Syariah adalah: Rp 

30.000.000 - Rp.20.000.0 = Rp10.000.000 

 
5. Musyarakah 

Adalah perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan 

pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha  atau 

proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan 

penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka. 
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Contoh: 

PT Sakinah mendapat order untuk mencetak kartu suara pada suatu daerah untuk Pilkada 

(pemilihan kepala daerah). Modal yang dibutuhkan adalah Rp.1.000.000.000,- sedangkan 

modal PT Sakinah hanya Rp.500.000.000,- untuk menutupi kekurangan modal tersebut 

diajukan  pembiayaan musyarakah Rp.500.000.000,-  kepada Bank Sahabat Syariah dan 

disetujui dengan perjanjian bagi hasil 50 : 50 untuk kedua belah pihak dan pengembalian 

dana ditambah keuntungan bagi hasil . Keuntungan  yang  diperoleh  PT  Sakinah adalah 

Rp. 200.000.000,- . Bagi hasil untuk PT Sakinah adalah: 50% x Rp.200.000.000,- = Rp. 

100.000.000,-  dan  Bank  Sahabat  Syariah adalah 50% x Rp.200.000.000,- = Rp. 

100.000.000,-. Pengembalian dana ditambah keuntungan bagi hasil adalah: Rp.500.000.000,- 

+ = Rp. 100.000.000,- = Rp. 600.000.000,- 

 
6. Mudharabah 

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan 

mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut 

kesepakatan dimuka 

 
Contoh: Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah 

Ahmad menabung di bank Sahabat Syariah pada bulan April 2008 dengan saldo rata-rata 

Rp.20.000.000,- Prosentase bagi hasil (nisbah) antara bank Sahabat  Syariah  dengan 

penabung  (deposan)  adalah 55 : 45. Saldo rata-rata total bank Sahabat Syariah pada bulan 

April 2009 adalah Rp20.000.000.000,- . Pendapatan bank  Sahabat  Syariah  pada  bulan 

yang sama adalah Rp.200.000.000,- 

Bagi hasil yang diperoleh Ahmad = 

Rp.90.000,- 

Rp 20 000 000 

Rp 20 000 000 000 
x Rp 200.000.000,- x 45% = 

7. Mudharabah-al-Mutlaqah 

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal dan  

memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat 

investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. 
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7. Wadiah 

Adalah titipan dari suatu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus 

dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya adalah pihak pertama. 

Penerima simpanan disebut yad-alamanah yang berarti tangan amanah . Dalam praktek 

biasanya penyimpanan uang di bank (perbankan syariah) dalam bentuk rekening giro dan 

deposito. Bank syariah dapat menggunakan dana titipan dalam bentuk giro dan deposito 

berjangka dengan untuk kegiatan bisnis (seizin pemilik dana) untuk menerima keuntungan 

tetapi  bila mengalami  kerugian/kehilangan ditanggung oleh bank maka yad-alamanah 

(tangan amanah) berubah menjadi yad-adh-adhamanah (tangan penanggung). Bank 

memberikan imbalan dalam bentuk nisbah atau bagi hasil antara yad-adh-adhamanah 

dengan pemilik dana dengan menetapkan rata-rata saldo minimal. 

 
Contoh: Simpanan dalam bentuk rekening giro Wadaniah 

Tn Ali mempunyai rekening giro wadaniah di bank Ikhwan Syariah dengan saldo rata-rata 

pada bulan Januari 2009 adalah Rp.50.000.000,- . Bank  Ikhwan memberikan  bonus 

kepada nasabah (Tn Ali) sebesar 25% dengan saldo rata-rata minimal sebesar Rp. 

25.000.000,- . Total dana giro wadiah di bank Ikhwan Syariah adalah Rp.20.000.000.000,- 

. Pendapatan bank Ikhwan Syariah adalah Rp.200.000.000,- 

Bonus yang diterima Tn Ali pada akhir Januari 2009 adalah: 

Bonus Tn Ali = 
Rp 50 000 000 , 

Rp 20 000 000 000 , 
(Rp.200.000.000,-x 25% ) = Rp125.000,- 

 

Peluang Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM 

 
Secara garis besar produk pembiayaan dan jasa perbankan syariah terbagi ke dalam lima 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prinsip pinjaman kebajikan dan lunak yaitu al qardhul al hasan. 

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu murabahah, salam, salam parallel, istishna’ dan 

istishna’ paralel. 

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik. 

4. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu musyarakah dan mudharabah. 
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5.  Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap (jasa keuangan), yaitu hiwalah, rahn, 

wakalah dan kafalah. 

 
Tabel 10.1 Produk Pembiayaan dan Jasa Perbankan Syariah 

 

Produk Prinsip Syariah 

 

 
Pinjaman kebajikan dan lunak usaha mikro  Al qardhul al hasan 

Pembiayaan modal kerja Mudharabah,  musyarakah 

Pembiayaan Proyek Mudharabah, musyarakan 

Pengadaan barang investasi (jual beli barang)  Murabahah 

Produksi agribisnis/sejenis Salam, salam paralel 

Manufaktur, konstruksi Istishna’, istishna’ paralel 

Penyertaan Musyarakah 

Letter Of Credit Ekspor (Pembiayaan Ekspor) Mudharabah, musyarakan 
murabahah 

Letter Of Credit Impor (Pembiayaan Impor) Mudharabah, Murabahab, Salam 
Istishna’ 

 
Surat Berharga (Obligasi)  Mudharabah, Ijarah 

Sewa Beli Ijarah Muntahhiyah Bittamlih 

Sewa dengan opsi pemindahan hak Ijarah Muntahhiyah Bittamlih 

Anjak Piutang  Hiwalah 

Transfer, Inkaso,Kliring Wakalah 

Dana Talangan  Qardh 

Safe Deposit Wadiah, Ijarah 
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Penukaran valas (bank note) Sharf 

Gadai (Jaminan) Rahn 

Pay Roll Wakalah 
 

Bank Garansi Kafalah 

 

Letter Of Credit Ekspor Wakalah 

 

Letter Of Credit Impor Wakalah 

 
 

10.3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama 

dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer  yang 

digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP,NPWP, proposal, 

laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di 

antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang 

dibiayai, dan lingkungan  kerja 

(http://gebyarekonomisyariah.multiply.com/journal/item/14,2007,     7 Maret 2015). 

 

AKAD DAN ASPEK LEGALITAS 

 
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan  ukhrawi 

karena akad yang dilakukan berdasarkan hukuym islam,  seringkali  nasabh  berani 

melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan 

hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki 

pertanggungjawaban hingga Yaumil Qiyamah nanti. 

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun 

ketentuan adad, seperti hal-hal berikut. 
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1. Rukun 

(a) Penjual; (b) Pembeli; (c) Barang; (d) Harga; (e) Akad 

2. Syarat 

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram 

menjadi batal demi hukum syariah. 

- Harga barang dan jasa harus jelas 

- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya trasnportasi 

- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak boleh 

menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada 

transaksi short sale dalam pasar modal. 

 
LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan 

atu perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya 

di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. 

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di indonesia 

dikenal dengan nama badan arbitrase muamalah indonesia atau bamui yang didirikan 

secara bersama oleh kejaksaan agung republik indonesia dan majelis ulama indonesia. 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

 
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional,  misalnya 

dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank  syariah  

dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas 

mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah 

Dewan pengurus syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada 

setiap bank. Hal ini tuntuk menjamin efektivitas dari setiap opininyang diberikan oleh 

dewan pengawas syariah. Karena itu,  biasanya  penetapan  anggota  dewan  pengawas 

syariah dilakukna oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota  dewan  

pengawas sayariah itu mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional. 
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DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) 

 
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya 

operasional perbankan sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.  

Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika 

dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines)  khusus 

yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh  Dewan  Syariah  

Nasional. 

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) 

bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini 

dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. 

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk 

baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak 

sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh 

Dewan Syariah Nasional. Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DNS) 

 
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang 

pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. 

Banyaknya dan beragamnya DPS masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu 

hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan 

adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu 

tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai 

payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu 

dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga 

keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal 

dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. 

Dewan   Syariah   Nasional   dibentuk pada  tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi 

Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan 

lembaga otonomi dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua 
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Umum Majelis Ulama Indonesia dan Skretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah  

Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang  ketua  dan  sekretaris 

serta beberapa anggota. 

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan 

syariah agar sesuai dengan Syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi  bank syariah, 

tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti  asuransi,  reksadana,  modal  ventura, dan sebagainya. 

Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah  Nasionel  membuat garis panduan 

produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam.  Garis  panduan ini menjadi 

dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga- lembaga keuangan syariah 

dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. 

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-

produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut 

harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah 

pada lembaga yang bersangkutan. 

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendari para ulama yang  

akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. 

Dewan Syariah Nasioanal dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika 

lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah titetapkan. Hal ini 

dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas 

Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. 

Jika lembaga keungan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, 

Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti 

Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan 

tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai 

dengan syariah. Secara garis besar, tugas dan mekanisme kerja DNS dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
BISNIS DAN USAHA YANG DIBIAYAI 

 
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari saringan syariah, 

karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang  terkandung 

didalamnya hal-hal yang diharamkan. 
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Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan 

beberapa hal pokok, diantarannya sebagai berikut. 

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila? 

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau 

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal? 

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun 

tidak langsung? 

 
LINGKUNGAN KERJA DAN CORPORATE CULTURE 

 
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. 

Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddik, harus melandasi setiap karyawan 

sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank 

syariah harus skillful dan profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-

work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh).  Demikian pula 

dlaam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. 

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cermin bahwa 

mereka bekerja dalalm sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, 

sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam 

mengahadapi nasabah, akahlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw, mengatakan bahwa 

senyum adalah sedekah. 
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Tabel 10.2: Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional 
 

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut. 
 

Bank Syariah 

 
1. Melakukan investasi-investasi 

yang halal saja. 
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual beli, atau sewa. 
3. Profit dan falah oriented. 
4. Hubungan dengan  nasabah 

dalam bentuk hubungan 
kemitraan. 

5. Penghimpunan dan penyaluran 
dana harus sesuai dengan fatwa 
Dewan Pengawas Syariah. 

Bank Konvensional 

 
1. Investasi yang halal dan haram 

 
2. memakai perangkat bunga 

 
3. Profit oriented 
4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitor-debitor 
tidak terdapat dewan sejenis 

 
 

No   Perbedaan Bank Syariah 
Tidak berdasarkan bunga, 

Bank Konvensional 
Berdasarkan bunga 

1 Falsafah 

 
 
 
 

2 Operasionalisasi 

 
 
 

 
3 Aspek sosial 

 
4 Organisasi 

spekulasi dan 
ketidakjelasan 
-Dana masyarakat berupa 
titipan dan investasi yang 
baru akan mendapatkan 
hasil  jika diusahakan 
terlebih dahulu 
- Penyaluran pada usaha 
yang halal  dan 
menguntungkan  
Dinyatakan  secara 
eksplisit dan tegas yang 
tertuang dalam visi dan 
misi 
Harus memiliki Dewan 
Pengawas Syariah 

 
 

- Dana masyarakat berupa 
simpanan yang harus 
dibayar bunganya pada saat 
jatuh tempo 
- Penyaluran pada sektor 
yang menguntungkan aspek 
halal tidak menjadi 
pertimbangan utama 
Tidak diketahui secara tegas 

 
 

Tidak memiliki Dewan 
Pengawas Syariah 

Sumber: http://gebyarekonomisyariah.multiply.com/journal/item/14,2007 
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Tabel 10.3: Perbedaan Sumber dan Penyaluran Dana dalam Bank Konvensional 
 

Aspek perbedaan 
 

1. Jangka waktu 
2. Suku bunga 
3. Penarikan 

Sumber Dana 
 

Pada umumnya pendek 
Berubah setiap saat 
Dapat ditarik setiap saat 

Penyaluran Dana 
(Kredit) 

Pendek sampai menenganh 
Sesuai perjanjian 
Sesuai perjanjian 

4. Kepastian Bank pasti mengembalikan   Nasabah belum tahu 
pengembalian  mengembalikan dana ke 

bank 
5. Risiko Risiko   yang   ditanggung Risiko yang ditanggung 

pemilik   dana   umumnya umurnya besar 
kecil 

6. Keamanan Pemilik dana merasa aman Bank harus melakukan 
Analisis terlebih dahulu 
terhadap calon nasabah 
sebelum diberikan kredit. 

 
 

Sumber: http://gebyarekonomisyariah.multiply.com/journal/item/14, 2007 

 
Penghimpunan dan Penyaluran Bank Syariah 

 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, 

tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan,Simpanan biasa, 

Simpanan berjangka atau deposito dan Lewat kerja antara Bank Syariah atau lembaga 

Syariah lainnya. 

b. Melakukan penyaluran  dana : 

b.1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : 

- Murabahah 

- Istishna 

- Ijarah 

- Salam 

- Jual beli lainnya 

b.2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : 

- Mudharabah 

- Musyarakah 

- Bagi hasil lainnya 
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b.3. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip : 

- Rahn 

- Qardh 

Tabel 10.4: Perbedaan dalam Profit Sharing 
 

Bank Syariah 
Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh 
deposan tergantung pada : 

- Pendapatan bank 
- Nisbah bagi hasil antara nasabah 

dan bank 
- Nominal deposito nasabah 
- Rata-rata saldo deposito untuk 

jangka waktu tertentu yang ada 
pada bank 

- Jangka waktu deposito karena 
berpengaruh pada lamanya 
investasi 

Bank Syariah 
- Bank syariah memberi kentungan 

kepada deposan dengan 
pendekatan LDR (Loan to Deposit 
Ratio), yaitu pertimbangan rasio 
antara dana pihak ketiga dan 
pembiayaan yang diberikan. 

- Dalam perbankan syariah, LDR 
bukan saja mencerminkan 
keseimbangan,  tetapi juga 
keadilan karena bank benar-benar 
membagikan hasil riil dari dunia 
usaha kepada panabung 

Bank Konvensional 
Besar kecilnya bunga yang diperoleh 
deposan bergantung pada: 

- Tingkat bunga yang berlaku - 
Nominal deposito 
- Jangka waktu deposito 

 
 
 
 
 

 
Bank Konvensional 

- Semua bunga yang diberikan 
kepada deposan menjadi beban 
biaya langsung. 

- Tanpa memperhitungkan berapa 
pendapatan yang dapat dihasilkan 
dari dana yang dihimpun. 

- Konsekuensinya, bank harus 
menambahi bila bunga dari 
peminjam ternyata lebih kecil 
dibandingkan dengan kewajiban 
bunga ke deposan. Hal ini 
terkenal dengan istilah negative 
spread atau keuntungan negatif 
alias rugi 

Sumber: http://gebyarekonomisyariah.multiply.com/journal/item/14, 2007 

 
 Analisis Kebutuhan Pembiayaan UMKM 

 
Titik awal bagi pembiayaan UMKM adalah dengan memahami 

hambatanhambatan riil yang dialami oleh para pelaku UMKM. Implikasi dari 

analisis ini adalah bahwa pada level yang berbeda diperlukan kebijakan 

pembiayaan yang berbeda pula. Analisis ini dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 10.5 Analisis Kebutuhan Pembiayaan Perbankan Syariah untuk 

Pengembangan UMKM 

 
Karakteristik  Tingkat Tahap Kebutuhan 

Level Kondisi Kehidupan 
Usaha Perkembangan Usaha Pembiayaan Pembiayaan 

 
A Usaha Mikro Sangat miskin, Pembentukan/pendir Pembiayaan Pinjaman al 

“Survival” secara ekonomi ian usaha Bibit (Seed qardh al hasan, 

miskin aktif  Financing)  keharusan 

menabung 

(compulsory 

saving) 

B Usaha mikro Secara ekonomi Pembentukan usaha  “Start Up Pembiayaan 

baru pada tahap  miskin aktif  Financing”  mikro 

“startup” bersubsidi, 

keharusan 

menabing 

(campulsory 

saving) 

 
C Usaha mikro Secara ekonomi Pembentukan usaha  “Start Up Pembiayaan 

sudah berjalan  miskin aktif  Financing”  mikro 

tetapi tidak komersial, 

berkembang keharusan 

menabung 

(compulsory 

saving) 

D Usaha mikro Secara ekonomi Ekspansi “Expansion Pembiayaan 

“viable” dengan miskin aktif Financing”  mikro 

pertumbuhan   komersial, 

kecil tabungan 
 
 
 

191 



192

Bab 10. Bank Syariah 

188 193 

Bab 10. Bank Syariah 
 
 
 
 

mikro, asuransi 

mikro 

E Usaha kecil Mampu Transformasi “Expansion Pembiayaan 

Financing”  kecil 

komersial, 

berbagai jenis 

tabungan, 

asuransi 

komersial 

F Usaha Sangat Mampu Transformasi “Expansion Pembiayaan 

Menengah   Financing” mengengah 

komersial, 

berbagai jenis 

tabungan, 

asuransi 

komersial 

 
Kiprah perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM akan memungkinkan terwujudnya 

perbankan syariah sebagai agent of community development dan agent of  asset  

distribution. Perbankan syariah akan tumbuh sebagai institusi yang  mampu 

memberdayakan umat utamanya mengangkat derajat kaum dhuafa, membangun  jaringan 

bisnis, media pemerataan hasil pembangunan dan mampu menyediakan jasa  keuangan 

yang efektif dan efisien bagi UMKM dan masyarakat. 
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RANGKUMAN BAB X 

 
1. Produk bank syariah yaitu: hijarah, hawalah, istishna,kafalah, mudarabah, mudarabah- 

al-mutlaqah, mudarabah muqqayadah, nisbah, wadiah, salam, wadiah-yadadh 

dhamanah, wadiah - yadah amanah, wakalah. 

1. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat dilakukan dalam 

empat akad utama yaitu musyarakah, mudharabah, muzaraah dan musaqat. 

2. Perbedaan antara Bank konvensional dengan Bank syariah adalah: 

a. Bank konvesional bebas nilai (tidak membedakan hala dan haram)  sedangkan 

bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal 

b. Bank konvesional menggunakan sistem bunga sedangkan  bank  syariah  atas 

dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee 

c. Bank konvesional memakai sistem bunga tetap, bank syariah menggunakan 

besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. 

d. Bank  konvesional  profit  oriented,  bank  syariah memakai berorirentasi Profit 

dan falah oriented (kebahagian dunia dan akhirat). 

e. Bank konvesional hubungan dalam bentuk hubungan debitur - kreditur, bank 

syariah  bentuk  hubungannya:  kemitraan (musyarakah  dan  mudharabah), penjual 

- pembeli (murabahah, salam 

dan istishna), sewa menyewa (ijarah), debitur - kreditur; dalam pengertian 

equity holder (qard) 

f. Bank konvesional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas  Syariah, bank 

syariah ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah 
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LATIHAN BAB X 

 
1. Jelaskan latar belakang lahirnya bank syariah 

2. Perbedaan antara sistem bunga bank konvensional dengan prinsip bagi hasil bank 

syariah 

3. Perbedaan antara Bank konvensional dengan Bank syariah 

4.  Azmi bermaksud untuk 

membeli mobil seharga tersebut berkisar Rp. 150 Juta, tetapi tidak mempunyai 

cukup dana (murabahah) untuk bisa membeli secara tunai, maka  Azmi  mencoba  

mendapatkan pembiayaan Bank Sahabat Syariah, setelah 

meniliti permohonan pendanaan Azmi maka bank setuju untuk mendanai dengan 

margin keuntungan 45 % dengan jangka waktu 36 bulan dan Azmi memberikan 

uang muka sebesar Rp. 45Juta 

5. PT Sakinah membangun dan penjualan mendapatkan order pembangunan rumah T-  

90 senilai Rp.40.000.000.000,- dan mengajukan pendanaan/permodalan (istishna) 

kepada bank Sahabat Syariah. Harga per unit rumah yang diajukan adalah Rp 

520.000.000,- dan pembayaran dicicil selama 6 bulan. Harga satu unit rumah 

dipasaran Rp 60.000.000,- per unit. Bank Sahabat Syariah tidak mengetahui harga 

pokok produksi rumah T-45 tersebut, hanya memberikan keuntungan Rp 

100.000.000,- per unit. Berapa keuntungan bank Sahabat Sayriah? 

2. Pak Syamsudin ingin menanam padi di sawah seluas 4 ha dan membutuhkan dana 

(salam) sejumlah Rp.40.000.000,- melaui Bank Sahabat Syariah dan bank setuju 

untuk melakukan akad dimana Bank Sahabat Syariah akan membeli gabah pada 

sejumlah 20 ton dari pak Syamsudin seharga Rp.40.000.000,- . Pada saat jatuh 

tempo (panen) pak Syamsudin menyerahkan 20 ton gabah kepada bank Sahabat 

Syariah , kemudian bank menjual gabah tersebut seharga Rp.60.000.000,- . 

Berapa keuntungan bank Sahabat Syariah? 
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BAB XI 

 
TEORI DAN KEBIJAKAN MONETER 

 
 
 

Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada 

sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi 

makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. 

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate), 

mempengaruhi jumlah uang beredar, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak 

langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan 

penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. 

 
11.1 Peranan Uang Dalam Perekonomian 

Permintaan akan   uang   dalam masyarakat  atau  motif  masyarakat  dalam memegang   uang 

ada tiga yaitu: untuk transaksi, untuk  berjaga-jaga  dan  spekulasi.Keseimbangan  pada 

pasar uang terjadi pada saat penawaran uang sama dengan permintaan uang: 

Md = Ms 

Penawaran Uang (Money Supply = Ms) Adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat 

Uang Beredar (M1) 

Jumlah uang beredar di masyarakat (M1) yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. 

Gambar 11.1 menjelaskan jumlah uang yang beredar di masyarakat tahun 2010 sd 2014 

(miliar rupiah) sebagai berikut: 
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Gambar 11.1: Jumlah Uang Beredar di Indonesia tahun 2010 sd 2015 (triliun rupiah) 

 

Jumlah uang beredar (uang kartal dan uang giral ) tahun 2010 adalah 605 triliun rupiah yang 

terdiri dari uang kartal 260 triliun rupiah dan simpanan giro 345 triliun rupiah, sedangkan 

tahun 2014 jumlah  uang  beredar adalah  723  triliun  rupiah  yang  terdiri  dari 942 triliun 

rupiah uang kartal dan 419 rupiah simpanan giro. Pertumbuahan rata-rata  jumlah uang 

beredar (M1) tahun 2010 sd 2014 adalah 55,6 persen. 

 
Uang Kuasi 

Uang kuasi adalah uang yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (time 

deposit), tabungan di bank (saving account) dan saldo yang dimiliki masayarakat dalam 

bentuk valuta asing. 

Uang kuasi disebut juga “near money” (hampir uang) karena uang tersebut disimpan di bank, 

untuk memakai uang tersebut harus “dicairkan” terlebih dahulu. 

 
Likuiditas Perekonomian 

Jumlah  uang  kartal dan  uang  giral adalah  jumlah  uang  yang  beredar (M1), dan uang 

kuasi disebut dengan likuidittas perekonomian (M2). 

Gambar 11.2 berikut ini memperlihatkan jumlah uang beredar (M2) dan uang kuasi yang 

merupakan likuiditas perekonomian. 
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Gambar 11.2: Likuiditas Perekonomian Indonesia Tahun 2010 sd 2014 (triliun rupiah) 
 
 

Likuiditas perekonomian (M2) pada tahun 2010 adalah 2.471 triliun yang terdiri dari 

uang kuasi 1.886 triliun rupih dan M1 sejumlah 605 triliun dan M2 tahun 2014 adalah 

sejumlah 

4.173 triliun atau dengan laju pertumbuhan rata-rata jumlah likuiditas  perekonomian  

atau M2 per tahun 68,9 persen. 

 
Ketersediaan Uang (Money Supply) 

Money supply (M2) adalah jumlah uang beredar di masayarakat terdiri dari uang 

kartal dan uang giral (M1) serta uang kuasi ditentukan oleh: 

1. Bank Sentral 

Menentukan jumlah uang kartal karena bank sentral diberi hak oleh pemerintah 

mencetaknya. 

2. Bank Umum 

Bank umum mempengaruhi jumlah uang yang beredar menghimpun dana dari 

masyarakat dapat bentuk tabungan (deposito) dan memnciptakan uang giral. 

3. Pemerintah 

Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seperti: peningkatan gaji 

pegawai negeri, bantuan tunai langsung (BLT), penerimaan dari migas,  ,  dan  lain- 

lain. 

4. Luar Negeri 

Penerimaan ekspor, investasi (penanam modal asing), pinjaman luar negeri (Bank 

Dunia, Bank Pembangunan Asia), dan sebagainya. 
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Permintaan terhadap uang (Demand for Money), adalah jumlah total uang beredar yang  

ingin dipegang masyarakat untuk berbagai keperluan. 

Ada 3 (tiga) motif masyarakat memegang uang yang terdiri (Case dan Fair, 2007:151-157) 

dari : 

Motif Transaksi (Transactions motive) 

Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive) 

Motif Spekulasi (Speculative Motive) 

 
Motif Transaksi 

Permintaan uang bagi rumah tangga untuk transaksi adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk membeli barang dan jasa seperti: membeli sembako, membayar sewa rumah, 

membeli bahan bakar mobil, membayar jasa perawatan mobil dan lain-lain 

Sedangkan permintan uang untuk transaksi bagi perusahaan adalah membayar balas jasa 

faktor produksi seperti: membayar sewa gedung, membayar gaji dan upah tenaga kerja, 

membayara biaya modal (bunga pinjaman) dan membayar balas jasa enterpreneur serta 

membeli bahan baku. Persamaan berikut memperlihatkan permintaan uang untuk transak 

merupakan fungsi dari pendapatan nasional: 

M1 = Lt (Y) 

Dimana: 

M1 adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga Lt 

adalah fungsi dari permintaan uang untuk transaksi 

Y adalah pendapatan nasional 

 
Motif Berjaga-jaga 

Permintan uang untuk berjaga-jaga bagi masyarakat adalah untuk mengantisipasi ketidak 

pastian arus kas pada masa yang akan datang. Permintan uang untuk berjaga-jaga bagi 

rumah tangga cadangan atau tabungan yang digunakan pada saat terjadi kesenjangan arus 

kas seperti dana cadangan untuk pengobatan atau membayar uang masuk anak untuk 

kuliah. Permintaan uang untuk berjaga-jaga tergantung kepada pendapatan nasional: 

M1 = Lp (Y) 

Dimana : 

Lp adalah fungsi dari permintaan uang untuk berjaga-jaga 
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Motif Spekulasi 

Permintan uang untuk spekulasi timbul karena ketidak pastian nilai aset pada masa yang 

akan datang. Permintan uang untuk spekulasi bagi rumah tangga adalah untuk 

mempertahankan atau meningkatkan nilai asetnya yang terakumulasi setelah dikurangi 

cadangan untuk berjaga-jaga  dalam bentuk: saham, valas (dolar, euro dan lainya) atau  

logam mulia. Permintan uang untuk spekulasi  bagi  perusahaan  seperti:  menyimpan 

sebagian dana cadangan dalam valas dan membuat dana cadangan pada saat penyusunan 

anggaran perusahaan. 

Permintaan akan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat bunga  seperti 

pada persamaan berikut ini: 

M2 = Ls (i) 

Dimana : 

M2 adalah permintaan uang untuk spekulasi 

Lp   adalah fungsi permintaan uang untuk spekulasi 

i adalah suku bunga 

Permintaan akan Uang (Demand for Money = Md) 

Md = M1 + M2 

Dimana : 

M1 = Lt + Lj 

M2 = Ls 

Penawaran Uang (Money Supply = Ms) 

Adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat suatu negara 

Ekuilibrium: Md = Ms 

11.2 Teori Kecepatan Peredaran Uang 

Teori ini dikembangan oleh seorang ahli statistik dari Amerika Serikat Irving Fisher 

(1867 - 1947) dalam bukunya The Purchasing Power of Money (1911). Teori ini 

menjelaskan bahwa jumlah uang (Money Supply = MS) dan kecepatan peredarannya 

(Velocity of Circulation = V) karena setiap lembar uang dipakai berkali-kali dalam satu 

tahun. Maka arus uang adalah M x V, maksudnya jumlah uang beredar dikalikan dengan 

kecepatan perputarannya. 
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Arus uang dalam perekonomian akan sama dengan nilai  barang  atau  volume  transaksi 

dan jasa/jasa (Transaction atau Volume of Trade = T) dikalikan dengan tingkat harga  

(Price = P). Hal tersebut bisa dilihat pada rumus berikut (Parkin, 2010:604-605) 

 

M x V = P x T 

Dimana: 

M = Money supply, jumlah uang yang beredar 

V = Velocity of circulation, kecepatan perputaran/peredaran 

P = Price, tingkat harga 

T = Transaction volume, volume tansaksi 

 
Jika P x T adalah nilai pasar dari PDB maka kecepatan perputaran uang adalah: 

V =  
PDB 

M 

Tabel 11.1 berikut ini menjelaskan jumlah uang berdar, kelipatan uang, dan 

perputaran uang dan dari tabel tersebut dapat dihitung Kecepatan peredaran uang 

(M1) dan Kecepatan peredaran uang (M2) 
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Tabel: 11.1: UANG BEREDAR, KELIPATAN UANG, DAN PERPUTARAN UANG 
 

 

No 

(Miliar Rp) 

Keterangan 

 

Tahun 

 

  2014 2015 2016 

1 Uang Beredar Luas (M2) 1,382,493 1,649,663 1,895,838 

 A. Uang Beredar Sempit (M1) 347,013 450,056 456,787 

 a. Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR 150,654 182,967 209,747 

 b. Simpanan Giro Rupiah 196,359 267,089 247,040 

 B. uang Kuasi 1,032,865 1,196,120 1,435,772 

 a. Simpanan Berjangka 616,801 664,318 819,791 

 i. Rupiah 514,709 542,623 674,577 

 ii. Valuta Asing 102,092 121,695 145,214 

 b. Tabungan 336,136 443,273 503,080 

 i. Rupiah 336,119 439,411 482,057 

 ii. Valuta Asing 17 3,862 21,023 

 c. Simpanan Giro Valas 79,928 88,529 112,901 

 C. Surat Berharga selain Saham 2,615 3,487 3,279 

2 Uang Primer (M0) 297,080 379,583 344,689 

 A. Uang Kartal yang Diedarkan 178,572 220,786 264,391 

 a. Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR 150,654 182,967 209,747 

 b. Kas Bank Umum dan BPR 27,918 37,819 54,644 

 B. Saldo Giro Positif Bank Umum pada BI 118,417 158,452 79,648 

 C. Giro Sektor Swasta 91 345 650 

 D. SBI yg digunakaan utk pemenuhan GWM Sekunder    

3 PDB Harga yg Berlaku 3,339,217 3,950,893 4,951,357 

4 Money Multiplier    

 A. M1 Money Multiplier 1.17 1.19 1.33 

 B. M2 Money Multiplier 4.65 4.35 5.50 

5 Velocity of Money    

 A. Velocity of Money (M1) 9.62 8.78 10.84 

 B. Velocity of Money (M2) 2.42 2.39 2.61 

 

Sumber: Bank Indonesia 

Kecepatan peredaran uang (M1) pada tahun 2016 adalah:     V = 

 

Kecepatan peredaran uang (M2) pada tahun 2016 adalah:     V = 
 

11.3 Bank Indonesia: Tujuan, Tugas, dan Fungsi 

 
4.951.357 

= 10,84 
456.787 

4.951.357 

1.895.838 = 2,61 

 

Menurut undang-undang No. 23 Thun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 7, adalah: 

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. 
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Menurut Pasal 8, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank 

Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan   moneter; 

b. mengatur  dan menjaga  kelancaran sistem pembayaran; 

c. mengatur dan mengawasi Bank. 

Menurut Pasal 9 yang mengamanatkan bahwa: 

(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur 

tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

Sedangkan BAB IV mengamanatkan tugas/ kewenangan Bank Senral (BI)  yang  tercantum 

pada Pasal 10 sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang: 

a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju 

inflasi yang ditetapkannya; 

b.  melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang 

termaksud tetapi tidak terbatas pada : 

1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 

2) penetapan tingkat diskonto; 

3) penetapan cadangan wajib minimum; 

4) pengaturan kredit atau pembiayaan. 

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 
 

Sebuah bank sentral mempunyai empat fungsi utama yaitu, bankir bagi bank-bank 

komersial, bankir bagi pemerintah, pengontrol jumlah uang yang  beredar  dan 

pengatur pasar uang. 
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1. Bankir Bagi Bank-Bank Komersial 

Bank sentral menerima deposito dari bank-bank nomersial dan akan 

memindahkannya ke rekening bank lain bila ada permintan dari bank komersial 

tersebut. Dengan cara ini, bank sentral melengkapi tiap bank komersial dengan 

rekening giro dan dengan sebuah rekening penyelesaian hutang terhadap bank lain. 

Deposito yang disimpan bank komersial terlihat pada tabel 9.1. Cadangan bank 

komersial yang di bank sentrall merupakan hutang bank sentral, karena ia berjanji 

akan membayar deposito itu kepada bank komersial berdasarkan permintan. 

Bank sentral berperan sebagai sumber peminjaman terakhir (lender of last resort)  

bagi sistem perbankan komersial.  Bank  komersial  menjalankan  investasi  yang 

sehat terkadang mengalami kekurangan uang kas  untuk  memenuhi  permintan 

deposan mereka. Jika bank tersebut tidak dapat  memperoleh  uang  tunai,  mereka 

bisa mengalami kebangkrutan, walaupun pada dasarnya mereka memiliki posisi 

keuangan yang kuat. Bank sentral menyediakan bantuan sementara untuk bank 

komersial tersebut dengan memberikan pinjaman jangka pendek. 

 
2. Bank Untuk Pemerintah 

Pemerintah menyimpan dananya di bank  sentral.  Departemen  keuangan  

menyimpan rekening gironya pada bank sentral. Bila pemerintah  membutuhkan  

lebih banyak uang dari pada yang dikumpulkan dari  pajak,  ia  juga  perlu 

meminjam, hal itu bisa dilakukan dengan menjual surat berharga. Sebagian besar 

surat berharga tersebut dijual langsung ke masyarakat, tetapi bila bank sentral 

membeli surat berharga tersebut di pasar terbuka secar tidak langsung bank sentral 

memberikan pinjaman kepada pemerintah. 

 
3. Pengontrol Jumlah Uang Yang Beredar 

Bannk sentral dalam menjaga kestabilan perekonomian. Bank Sentral menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju  inflasi  yang  ingin  

dicapai. Untuk itu bank sentral menentukan jumlah uang yang harus  disediakan 

dalam perekonomian. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui 
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piranti moneter, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat 

diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. 

 
4. Pengaturan Pasar Uang 

Bank sentral seringkali memasuki pasar uang untuk tujuan selain mengontrol 

jumlah uang yang beredar. Misalnya sebgai alat pemerintah bank sentral berusaha 

agar suku bunga tetap rendah. Bank sentral bertanggung jawab dalam mendukung 

siatem keuangan negara dan mencegah kekacauan serius akibat kepanikan yang 

meluas serta kegagalan yang dilakukan bank. Hal ini salah satu penyebabnya 

adalah adanya bank-bank komersial memberikan pinjaman jangka panjang dengan 

menggunakan pinjaman jangka pendek. Kenaikan suku bunga cenerung menekan 

bank-bank ini. 

Perbedaan kegiatan Bank Sentral dan Bank Umum 

1. Dalam perekonomian hanya terdapat satu Bank Sentral. Sedangkan Bank 

Umum mempunyai jumlah yang banyak namun Bank Sentral mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

2. Bank Sentral bisa dikuasai pemerintah, sedangkan Bank Umum dikuasai oleh 

pihak swasta. 

3. Tujuan Bank Umum memaksimumkan profit, sedangkan Bank Sentral 

bertujuan menjadi banker bagi bank-bank komersil, banker pemerintah, 

pengontrol jumlah uang yang beredar dan pengantur pasar uang 

4. Diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak uang kartal,sedangkan bank umum 

mencetak uang giral. 

 
11.4 Instrumen Bank Sentral Mempengaruhi Juimlah Uang Yang Beredar 

 

Operasi Pasar Terbuka 

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di 

pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT 

dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) dan Intervensi Rupiah. 

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi 

benar-benar  mencerminkan  kondisi   likuiditas   pasar   uang.   Sedangkan kegiatan 
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intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi  pasar 

uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. 

Pembelian di pasar terbuka SBI oleh Bank Indonesia menyebabkan terjadinya 

peningkatan cadangan dan peningkatan penawaran uang pada jumlah sama dengan 

angka pengganda uang dikalikan cadangan. 

Penjualan di pasar terbuka SBI oleh Bank Indonesia menyebabkan terjadinya 

penurunan cadangan dan penurunan penawaran uang pada jumlah sama dengan 

angka pengganda uang dikalikan cadangan 

 
Penetapan Cadangan Wajib Minimum 

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang 

besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini 

tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak 

ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang 

bersangkutan di Bank Indonesia. 

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter 

maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya. 

Peran sebagai Lender of The Last Resort Bank Indonesia juga berfungsi sebagai 

lender of the last resort. 

Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam 

pengelolaan dana. 

Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman 

wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan  

nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. 

 

Peran sebagai Lender of The Last Resort 

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam 

melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam 
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pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank 

penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah 

dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. 

 
Kebijakan Nilai Tukar 

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka 

tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai 

tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi 

peningkatan kegiatan dunia usaha. 

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai 

tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978,  sistem  

nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar 

mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997. 

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya 

ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan 

keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. 

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu 

melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada  saat  terjadi  gejolak 

kurs yang berlebihan. 

Tahun 2104 kurs rupiah terhadap dolar Amerika rata-rata setiap tahun adalah 

Rp.1843 per 1 dolar dan terus melemah menjadi Rp.2909 per 1 USD pada tahun  

1997 dan mencapai Rp.10.014 tahun 1998 karena Indonesia dilanda krisis ekonomi  

yang parah. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 11.3 
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Gambar 11.3 Perkembangan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Bulan Januari 2014 sd 
Januari 2016 

 
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada Januari sd Juni 2014 mengalami apresiasi 

(mengauat) terhadap dolar dari kisaran Rp. 12.000 sampai dengan Rp.11.400 terhadap dolar 

Amerika. Hal ini disebabkan terjadinya surplus transaksi berjalan Indonesia pada tiga bulan 

berturut-turut yaitu pada November 2013 sd Januari 2014. Selanjut rupiah terus terdepresiasi sampai 

dengan Januari 2016 pada kisaran Rp 13.800 sampai dengan Rp.14.000 per dolar Amerika. 

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 11.3 
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Pengelolaan Cadangan Devisa 

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank 

devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola 

cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas 

dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi.  

Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang 

terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran 

dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. 

Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem 

diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat 

berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang  

dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai 

nilai yang lebih baik. 

Cadangan devisa Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2015 , pada tahun 2010 nilai 

cadangan devisa Indonesia adalah 96,2 milair dolar Amerika. Tahun 2014 meningkat  

menjadi 111,86 miliar dolar Amerika, jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membayar 

7 bulan impor dan membayar cicilan utang pemerintah. Selanjutnya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Sumber: ADB Key Indicator 2015 

 
Gambar: 11.4 Cadangan Devisa Indonesia tahun 1997 sd 2014 ( miliar dolar Amerika) 

 
 
 

11.5 Kebijakan Moneter 

Kebijakan Moneter adalah pengaturan jumlah uang yang beredar oleh para pembuat 

kebijakan di bank sentral (bank Indonesia) untuk mencapai kestabilan harga (inflasi) dan 

kestabilan perekonomian (output). 

Kebijakan moneter dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang 

beredar dilakukan dengan dua melalui dua kebijakan yaitu: 

a. Kebijakan Moneter Ekspansif (Expansionary Monetary Policy) 

Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter dilakukan untuk menambah 

jumlah uang beredar. 

kebijakan moneter ekspansif dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik (kurva) 

11.4 berikut ini: 

11.5  
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Gambar 11.5 Kebijakan Moneter Ekspansif 
 
 

Kebijakan moneter ekspnasif dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar 

menyebabkan kurva LM bergeser dari LM0 ke LM1 sehungga tingkat bunga turun 

(investor meningkatkan investasi), output nasional naik dari Y0 ke Y1 

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Contractionary Monetary Policy) 

Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dilakukan untuk 

mengurangi jumlah uang yang beredar (Tight Money Policy). 
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Gambar 11.6: Kebijakan Moneter Kontraktif 
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Keterangan 

Kebijakan moneter kotraktif yang dilakukan bank sentral menyebabkan kurva LM 

bergeser ke kiri dari LM0 ke LM1 , tingkat bunga naik dari r0 ke r1 dan pendapatan 

nasional turun dari Y0 ke Y1 

 
11.6 Saluran Transmisi Kebijakan Moneter 

 
Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah 

yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai 

tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen 

kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan 

akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai 

dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time 

lag). 

 
Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering 

disebut sebagai mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter.  Mekanisme  ini 

menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui  perubahan-perubahan  instrumen 

moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi  dan  

keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme  tersebut 

terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan  dan sektor keuangan,  serta  sektor 

riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur,  diantaranya  jalur 

suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. 

 
Bagan 11.1: Proses Bekerjanya Kebijakan Moneter 
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Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku  bunga  deposito  dan 

suku bunga kredit perbankan.  Apabila  perekonomian  sedang  mengalami  kelesuan, 

Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif  melalui 

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga  BI 

Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit  dari perusahaan  

dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku  bunga  kredit  juga  akan 

menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan 

meningkatkan aktifitas konsumsi dan  investasi  sehingga  aktifitas  perekonomian 

semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan,  Bank 

Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas 

perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. 

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini 

sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong 

kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. 
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Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk 

menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI 

karena mereka akan mendapatkan tingkat  pengembalian  yang  lebih  tinggi.  Aliran 

modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. 

Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih  murah dan  barang ekspor  

kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang  kompetitif  sehingga  akan 

mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net  ekspor ini akan berdampak  

pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. 

 
Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan 

harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan 

obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya 

mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi 

dan investasi. 

 
Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi 

ekspektasi  publik  akan  inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang 

diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong 

pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. 

Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui 

kenaikan harga. 

 
Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja  memerlukan  waktu  (time  lag). 

Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya 

bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja 

sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada 

kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter.  Apabila  perbankan  melihat  risiko 

perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate 

biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk 

memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan 

kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, 

penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya 
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permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. 

Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat 

berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. 

 
(Sumber: 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Transmisi+Kebijakan+Moneter/) 

 
 

11.7 Operasi Pasar Terbuka 
 

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan 

kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga). Suku 

bunga kebijakan, yang dikenal dengan istilah BI Rate, ditetapkan melalui Rapat Dewan 

Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Dalam tataran operasional, BI Rate tercermin dari 

pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight (O/N). 

 
PUAB atau Pasar Uang Antar Bank adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu  

Bank dengan Bank Lainnya. Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk dari 

kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana. Kegiatan di PUAB dilakukan 

melalui  mekanisme   over  the  counter (OTC)   yaitu  terciptanya  kesepakatan  antara 

peminjam dan pemilik  dana  yang dilakukan tidak  melalui  lantai bursa. Transaksi PUAB 

dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (overnight) sampai dengan satu tahun, namun  

pada praktiknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu kurang dari 3 bulan. 

 
Agar pergerakan suku bunga PUAB O/N tidak terlalu melebar dari anchor-nya (BI Rate), 

Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas 

perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan  stabil. 

Kebutuhan likuiditas perbankan diestimasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

autonomous seperti operasi pemerintah, jatuh waktu instrument OPT  dan  Standing  

Facilities serta mutasi dari uang kartal. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak injeksi 

(penambahan) likuiditas maupun absorpsi (pengurangan) likuiditas di pasar uang. 

 
 

 

 

214 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Transmisi%2BKebijakan%2BMoneter/
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Transmisi%2BKebijakan%2BMoneter/


215
211 217 

Bab 11. Kebijakan Moneter 

Bab 11. Teori dan Kebijakan Moneter 
 
 

 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Operasi+Moneter/Penjelasan+Operasi+Moneter/ 

 
 

Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan bagian  dari kegiatan  Operasi Moneter  (OM) 

yang berfungsi untuk mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga  di  PUAB.  OPT 

terdiri dari 2 jenis, yaitu: 

 
1. OPT Absorpsi 

OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari 

indikator suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas. 

Salah satu indikatornya adalah suku bunga PUAB yang turun tajam. 

Instrumen yang digunakan dalam OPT absorpsi ini adalah (i) Lelang SBI, (ii) Term 

Deposit, (iii) SBN outright jual, (iv) Reverse Repo SBN serta (v) sterilisasi valas dengan 

menjual USD/IDR ataupun melakukan swap jual USD/IDR. 

 
2. OPT Injeksi 

 
OPT injeksi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator 

suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas. Salah satu 

indikatornya adalah suku bunga PUAB yang naik tajam. 

Instrumen yang digunakan dalam OPT injeksi ini adalah (i) Repo, (ii) SBN outright beli 

serta (iii) sterilisasi valas dengan membeli USD/IDR ataupun melakukan swap beli 

USD/IDR. 

 
Operasi Moneter: Standing Facilities 

 
Penyediaan Standing Facility (SF) merupakan bagaian dari kegiatan OM yang berfungsi 

untuk membentuk koridor suku bunga PUAB o/n. 

Seperti halnya OPT, standing facilities juga terbagi 2, yaitu: 

 
1. Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank (lending facility), yaitu 

fasilitas bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan cara merepokan 

SBI/SUN/SBN yang dimilikinya kepada Bank Indonesia; dan 
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2. Penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia (deposit facility), yaitu fasilitas 

bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan cara menempatkan dana yang 

dimilikinya kepada Bank Indonesia. 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
 
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 

Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga 

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk 

menggantikan peran Bapepam- LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga 

keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, 

serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan 

Visi dan Misi OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )  

Visi OJK yaitu : 

1. Untuk menjadi lembaga monitoring terpercaya yang mengawasi industri jasa keuangan 

2. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan 

3. Dapat membawa industri jasa keuangan untuk menjadi pilar nasional ekonomi dengan daya 

saing global. 

4. Kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
 

Misi OJK : 

 

1. Untuk mewujudkan diselenggarakannya semua kegiatan di sektor keuangan sehingga 

mereka berhasil secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 

2. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. 

3. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 
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Tugas dan wewenang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 
 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 
 

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan 

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal 

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 

lembaga jasa keuangan lainnya 

 
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang : 

 
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini 

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan 

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK 

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan 

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK 

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa 

Keuangan dan pihak tertentu 

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa 
Keuangan 

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan 

menatausahakan kekayaan dan kewajiban 

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang : 
 

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan 

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif 

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain 

terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan 

4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu 

5. Melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statute 

6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang- undangan di sektor jasa keuangan; dan 
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7. Memberikan dan/atau mencabut: 

a. Izin usaha 

b. Izin orang perseorangan 

c. Efektifnya pernyataan pendaftaran 

d. Surat tanda terdaftar 

e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha 

f. Pengesahan 

g. Persetujuan atau penetapan pembubaran 

h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan 

Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas 

moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas 

moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya 

mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Hal ini yang 

selama ini tidak pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan ada atau 

tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan. 

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai lender of the last resort. Dalam hal ini apabila 

terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman, maka Bank Indonesia 

bertugas memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Akan 

tetapi setelah pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK maka yang mengetahui dan 

menguasai informasi kondisi perbankan adalah OJK. Selanjutnya OJK akan melaporkan pada BI tentang 

kondisi bank yang memerlukan bantuan. Tentu saja BI tidak dapat secara cepat memutuskan untuk 

memberikan FPJP, akan tetapi terlebih dahulu akan melakukan konfirmasi dan peninjauan ulang. Hal ini 

berpotensi kurang efektifnya peran BI sebagai lender of the last resort. 

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem pembayaran dan mengatur kebijakan moneter, maka Bank 

Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu intrumen yang dapat digunakan oleh BI adalah 

menentukan tingkat suku bunga acuan (BI Rate), giro wajib minimum, ketentuan devisa dan ketentuan 

kredit. 

Pelaksanaan pengaturan kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI harusnya dapat bekerja secara efektif. 

BI rate hendaknya direspon secara langsung oleh kalangan perbankan, sehingga berpengaruh terhadap 

masyarakat khususnya sektor riil. Masalahnya adalah selama ini pergerakan BI rate tidak serta merta diikuti 

oleh pergerakan bunga simpanan dan bunga kredit. Ini terjadi pada saat BI masih berwenang untuk mengatur 

dan mengawasi perbankan. Hal yang perlu dipf.erhatikan adalah jangan sampai pada saat fungsi pengaturan 

dan pengawasan perbankan pindah ke OJK, fungsi ini menjadi semakin tidak efektif. 
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Sumber : http://www.ojk.go.id/en/vision-mission 
 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/booklet-bi/Documents/BPI%20Tahun%202014.pdf 
 

Sumber : http://www.ojk.go.id/peran-bi 
 

Sumber : http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi 
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RANGKUMAN BAB XI 

 
1. Permintaan akan uang dalam masyarakat atau motif masyarakat dalam memegang 

uang ada tiga yaitu: untuk transaksi, untuk berjaga-jaga dan spekulasi 

Penawaran Uang (Money Supply = Ms)  Adalah  jumlah  uang  yang  beredar  di 

masyarakat. Keseimbangan pada pasar uang terjadi pada saat penawaran uang sama 

dengan permintaan 

2. Fungsi bank sentral mempunyai empat fungsi utama yaitu: bankir bagi bank- 

bank komersial, bankir bagi pemerintah, pengontrol jumlah uang yang beredar 

dan pengatur pasar uang. 

Menurut undang-undang No. 23 Thun 1999 tentang Bank Indonesia tugas/  kewenangan 

Bank Senral (BI) yang tercantum pada Pasal 10 sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang: 

a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran 

laju inflasi yang ditetapkannya; 

b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang 

termaksud tetapi tidak terbatas pada: 

1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta 

asing; 

2) penetapan tingkat diskonto; 

3) penetapan cadangan wajib minimum; 

4) pengaturan kredit atau pembiayaan. 

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

3. Instrumen bank sentral mempengaruhi jumlah uang yang beredar yaitu: operasi 

pasar terbuka, penetapan cadangan minimum bagi perbankan, peran sebagai 

lender of last resort., kebijakan niali tukar, pengelolaan cadangan devisa dan 

kredit proyek. 
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4. Kebijakan Moneter adalah pengaturan jumlah uang yang beredar oleh para 

pembuat kebijakan di bank sentral (bank Indonesia) untuk mencapai kestabilan 

harga (inflasi) dan kestabilan perekonomian (kestabilan output). 

Kebijakan moneter dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang 

yang beredar dilakukan dengan dua melalui dua kebijakan yaitu: 

a. Kebijakan Moneter Ekspansif (Expansive Monetary Policy) 

Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter dilakukan untuk 

menambah jumlah uang beredar. 

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Contractive Monetari Policy) 

Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dilakukan untuk 

mengurangi jumlah uang yang beredar (Tight Money Policy). 

 
 
 
 

LATIHAN BAB XI 

 
Soal 

Dalam suatu perekonomian jumlah uang beredar (penawaran uang  =  M1)  adalah 1.100  

smu (satuan mata uang) yang terdiri dari uang karta 500 smu dan uang giral 600 smu jika 

bank sentral menaikan rasio cadangan dari 10 persen menjadi 12 persen. Dengan asumsi 

semua bank umum tidak memilki cadangan dan jumlah uang kartal yang beredar tidak 

berubah. Berapa perubahan jumlah uang yang beredar akibat perubahan cadangan. 
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BAB XII 

PENGANGGURAN DAN INFLASI 

 
 
 

Pengangguran dan inflasi adalah dua dari tiga isu sentral dari  ekonomi  makro  selain 

pertumbuhan ekonomi. 

Pengangguran  dan inflasi   dijadikan  topik  utama  dalam   baik   perencanaan  ekonomi  maupun 

dalam kampanye para politisi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah atau pilkada yang 

sering mengklaim bahwa program atau kebijakan yang  mereka  tawarkan  akan menciptakan 

banyak lapangan kerja dan akan menjaga kestabilan harga. 

 
12.1 Pengangguran (Unemployment) 

Pengangguran adalah masalah ekonomi makro  yang  mempengaruhi  kehidupan  manusia. 

Angkatan kerja yang  menganggur  atau  kehilangan  pekerjaan  berarti  menurunnya  standar 

hidup,  memperoleh  tekanan/beban  psikologis  dan  menimbulkan  masalah   dalam   keluarga 

karena tidak mempunyai pendapatan  yang  memadai.  Secara  umum  pengangguran  adalah 

suatu keadaan dimana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum 

mendapatkannya. 
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12.1.1 Pandangan Klasik Tentang Pasar Tenaga Kerja dan Kekakuan Upah (Wage Rigid) 

Para ekonom klasik  berasumsi  bahwa  tingkat  upah  akan  secara  otamatis  menyesuaikan 

dengan jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga pengangguran  tidak  akan 

pernah ada. Untuk melihat bagaimana proses  penyesuaian  tersebut  terjadi,  kita  asumsikan 

bahwa tingkat upah di pasar tenaga kerja adalah L0 dan tingkat pengangguran U1 jika terjadi 

penurunan permintaan tenaga kerja (gambar 12.1) maka akan menggeser kurva permintaan 

tenga kerja kekeri dari Do ke D1. 

 
U S 

 

 
U0 

U1 

D0 

D1 
 

 

L1 L0 L 

 
 

Gambar 12.1: Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

 
 

Penurunan  permintaan  tenaga  kerja  menyebabkan  tingkat upah turun dari W0 ke W1 dan 

jumlah permintaan terhadap tenaga kerja turun dari L0 ke L1 

 
Upah Lengket (Wage Rigid) 

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran (selain pengangguran struktural dan friksional) 

adalah  upah  lengket (wage rigid) artinya, upah tidak turun (tertahan) pada saat permintaan 

terhadap tenaga kerja turun. 

 
Mengapa upah lengket (rigid)? 

Lambatnya  perubahan    upah nominal terkait dengan kontrak jangka panjang (antara pekerja 

dan perusahaan) yang mengatur upah nominal, yang terkadang berjangka hingga tiga tahun 
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(Mankiw, 2006:304) dan penetapan upah minimum  melalui kesepakatan pekerja, perusahaan dan 

pemerintah yang bukan berdasarkan  tingkat  nilai  pasar  tetapi berdasarkan kebutuhan hidup 

minimum pekerja. 

Hal ini dapat dijelaskan oleh grafik 12.2, tingkat upah awal adalah di W0 dengan jumlah 

 
W S 

 
 

 

U 

W0 

 
W* 

 

D0 

D1 
 

L1 L* L0 L 

 
Gambar 12.2: Kurva Upah Lengket (Wage Rigid) 

 
 

tenaga kerja L0 jika terjadi penurunan permintaan terhadap tenaga kerja dari D0 ke D1 tingkat upah 

tidak turun ke W* tetapi tertahan di W0 sedangkan jumlah tenaga kerja yang  ingin  ditawarkan  

oleh rumah tangga L0 pada tingkat upah W0 dan L1 adalah jumlah yang diminta perusahaan, maka 

terjadi pengangguran sejumlah adalah L0 - L1 . 

 
Beberapa terminologi dalam pengangguran adalah sebagai berikut: 

� Usia kerja adalah jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun- 55 tahun 

� Angkatan kerja (Labor Force) adalah jumlah penduduk yang berusia 15-55 tahun yang 

aktif mencari pekerjaan atau jumlah orang yang sedang bekerja dan orang yang 

menganggur. 

� Kesempatan kerja (Employment Opportunity) adalah jumlah pekerja umur 15 tahun  - 55 tahun 

atau yang termasuk dalam angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. 
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�  Pengangguran (Unemployment) menunjukkan jumlah pekerja yang tidak bekerja dan 

secara aktif sedang mencari pekerjaan atau selisih antar angkatan kerja dengan 

kesempatan kerja yang tersedia. 

 
Dari data BPS diperoleh jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 adalah 231,4 juta orang, jumlah 

orang bekerja 104,485 orang dan jumlah penganggur 9,259 juta orang, maka  jumlah angkatan 

kerja adalah: 

 
Angkatan Kerja = jumlah orang bekerja +   jumlah penganggur 

= 104,485 juta orang + 9,259 juta  orang 

= 113,744 juta orang 

 
 

Tingkat pengangguran (Unemployment Rate = U) adalah pengangguran yang dinyatakan sebagai 

prosentase dari angkatan kerja, yaitu: 

 
U =   Jumlah Pengangguran x 100% 

Angkatan Kerja 

 
 

U = (9,259 juta orang/113,744 juta orang) x 100% 

= 8,14 persen 

 
 

Tingkat patisipasi angkatan-kerja (labor-force participation) atau PAK adalah persentase dari 

populasi angkatan kerja dalam usia kerja, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
Angkatan Kerja 

PAK  = x 100% 
Populasi Orang Dewasa 

 
 

Jika jumlah populasi usia kerja sebanyak 168,26 juta orang (BPS, 2014) dan jumlah yang bekerja 

sebanyak 113,744 juta orang, maka PAK adalah: 
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PAK = (113,744 juta orang/168,26 juta orang) x 100 

= 67,6 persen 

Adapun gambaran jumlah angkatan kerja, jumlah oang bekerja dan jumlah pengangguran di 

Indonesia tahun 1997 sd 2014 adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 
 

Gambar: Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Menganggur Tahun 1997 sd 2014 (orang) 

 
 
 

12.1.2 Terminologi Pengangguran 

BPS mengelompokan pengangguran sebagai berikut: 

1.  Pengangguran penuh/terbuka (open unemployment) yaitu orang  yang  termasuk  angkatan kerja 

tetapi tidak bekerja dan tidak mencari pekerja. 

2. Setengah menganggur 

Setengah menganggur didefinisikan sebagai penduduk  yang  bekerja  dibawah  jam  kerja 

normal (kurang dari 35 jam/minggu), yang terdiri dari: 

a. terpaksa (involuntary under-employment) adalah orang bekerja kurang dari 35 jam 

seminggu karena suatu sebab di luar kemauannya. Mereka tidak/belum berhasil 

memperoleh pekerjaan sekalipun mereka mencari dan bersedia menerima 

pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dari tingkat yang diharapkan. 
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b. Setengah menganggur sukarela (involuntary unemployment) adalah mereka yang 

bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak 

menerima pekerjaan, sering disebut juga pekerja paruh waktu (part time 

worker) 

 

12.1.3 Penyebab Terjadinya Pengangguran 

 
Seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan (menganggur) tidak hanya disebabkan oleh tidak 

tersedianya pekerjaan tetapi juga karena: pekerja  memerlukan  waktu  penyesuaian  antara  

kualifikasi pekerja dengan pekerjaan  yang  tersedia,  keterampilan  yang  diminta  oleh  pemberi 

kerja tidak sesuai dengan keterampilan pencari kerja atau tidak adanya kesesuaian lokasi antara 

pekerjaan dan pencari kerja, adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja,  siklus  

bisnis. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi: 

 Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) 

Pengangguran friksional adalah pengangguran  yang  muncul  karena  adanya  

waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan 

pekerjaan yang tersedia. Pemberi kerja perlu waktu untuk untuk mempelajari 

kemampuan pelamar, dan pencari kerja untuk mempelajari kemampuan pencari 

kerja. Waktu yang diperlukan untuk mempertemukan permintaan tenaga kerja 

dengan penawaran tenaga kerja menghasilkan pengangguran friksional. 

 Pengangguran struktural (Structural Unemployment) 

Pengangguran   struktural   adalah   pengangguran  yang muncul  karena (1) 

keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan 

pencari kerja atau (2) tidak adanya kesesuaian lokasi  antara  pekerjaan  dan  pencari  

kerja. 

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan selera, teknologi, pajak, atau 

kompetisi yang mengurangi permintaan atas keterampilan tertentu dan menaikkan 
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permintaan atas keterampilan yang lain. Contoh golf cart menggantikan caddy dan 

ATM menggantikan teller bank. 

  Pengganguran Musiman (Seasonal Unemployment) 

Pengangguran musimsn adalah pengangguran karena adanya perubahan permintaan 

dan penawaran tenaga kerja. Contoh: nelayan tidak melaut pada  musim gelombang 

tinggi, petani menganggur pada musim kemarau panjang, dst. 

 Pengangguran siklikal (Cyclical Unemployment) 

Pengangguran siklikal adalah fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis.  

Pada  saat  resesi  terjadi  penurunan  produksi  dan  permintaan  terhadap tenaga kerja 

berkurang jika perekonomian mengalami ekspansi maka produksi naik sehingga 

permintaan terhadap tenaga kerja meningkat. 

 

Tingkat pengangguran 1990-1996 (zaman Orde Baru) dibawah 5% (rendah) karena kuat campur 

tangan pemerintah dalam mengontrol perekonomian (pengendalian harga, ketenaga kerjaan dan 

kestabilan politik) membuat pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah 7,99% selama tujuh tahun 

tersebut. Pertumbuhan yang tinggi menyerap banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat 

pengangguran. Pada zaman reformasi 1998 - sekarang tingkat pengangguran terus meningkat  

dari 6.4% pada tahun 1999 sampai puncaknya 11,2% tahun 2005 salah satunya disebabkan oleh 

kenaikan harga BBM premium dari Rp 2.400,- menjadi Rp4.500,- dan solar dari Rp 2.100,- 

menjadi Rp 4.300,- 

(http://www.google.com/webhp?hl=id#sclient=psy&hl=id&site=webhp&q=harga+bbm+2005&a 

q=f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=546b5e65489f8a1f)  pada  tahun  2006  turun  menjadi  10,5%   dan 

tahun 2009 sebesar 8.1%. Ada indikasi bahwa  rata-rata  tingkat pengangguran  cenderung tinggi  

seiring dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Misalnya pada 1999-2009 ( rata-rata 4,69%) . 
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12.2 Inflasi (Inflation) 

 
Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Kenaikan harga berlangsung secara terus menerus 

untuk sekelompok barang. Dan sebaliknya jika harga turun secara terus menerus untuk 

sekelompok barang maka disebut deflasi. Kenaikan harga secara umum akan menurunkan nilai 

riil dari masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun tetap . 

 
12.2.1 Pentingnya Kestabilan Harga 

� Inflasi menurunkan daya beli, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki 

tabungan untuk meng-hedge inflasi. 

� Distribusi pendapatan melebar. 

�  Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif karena tingginya ketidakpastian 

(mendorong investasi jangka pendek). 

� Inflasi yang tinggi, menyebabkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi terhambat. 

 
 

Kenaikan harga umum atau inflasi salah satunya diukur dengan menggunakan indeks harga 

konsumen (IHK). Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung ratarata 

perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 

penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. 
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Pada Maret 2005 anda mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum  uang  

Rp100.000,- bisa memperoleh 41,67 liter premium dan  tahun 2009  uang Rp 100.000,- hanya  

bisa memperoleh 22,22 liter premium 

 
(http://www.google.com/webhp?hl=id#sclient=psy&hl=id&site=webhp&q=harga+bbm+2005&a 

q=f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=546b5e65489f8a1f). Hal ini berarti kemampuan  memperoleh 

barang (purchasing power) dari uang yang kita miliki semakin menurun. 

Kenaikan harga minyak mempunyai efek domino kepada, kenaikan harga sekelompok (basket) 

barang dan jasa pada priode tertentu tersebut disebut inflasi. 

 
12.2.2 Penyebab Inflasi 

 
Inflasi ditinjau dari penyebabnya dapat digolongkan menjadi dua (Parkin, 2010:702) yaitu: 

 

� Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 

� Inflasi akibat desakan biaya peroduksi (cost push inflation) 

 
Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 

 
Inflasi yang terjadi karena adanya kelebihan/peningkatan permintaan total (aggregate demand) 

dibandingkan dengan penawaran total (aggregate supply) sehingga terjadi kenaikan harga. 

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif 

terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil 

yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada 

kapasitas perekonomian. 

Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) dapat dijelaskan pada grafik 12.5 berikut: 
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Gambar 12.5: Demand Pull Inflation 

Inflasi diawali oleh pergeseran kurva permintaan agregat kekiri dari AD0 ke AD1 menyebabkan 

tingakat harga naik dari P0 ke P1 (output juga naik dari Y0 ke Y1), hal akan membuka celah 

inflasi seperti terlihat pada gambar 12.5 

 
Inflasi akibat desakan biaya produksi (cost push inflation) 

Inflasi yang terjadi akibat kenaikan   biaya   produksi (input) sehingga mengakibatkan harga 

jual produk (output) meningkat. Misalnya, sebagai akibat kenaikan upah buruh, harga bahan 

baku ataupun kenaikan biaya teknologi dan sebagainya. 

 
Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak 

inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi 

yang diatur pemerintah (administered  price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana 

alam dan terganggunya distribusi. 

 
Peningkatan harga input (kenaikan harga minyak) menyebabkan biaya produksi naik dan 

produsen mengurangi produksi (output) maka menggeser  kurva  permintaan agregat ke kiri dari 

AS0 ke AS1 akan menaikan harga dari P0 ke P1 seperti terlihat pada kurva 12.6 berikut: 
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Gambar 12.6: Cost Push Inflataion 

 
 

Keterangan gambar 12.6 

Celah inflasi terjadi jika pendapatan nasional aktual melebihi pendapatan nasional potensial (Y1 > 

Yo ) dicapai dengan kapisitas produksi dioperasikan diatas  kapasitas  normal  (tenaga  kerja 

lembur) meningkatkan biaya produksi (biaya total) dan menurunkan laba akhirnya produsen 

mengurangi suplai (menggeser kurva SRASo ke SRAS1) serta menggeser Y1 ke Yo celah inflasi 

hilang tetapi harga sudah naik ke P2. 

 
12.2.3 Metodologi Perhitungan Inflasi 

 
Statistik harga secara khusus ( statistik harga konsumen/retail) dikumpulkan dalam rangka 

penghitungan Indeks Harga  Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu indikator 

ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga barang dan jasa. 

Mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007=100 dan mencakup 66 

kota yang terdiri dari 33 ibukota propinsi dan 33 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK 

sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002=100 dan hanya mencakup 45 kota. 

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen atau retail diperoleh dari 66 kota dan mencakup 

antara 284 - 441 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran 
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yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas 

dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transportasi, 

komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam 

setiap sub kelompok terdapat beberapa item. Lebih jauh, item-item tersebut memiliki beberapa 

mutu atau spesifikasi. 

Dari setiap kota, beberapa pasar tradisional dan pasar modern dipilih untuk mewakili 

hargaharga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh dari 3 atau 4 

tempat penjualan, yang didatangi oleh petugas pengumpul data dengan wawancara langsung. 

Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan mengembangkan rumus Laspeyres. 

Dalam penghitungan rata-rata harga barang dan jasa, ukuran yang digunakan adalah mean 

(rata-rata), tetapi untuk beberapa barang/jasa yang musiman, digunakan geometri. 

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda dari satu item dengan item lainnya tergantung 

pada karakteristik item-item tersebut, sebagai berikut: 

 
� Pengumpulan data harga beras di Jakarta adalah harian 

� Beberapa item yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap 

minggu pada hari Senin dan Selasa. 

� Untuk beberapa item makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali,  hari  

Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga. 

� Untuk item makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, 

data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama 

tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis). 

� Untuk barang-barang tahan lama data harganya dikumpulkan bulanan pada hari ke-5 

sampai hari ke-15. 

� Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10. 

� Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10. 

� Upah baby sitter dan pembantu rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari 

ke-10. 

� Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 

sampai hari ke-10. 

 
Sumber: http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2 
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Pengelompokan Inflasi 

 
Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran 

(berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu : 

 
1. Kelompok Bahan Makanan 

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau 

3. Kelompok Perumahan 

4. Kelompok Sandang 

5. Kelompok Kesehatan 

6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga 

7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi. 

 
Sumber: http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/ 

 
Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain: 

 
1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas 

ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan 

pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu 

komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan 

Pusat Statistik www.bps.go.id 

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang 

akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator 

PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar 

harga konstan. 

 
Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat  ini  juga  mempublikasikan 

inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang  dinamakan  disagregasi  inflasi. 

Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih 

menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. 
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Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi: 

 
1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent 

component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, 

seperti: 

o Interaksi permintaan-penawaran 

o Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi  mitra 

dagang 

o Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen 

 
2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena 

dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari : 

o Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) : 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan 

makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga 

komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan 

internasional. 

 
o Inflasi   Komponen   Harga   yang diatur  Pemerintah (Administered Prices) : 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga 

Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll. 

 
Inflasi berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga: 

� Inflasi Tertutup (Closed Inflation) 

Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan satu atau dua barang tertentu. 

� Inflasi Terbuka (Open Inflation) 

Apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. 

� Inflasi Tidak Terkendali (Hyperinflation) 

Apabila inflasi terjadi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga terus 

berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih  

lama disebabkan nilai uang terus merosot. 
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 Jenis-jenis Inflasi: 

1. Creeping Inflation (Inflasi Merayap) 

Inflasi yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak terlalu besar (<10 %)  

dan biasanya tidak mengganggu jalannya perekonomian. 

2. Hyper Inflation 

Laju  inflatasi  yang  sangat  tinggi, (>100 %) dan mengguncangkan 

perekonomian yang tidak stabil. 

Contohnya : Laju inflasi Indonesia pada tahun 1966 > 100% 

 
 

Indeks Harga Konsumen (IHK) 

 
Indeks harga konsumen (Consumer Price Index = CPI) adalah indeks harga yang dihitung tiap  

bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan sekelompok barang dan jasa atau 

“sekeranjang pasar” yang dibeli setiap bulan oleh konsumen di sejumlah kota (Case dan Fair, 2007:58) 

 
Laju inflasi berarti tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke 

periode lain. Tabel berikut ini adalah contoh perhitungan indeks harga konsumen (IHK): 

 
Tabel 12.1: Perhitungan Bobot Proporsional Indeks Harga Konsumen 

 

 
Komoditi Kuantitas Harga Pengeluaran Bobot 

 

A 

 

90 

 

Rp 5.000 

 

Rp 450.000 

 

0.2903 

 

B 

 

1 

 

Rp 500.000 

 

Rp 500.000 

 

0.3226 

C 30 Rp 20.000 Rp 600.000 0.3871 

   
Rp 1.550.000 1 

 
 
 
 

Untuk menyederhanakan masalah misalkan rumah tangga mempunyai pendapatan Rp 1.550.000 per 

bulan, mengalokasikan pengeluarannya dalam   tiga  kelompok  komoditi  yaitu:  Makanan  (A) 

sebesar 29,03 persen, sewa rumah (B) sebesar 32,26 persen, dan lainnya 38,71 persen. 
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Tabel berikut memperlihatkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK): 

 

Tabel 12 .2: Perhitungan Indeks Harga Konsumen 

Tahun 

 
 

Harga x Bobot 
Komoditi     Kuantitas  Bobot  

2007 2008 
 

2007 2008 
 

A 90 0.2903 Rp.   5.000 Rp. 6.000 

B 1 0.3226 Rp.500.000 Rp.600.000 

C 30 0.3871 Rp.   20.000 Rp.   30.000 

 
 
 
 
 

Perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2007 adalah: 

 

170 493 , 5 
IHK = x 100 

170 493 ,5 

 
IHK 2007 = 100 

1451.6 1741.8 

161.300 93.560 

7742 11613 

170.493.5 206.914,8 

 

Indeks harga konsumen (IHK) tahun 2008 dengan tahun dasar 2007 adalah 

 
 

IHK = 

 

 
IHK = 

206 914 , 8 
x 100 

170 493 , 5 

 
121,36 

 

Nilai IHK tahu 2008 sebesar 121,36 menjelaskan bahwa adanya kenaikan harga sekelompok 

barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga tersebut sebesar 21,36 persen dibandingkan  

denga tahun dasar (2007). 

 
Perhitungan Inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Perhitungan inflasi oleh BPS pada November 2010 dengan menggunakan IHK dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Berdasarakan data BPS di 66 kota pada bulan November 2010 terjadi inflasi 0.60 persen, atau 

terdapat kenaikan Indeks Harga Konsemen (IHK) pada bulan Oktober 2010 dari 123,29 menjadi 

124,03 pada bulan November 2010. Laju inflasi (Januari-November) 2010 sebesar 5,98 persen 

dan laju inflasi year on year (November 2010 terhadap November 2009) sebesar 6,33 persen. 

 
 

Tabel 12.3: 

Laju Inflasi Gabungan 66 Kota November 2010, Tahun Kalender 2010 dan 

Year on Year menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100) 

© IHK Inflasi Laju 

Bulan Inflasi Inflasi 
Kelompok Pengeluaran November Desember November November Tahun Year on 

2009 2009 2010 20101) Kalender Year 3)
 

20102)
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Umum (Headline) 116,65 117,03 124,03 0,60 5.98 6,33 
1    Bahan Makanan 127,62 127,46 143,36 1,49 12,47 12,33 

2    Makanan Jadi, minuman, Rokok dan 122,82 123,96 132,11 0,46 6,57 7,56 
Tembakau 

3    Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar 114,77 115,09 119,54 0,25 3,87 4,16 

4   Sandang 117,89 119,01 125,40 0,89 5,37 6,37 

5   Kesehatan 113,15 113,38 115,68 0,09 2,03 2,24 

6    Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga 114,10 114,11 117,78 0,08 3,22 3,23 

7    Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan 102,96 103,32 105,84 0,01 2,44 2,80 
1) Persentase perubahan IHK bulan November 2010 terhadap IHK bulan sebelumnya. 
2) Persentase perubahan IHK bulan November 2010 terhadap IHK bulan Desember 2009 
3) Persentase perubahan IHK bulan November 2010 terhadap IHK bulan November 2009 

Sumber: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=03&notab=1 

 
 

Kenaikan IHK atau inflasi bulan November 2010 terjadi karena kenaikan indeks pada kelompok 

bahan makanan 1,49 persen (diantaranya, cabe merah dan cabe rawit); kelompok makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau 0,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas  dan bahan  

bakar 0,25 persen; kelompok sandang 0,89 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; kelompok 

pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,08 persen dan kelompok transportasi, komunikasi & jasa 

keuangan 0,01 persen. 

 
Sumbangan (kontribusi) kelompok komoditi terhadap inflasi terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 12.4: 

Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional (2007=100) 

November 2010 (persen) 

Kelompok Pengeluaran 
Andil Inflasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=03&notab=1 

 

 
Kontribusi kelompok komoditi terhadap inflasi pada bulan November 2010, terbesar adalah 

kelompok bahan makanan 0,38 persen dan yang terkecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan 

olahraga 0,01 persen. Sedangkan kelompok kesehatan dan kelompok transpor, komunikasi & jasa 

keuangan pada bulan ini relatif stabil. 

 
12.2.4 Perbedaan antara IHK dan PDB Deflator 

PDB deflator adalah rasio antara PDB nominal dan PDB riil (persamaan 3.1). PDB  Deflator  dan  

IHK memberikan informasi yang berbeda tentang apa yang terjadi pada seluruh tingkat harga 

dalam perekonomian. Ada tiga perbebedaan penting di antara kedua ukuran tersebut (Mankiw, 

2000:28-29 alih bahasa oleh Iman Nurmawan) yaitu: 

1. PDB deflator mengukur harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi, sedangkan IHK 

hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi peningkatan harga 

barang yang diproduksi oleh perusahaan atau pemerintah akan terlihat meningkat dalam 

PDB deflator tetapi tidak pada IHK 
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  (%) 

(1) (2) 

UMUM 0,60 

1. Bahan Makanan 0,38 

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 0,09 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 0,06 

4. Sandang 0,06 

5. Kesehatan 0,00 

6, Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 0,01 

7. Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 0,00 
 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&amp;daftar=1&amp;id_subyek=03&amp;notab=1
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2. PDB deflator hanya mengukur tingkat harga barang dan jasa yang diproduksi secara 

domestik. Kenaikan harga barang impor mempengaruhi IHK tetapi tidak mempengaruhi 

PDB deflator. 

3. IHK dihitung dengan menggunakan timbangan yang tetap terhadap harga barang-barng 

yang berbeda, PDB deflator menggunakan timbangan tidak tetap. Dengan kata lain, IHK 

dihitung dengan menggunakan sekelompok barang tetap, sedangkan PDB deflator 

memungkinkan kelompok barang yang berbeda jika komposisi PDB berubah. 

 
Perkembangan laju inflasi tahun 1991 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada gambar 

12.7 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat inflasi 1991-1997 rata-rata 8,39%, tingkat inflasi mencapai puncak pada  tahun  1998 

yaitu sebesar 58,5% sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1998 yang juga dirasakan pada 

tahun 1999 dengan tingkat inflasi 20,3%, namun seiring dengan pemulihan perekonomian, 
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tingkat inflasi turun menjadi 9,3% pada tahun 2000. Rata-rata tingkat  inflasi 2000-2009 adalah 

8,93% per tahun dengan tingkat inflasi terendah pada tahun 2009 sebesar 4,8%. 

 
 

Inflasi sebagai ‘single objective’ 
 

Melalui amanat yang tercakup di Undang Undang tentang  Bank  Indonesia,  tujuan  Bank Indonesia 

fokus pada pencapaian sasaran tunggal atau ‘single objective-nya’, yaitu mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, pertama u kestabilan nilai 

mata uang terhadap barang dan jasa atau laju inflasi , kedua serta kestabilan terhadap mata uang 

negara lain atau kestabilan kurs. 

 
Untuk  mengendalikan inflasi Bank Indonesia menggunakan Inflation Targeting Framework 

(ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten 

diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit 

ditetapkan dan diumumkan. 

 
Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter dengan ITF : 

1. Memiliki Sasaran utama, yaitu Sasaran Inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas 

pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) kebijakan moneter. 

2. Bersifat antisipatif (preemptive atau forward looking) dengan mengarahkan respon 

kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. 

3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan 

pertimbangan respon kebijakan moneter (constrained discretion). 
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Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 

Adalah inflasi yang disebabkan kelebihan permintaan dibandingkan dengan jumlah produksi 

(output gap) seperti: terjadinya gangguan produksi/panen padi, gandum, cabe dan lainnya karena 

perubahan iklim menyebabkan harga kelompok makan naik 

 
Inflasi akibat desakan biaya produksi (cost push inflation) 

 
Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang  berasal dari sisi penawaran ataupun  

yang bersifat kejutan (shocks) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen 

atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan 

diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang  lebih 40% 

dari bobot IHK. 

 
Adapun mekanisme terjadinya inflasi secara umum dapat dilihat pada gambar 12.8 berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/disagregasi.htm 

Gambar 12.8: Bagan Mekanisme Inflasi 
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Expected Inflation 

 
Inflasi juga dapat terjadi akibat adanya ekspektasi masyarakat. Faktor ekspektasi  inflasi 

dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terutama pada saat menjelang harihari 

besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan  penentuan  upah  minimum  regional  

(UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung 

kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada  saat-saat  hari  raya  keagamaan 

meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand tersebut. Demikian halnya  pada  saat  

penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut 

tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. 

 
 

12.2.5 Kurva Philips 

 
Para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan fiskal dan 

moneter. Pada kenyataannya inflasi dan guncangan penawaran bisa terjadi diluar kendali 

pembuat kebijakan tersebut, dan pembuat kebijakan dapat merubah permintaan agregat, dengan 

mempengaruhi output, pengangguran dan inflasi. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan 

permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi. 

Hal lain bisa dilakukan dengan menekan permintaan agregat dengan untuk meningkatkan 

pengangguran dan menurunkan inflasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengangguran 

 
 
 
 

 
Pengangguran 

 

243 



244

243 

Bab 12. Pengangguran dan Inflasi 

 
Gambar 12.9: Kurva Philips Jangka-Pendek 

 
 

Kurva Philips jangka-pendek menunjukan trade-off jangka pendek antara inflasi dan 

pengangguran, jika inflasi naik maka pengangguran turun dan sebalik. 

Hal  ini  dapat terlihat  pada  kurva kurva 12.8:  jika  pembuat  kebijakan menurunkan 

pengangguran dengan meningkatkan permintaan agregat maka akan meningkatkan inflasi. 

 
Gambar 12.10 berikut ini menjelaskan hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia 

pada tahun 1990-2009: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari grafik 12.10 diatas terlihat bahwa data yang menghubungan tingkat inflasi dan tingkat 

pengangguran di Indonesia tahun 1990- 2009 (SPSS 16,0) ternyata tidak terdapat hubungan yang 

signifikan ( t stat 0,398), tidak seperti kurva Philips (original Philips curve) meskipun masih 

terlihat tren yang negatif. 

Hal ini sesuai dengan kesimpulan Parkin, (2010: 710) tetntang hubungan tingkat inflasi dan tingkat 

pengangguran di Amerika Serikat tahun 1961 - 2008 yang memperlihatkan hubungan 
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yang  tidak selalu negatif. Menurut Parkin hal ini disebabkan oleh: pengaruh ekspektasi tingkat 

inflasi (expected inflation rate) dan tingkat pengangguran alamiah (natural unemployment rate). 

 
RANGKUMAN  BAB XII 

 
 

1. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana angkatan kerja yang ingin memperoleh 

pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. 

2. Pandangan Klasik Tentang Pasar Tenaga Kerja, para ekonom klasik berasumsi bahwa 

tingkat  upah  akan  secara  otamatis  menyesuaikan dengan  jumlah permintaan dan 

penawaran tenaga kerja, sehingga pengangguran tidak akan pernah ada. 

Upah lengket (wage rigid) upah tidak turun (tertahan) pada saat permintaan terhadap 

tenaga kerja turun. 

3. Terminologi: 

a. Usia kerja adalah jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun - 55 tahun 

b. Angkatan kerja (Labor Force) adalah jumlah penduduk yang berusia 15- 55 

tahun yang aktif mencari pekerjaan atau jumlah orang yang sedang bekerja dan 

orang yang menganggur. 

c. Kesempatan kerja (Employment Oppotunity) adalah jumlah pekerja umur 15 tahun   

-  55 tahun atau yang termasuk dalam angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. 

d. Pengangguran (Unemployment) menunjukkan jumlah pekerja yang tidak bekerja 

dan secara aktif sedang mencari pekerjaan atau selisih antar angkatan kerja dengan 

kesempatan kerja yang tersedia. 

3. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi: 

a. Pengangguran  friksional (Frictional Unemployment) 

b. Pengangguran  struktural  (Structural Unemployment) 

c. Pengganguran Musiman (Seasonal  Unemployment) 

d. Pengangguran siklikal (Cyclical Unemployment) 

4. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum 

5. Penyebab terjadinya inflasi: 
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a. Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 

b. Inflasi akibat desakan biaya peroduksi (cost push inflation) 

6. Metode perhitungan Inflasi: 

Statistik harga secara khusus ( statistik harga konsumen/retail) dikumpulkan dalam 

rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu 

indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga 

barang dan jasa. Mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar  

2007=100 dan mencakup 66 kota yang terdiri dari 33 ibukota propinsi dan 33 kota-kota 

besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002=100 dan 

hanya mencakup 45 kota. 

7. Perbedaan IHK dengan Deflator PDB, Ada tiga perbebedaan penting di antara kedua 

ukuran tersebut: 

a. PDB deflator mengukur harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi, sedangkan IHK 

hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi peningkatan harga  

barang  yang  diproduksi  oleh perusahaan atau pemerintah akan terlihat meningkat 

dalam PDB deflator tetapi tidak pada IHK 

b. PDB deflator hanya mengukur tingkat harga barang dan jasa yang diproduksi secara 

domestik. Kenaikan harga barang impor mempengaruhi IHK tetapi tidak 

mempengaruhi PDB deflator. 

c. IHK dihitung dengan menggunakan timbangan yang tetap terhadap harga barang-

barng yang berbeda, PDB deflator menggunakan timbangan tidak tetap. Dengan 

kata lain, IHK dihitung dengan menggunakan sekelompok barang tetap, sedangkan 

PDB deflator memungkinkan kelompok barang yang berbeda jika komposisi PDB 

berubah. 

8. Kurva Philip, kurva Philips jangka-pendek menunjukan trade-off jangka pendek antara 

inflasi dan pengangguran, jika inflasi naik maka pengangguran turun dan sebalik. 

9. Kurva Philip untuk data Indonesia yang menghubungan tingkat inflasi dan tingkat 

pengangguran di Indonesia tahun 1990-2009  (SPSS  16,0)  ternyata  tidak  terdapat 

hubungan yang signifikan ( t stat 0,398), tidak seperti kurva  Philips  (original Philips  

curve) meskipun masih terlihat tren yang negatif. 
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PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
Perbedaan sumber daya alam, jumlah penduduk, keadaan cuaca dan keterampilan membuat  

suatu negara tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

penduduknya, hal ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional sudah dimulai ribuan tahun yang lalu yang kita  kenal  dengan  jalur 

sutera, tetapi perdagangan internasional sebagai ilmu pengetahuan dimulai  oleh  Thomas  

Munn  pada abad ke 17  kemudian dilanjutkan Adam Smith  pada abad ke 18 dengan teori 

keungulan   absolut dan 40 tahun kemudian David Richardo dengan hukum keunggulan 

komparatif. Gottfried Habeler menyempurnakan hukum  keunggulan  komparatif  dengan  

kerangka  teori  opportunity  cost. 

Penemuan mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga uap untuk menggantikan perkerjaan 

tangan yang lamban pada akhir abad ke 18 memungkinkan produksi barang secara besar-

besaran. Maka timbullah organisasi industri dengan cara pengelolaannya yang sistematis 

dan teratur. Bahkan pendekatan manjemen secara ilmiah diusahakan oleh Fredrick W. 

Taylor dalam bukunya The Principles of Scientific Management (1911). Pendaya-gunaan 

teknologi baru ini berdampak sangat luas dengan timbulnya revolusi industri yang 

berlangsung dari tahun 1820-1900. Para wirausahawan industri mencurahkan sepenuh 

tenaganya untuk menciptakan teknologi yang modern disertai dengan teknologi organisasi 

yang memungkinkan berjalannya produksi barang secara lancar dan efisien. Hal ini 

menjadi penggerak terjadi perdagangan internasional dengan skala yang lebih besar 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Untuk menyederhakan permasalahan kita mengasumsikan  perdagangan  internasional  dengan 

dua komoditi dan dua negara. Perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang, dan 

jasa yang melewati batas-batas  suatu negara. Surplus perdagangan adalah jika ekspor suatu 

negara lebih besar dari impornya. Defisit perdagangan adalah jika suatu ekspor negara lebih 

kecil dari impornya. 
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13.1. Teori-Teori Perdagangan Internasional 

 
 

1. Merkantilisme 

Kaum merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk 

menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan 

sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk 

cadangan logam mulia (emas dan perak) , semakin banyak cadangan logam mulia 

maka semakin kaya suatu negara. Semakin besar cadangan ini, semakin besar pula 

arus barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia, dan dengan demikian akan 

semakin tinggi pula standar hidup masyarakat suatu negara. 

 

Studi Kasus: Pandangan Thomas Munn terhadap Teori Perdagangan Merkantilis 
 

“Thomas Munn (1571-1641) mungkin orang yang paling berpengaruh pada penulisan- 

penulisan aliran merkantilisme. Bahkan bukunya berjudul England’s Treasure by Foreign 

Trade merupakan karya yang sangat terkenal mengenai aliran merkantilisme pemikiran 

perdagangan. Meskipun sebuah kerajaan kaya akan sumber daya alami, atau melimpah 

dengan barang-barang yang dibeli dari negara lain, namun semua ini bersifat tidak tentu 

dan tidak begitu dapat menjadi patokan. Dengan demikian, cara yang paling baik untuk 

meningkatkan kekayaan adalah melalui perdagangan internasional, yaitu aturan ini: 

dengan menjual lebih banyak produk kepada penduduk asing dibanding dengan nilai 

konsumsi kita dari barang- barang mereka. Oleh karena itu …bagian dari stok kita tersebut 

(ekspor) yang tidak kembali kepada kita dalam bentuk barang (impor) harus dibawa 

kembali ke Negara kita dalam bentuk kekayaan (emas). Kita mungkin …dapat 

mengurangi impor, jika kita dengan bijaksana dapat menahan diri dari konsumsi berlebihan 

terhadap produk-produk luar negeri. Dalam aktivitas ekspor kita tidak hanya harus 

mempertimbangkan berlebihnya produk , namun juga harus melihat kebutuhan negara-

negara yang kita ekspor. Dengan cara seperti itu , kita dapat mengembangkan berbagai 

pabrik / produk yang mereka butuhkan, dan melakukan segala usaha untuk menjualnya 

dengan menguntungkan , karena harga yang lebih tinggi tidak akan menyebabkan 

kebocoran kecil dalam ekspor kita “. 

Sumber: Thomas Munn, England’s Treasure by Foreign Trade (dicetak ulang, Oxford 

Basil Blackwell, 1928) 
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2 . Model Ricardian 

Model  Ricardian  memfokuskan  pada  kelebihan   komparatif   dan   mungkin   merupakan 

konsep paling penting dalam  teori  pedagangan  internasional.  Dalam  Sebuah  model 

Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik 

produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana 

negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi 

bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung 

memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam 

negara. 

 
3. Model Heckscher-Ohlin 

 

Model Heckscher-Ohlin dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin (Salvatore, 1997: 

117-118 alih bahasa Haris Munandar) Teori ini berpendapat bahwa  pola  dari perdagangan  

internasional  ditentukan  oleh  perbedaan  proporsi  faktor-faktor  produksi  antar negara dan 

perbedaan proporsi penggunaannya dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan  kalau  

negara-negara  akan  mengekspor  barang  yang   membuat penggunaan intensif dari faktor 

pemenuh kebutuhan dan  akan  mengimpor  barang  yang  akan menggunakan faktor lokal 

yang  langka  secara  intensif.  Masalah  empiris  dengan model H-O, dikenal sebagai Pradoks 

Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa 

Amerika Serikat lebih cenderung untuk  mengekspor  barang buruh intensif dibanding 

memiliki kecukupan modal. 

 
4. Faktor Spesifik 

 

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika 

modal tidak bergerak antar  industri  pada  satu  masa  pendek.  Faktor  spesifik  merujuk ke 

pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari  produksi,  seperti  modal fisik, tidak 

secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam 

harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk  pada  

term  sebenarnya.  Sebagai  tambahan,  pemilik  dari  faktor produksi spesifik berlawanan  

(seperti  buruh  dan  modal)  cenderung  memiliki  agenda  bertolak belakang ketika melobi 

untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan 

bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan 
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membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri 

tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk 

menentukan pola perdagangan. 

 
Manfaat Perdagangan Internasional 

 
 

- Memperoleh   barang   yang   tidak   dapat    diproduksi    di    negeri    sendiri. Banyak 

faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. 

Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan 

yang tidak diproduksi sendiri. 

- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri 

adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun 

suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang 

diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut 

mengimpor barang tersebut dari luar negeri. 

- Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak 

menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka 

khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk 

mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-

mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 

- Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk 

mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih 

modern. 
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13.2 Keunggulan Absolut (Absolute Advantage) 

Keunggulan Mutlak adalah keunggulan yang diperoleh sesuatu negara atas negara lain 

dalam memproduksi suatu komoditi  (spesialisasi) dengan menggunakan lebih sedikit 

sumber daya (efisien) dibandingkan dengan memproduksi komoditi yang sama dari pada 

yang dilakukan negara lain. 

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan atas  keunggulan  absolut 

terhadap negara lain dalam memproduksi suatu komoditi, tetapi kurang efisien (kerugian 

absolut) dibandingkan dengan memproduksi komoditi lainnya. Kedua negara akan 

memperoleh keuntungan dalam perdagangan jika masing-maing negara melakukan spesialisasi 

produksi terhadap komoditi yang memiliki keuntungan absolut dan menukarkannya dengan 

komoditi   lain yang memiliki kerugian absolut.  Melalui proses   ini sumber daya di kedua 

negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output kedua komoditi yang 

diproduksi juga akan meningkat. Peningkatan output ini akan  menjadi indikator dari 

keuntungan spesilisasi produksi untuk kedua negara  yang melakukan perdagangan (Salvatore, 

1996). 
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Untuk menjelaskan teori Adam Smith tersebut, diasumsikan: 1) hanya ada dua negara 

misalkan Indonesia dan Thailand, 2)masing-masing mempunyai lahan yang terbatas dan tidak 

melakukan pedagangan dengan negara lain, 3) hanya ada dua komoditas yang diproduksi 

kedua negara yaitu gabah untuk memproduksi beras, dan buah sawit (tandan segar = TS) untuk 

memproduksi crude palm oil (CPO), 4) preferensi untuk gabah dan buah sawit sama sehingga 

sehingga jumlah konsumsi penduduk kedua negara sama yaitu 600 ton gabah serta 600 ton 

sawit, 5) jumlah lahan yang tersedia di kedua negara adalah 200 ha, 6) harga 1 ton gabah sama 

dengan 1ton sawit. 7) Indonesia menghasilkan sawit satu setengah kali lebih banyak dari 

Thailand pada 1 ha lahan, dan Thailand bisa menghasikan gabah satu setengah kali lebih  

banyak  dari  Indonesia  pada  1  ha lahan. 8) Indonesia dapat menghasilkan 4 ton gabah dan 6 

ton sawit per hektar lahan dan Thailand dapat menghasilkan 6 ton gabah dan 4 ton sawit per 

hektar lahan. Jika tidak ada perdagangan, untuk memproduksi 480 ton gabah dan 480 sawit 

lahan yang digunakan masing-masing negara adalah: Indonesia 120 ha untuk beras dan 80 ha 

sawit, Thailand menggunakan 120 ha untuk sawit dan 80 ha untuk beras. 

 

Dari  tabel  13.1  terlihat  Indonesia menghasilkan sawit 1,5 kali lebih banyak dari 

Thailand dan Thailand menghasilkan 1,5 kali gabah dari Indonesia di dalam lahan yang 

sama. Indonesia mempunyai keunggulan absolut dalam produksi sawit dan Thailand 

mempunyai keunggulan absolut dalam produksi gabah. 
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Tabel 13.1: Jumlah Gabah dan Sawit Yang Dapat Diproduksi pada 1 hektar Lahan di 

Indonesia dan Thailand 

 
 

 Gabah (ton) Sawit(ton) 

Indonesia 4 ton 6 ton 

 
Thailand 

 
6 ton 

 
4 ton 

 
 
 

 

Sebelum ada perdagangan Indonesia dan Thailand membagi lahan untuk menghasilkan 

kedua komoditi dalam jumlah yang sama, masing-masing akan menggunakan lahan: 

Indonesia 120 hektar untuk menghasilkan 480  ton  gabah  dan 80  hektar  untuk 

menghasilkan sawit 480 ton , Thailand 120 hektar untuk menghasilkan 480 ton dan 80 

hektar untuk menghasilkan 480 ton sawit gabah. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 13.2 

berikut ini: 

Tabel 13.2: Produksi Gandum dan Sawit Sebelum Perdagangan 
 

 
Indonesia 

Gabah (ton) 

4 ton x 120 ha 

Sawit(ton) 

6 ton x 80 ha 

 480 ton 480 ton 

Thailand 6 ton x 80 ha 

480 ton 

4ton x 120 ha 

480 ton 

 
 

 
Pada tingkat alokasi luas lahan diatas, jumlah produksi yang bisa dicapai kedua negara 

hanya 480 ton untuk kedua komoditi dan masih dibawah tingkat  tingkat konsumsinya  

yaitu sebesar 600 ton. 

Grafik 13.1: dapat dilihat dengan menggunakan informasi yang  sama  dan  

menggambarkan kurva kemungkinan produksi (production possibilities curve) masing- 

masing negara. 
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Gambar 13.2: (a)  Batas  Kemungkinan  Produksi  Indonesia  Sebelum  Perdagangan 

Gambar 13.2: (b) Batas Kemungkinan Produksi Thailand Sebelum Perdagangan 

 
Jika Indonesia menggunakan semua lahannya untuk menghasilkan sawit tanpa 

memproduksi beras (penduduknya tidak makan) maka jumlah produksinya adalah 1200 ton 

(6 ton/ha x 200 ha) dan begitu juga sebaliknya. Pilihan produksi yang dilakukan masing- 

masing negara tanpa spesialisasi adalah sama yaitu menghasilkan 480 ton gabah dan 480 ton 

sawit. 

 
Kedua negara memiliki keunggulan absolut satu jenis komoditi maka spesialisasi dan 

perdagangan antara kedua negara akan memberikan mamfaat bagi keduanya. 

Jika kedua negara melakukan spesialisasi, Indonesia hanya menggunakan semua lahannya 

untuk memproduksi sawit dan Thailand hanya menggunakan lahannya untuk memproduksi 

gabah. Produksi gabah dan sawit masing-masing negara setelah spesialisasi dan 

perdagangan dapat dilihat pada tabel 13.3 berikut ini: 
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Tabel 13.3: Bagian B: Produksi dan Konsumsi Gabah dan Sawit Setelah Spesialisasi 

 
 

PRODUKSI KONSUMSI 

Gabah (ton)  Sawit (ton) Gabah (ton) Sawit (ton) 

200 ha x 6 ton 
 

Indonesia 0 ha 1200 ton Indonesia 600 ton 600 ton 
 200 x 6 ton     

Thailand 1200 ton 0 ha Thailand 600 ton 600 ton 
 
 

Setelah melakukan melakukan spesialisasi dan perdagangan, Indonesia mengalihkan semua 

lahannya hanya menghasilkan sawit, maka jumlah produksinya meningkat dari  480 ton 

(sebelum perdagangan) menjadi 1.200 ton (sesudah spesialisasi dan perdagangan) dan 

Thailand mengalihkan semua lahannya hanya untuk menghasilkan gabah, maka jumlah  

produksinya  meningkat  dari  480  ton  (sebelum  perdagangan)  menjadi 1.200 ton(sesudah 

spesialisasi dan perdagangan) 

Jika  kesepakatan  kedua negara untuk mengkonsumsi gabah dan sawit sejumlah 600 ton 

dan gabah sejumlah 600 ton maka konsumsi dan produksi kedua negara meningkat lebih 

dari dua kali lipat, selisih dari hasil produksi dan konsumsi 

sejumlah = 600 ton) adalah ekspor dari setiap negara dalam 

perdagangan (1200 

ton - 600 ton 
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Gambar 13.3: (a) Batas Kemungkinan Produksi Indonesia Sesudah Perdagangan Gambar   

13.3: (b) Batas Kemungkinan Produksi Thailand Sesudah Perdagangan 

 
Perdagangan  meningkatkan  produksi  yang  memungkinkan  kedua  negara berproduksi 

melewati batas kemungkinan produksi masing-masing. 

Perdagangan memungkinkan terjadinya peningkatan produksi dan  konsumsi  kedua  negara 

yang melebihi sumber daya dan kendala produksi mereka sebelumnya. (Case dan Fair, 2007: 

357-360) 

 
13.3 Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh ketika salah satu negara lebih efisien 

dari negara lain dalam menghasilkan kedua jenis barang  yang  diperdagangkan tersebut.  Pada 

tahun  1817 David Ricardo menerbitkan buku berjudul Principles of Polical Economy and 

Taxtation  (Salvatore,1996:27) yang berisi penjelasan mengenai hukum keunggulan 

komparatif. Meskipun satu  negara  kurang efisien dibandingkan (atau memiliki kerugian 

absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat 

dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara pertama 

harus melakukan spesialisasi  dalam  memproduksi  dan  mengekspor komoditi yang memiliki 

kerugian absolut lebih kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif) dan  

mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (komoditi ini memiliki 

kerugian komparatif). 

Hukum ini merupakan salah satu hukum perdagangan internasional yang paling penting 

dan merupkan hukum ekonomi yang masih belum mendapat tantangan dari berbagai 

aplikasi dalam praktek. 

Teori Richardo dapat dijelaskan  dengan  menggunakan  asumsi:  1)  Indonesia memiliki 

keunggulan absolut  dalam produksi gabah dan sawit, 1 hektar lahan menghasilkan enam kali 

sawit dan dua kali gabah dibandingkan Thailand, 2) preferensi konsumsi unit sawit dan gabah 

sama di kedua negara, 3) lahan untuk produksi masing- masing negara sama yaitu 200 hektar, 

4) konsumsi gabah dan sawit kedua negara sama yaitu 600 ton 

 

 

 

 

 
 

256 



257

257 

Bab 13. Perdagangan Internasional 

 

gabah dan 600 ton sawit. Spesialisasi dan perdagangan masih dapat dilakukan dengan 

menggunakan teori keunggulan komparatif. 

Sebelum ada perdagangan antara kedua negara Indonesia akan membagi dua lahan 200 

hektar dengan luas yang sama atau 100 hektar untuk sawit dan 100 hektar untuk gabah 

dengan jumlah produksi 600 ton sawit dan 600 ton gabah. Thailand membagi lahan 50 

hektar untuk gabah dan 150 hektar untuk sawit, jumlah produksi 

ton gabah. Selanjut dapat dilihat pada tabel 13.3 berikut ini: 

 
Tabel 13.2: Hasil Produksi Gabah dan Sawit 
 

150 ton sawit dan 150 

 
 

 Gabah(ton) Sawit (ton) 

Indonesia 6  6 

Thailand 3  1 
 
 
 

 

Tabel 13.3:  Produksi Total Gabah dan Sawit Sebelum Perdagangan 

Pada Luas Lahan 200 Hektar 

 

Gabah(ton) 
 

Indonesia 6 ton/ha x 100 ha 

600 ton 

Thailand 3 ton/ha x 50 ha 
150 ton 

Sawit (ton) 
 

6 ton/ha x 100 ha 
600 ton 

1 ton/ha x 150 ha 
150 ton 

 

Perdagangan akan bisa memberikan mamfaat bagi kedua, hal ini bisa  dijelaskan dalam tiga 

tahap dengan menggunakan tiga tabel. Tahap 1,  Thailand  menggunakan  seluruh lahannya 

untuk produksi gabah,  dan  bisa  menghasilkan  600  ton  gabah. Indonesia tidak bisa 

berspesialisasi total dalam produksi sawit karena membutuhkan  gabah dan tidak disuplai oleh  

Thailand  karena  masingmasing  negara  konsumsinya sama. 
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Tabel 13.4: Tahap 1 Sebelum Perdagangan 

Gabah(ton) Sawit  (ton) 
 

Indonesia 

Thailand 

6 ton/ha x 100 

ha 600 ton 

3 ton/ha x 200 

ha 600 ton 

6 ton/ha x 100 ha 

600 ton 

1 ton/ha x 0 ha 
0 

 

Pada tahap 1 kedua negara tidak bisa melakukan pergagangan karena jumlah produksi tidak 

cukup untuk diperdagangkan sesuai dengan asumsi tingkat konsumsi kedua negara. 

 
Tabel 13.5: Tahap 2 Pengalihan 50 ha Lahan Gabah 

ke Produksi Sawit 

Gabah(ton) 
Indonesia 6 ton/ha x 50 

ha 300 ton 
Thailand 3 ton/ha x 200 

ha 600 ton 

Sawit (ton) 
6 ton/ha x 150 ha 

900 ton 
1 ton/ha x 0 ha 

0 

 

Tahap 2, Indonesia mensubstitusikan 50 hektar dari gabah  ke produksi  sawit.  Lahan  sawit 

yang tersedia menjadi 150 hektar dengan produksi 900 ton dan 50 hektar lahan  gabah dengan 

produksi 300 ton. 

 
Tabel 13.6: Tahap 3 Setelah Perdagangan 

 

 Gabah(ton) Sawit (ton) 

Indonesia 600 ton 600 ton 

Thailand 300 ton 300 ton 

 
 

Tahap 3, kedua negara melakukan perdagangan, Indonesia mengirim 300 ton sawit ke Thailand 

untuk diperdagangkan dengan 300 ton gabah. Setelah perdagangan Indonesia memiliki 600 ton 

gabah dan 600 ton sawit sedangkan Thailand memiliki 300 ton gabah dan 300 ton sawit. 
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Biaya oportunitas (Opportunity Cost) 

Biaya penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu, yang diukur oleh manfaat yang 

diberikan dari tidak digunakannya sumber-sumber tersebut dalam alternatif penggunaan yang 

paling baik. Diasumsikan 1 hektar lahan di Indonesia memproduksi 4 ton gabah atau 6 ton 

sawit dan di Thailand 1 hektar lahan dapat memproduksi  6  ton  gabah  atau  4  ton sawit. 

Biaya oportunitas untuk menghasilkan gabah atau sawit di Indonesia dan Thailand adalah: 

 
Tabel 13.7: Biaya Opportunitas Memproduksi Gabah dan 

Sawit di Indonesia dan Thailand 

 

 
 

 Gabah (ton) Sawit (ton) 

Indonesia 1,5 ton sawit 0,67 ton gabah 

Thailand 0,67 ton sawit 1,5 ton gabah 
 
 

Dari tabel  13.7 biaya oportunitas 1 hektar lahan di Indonesia jika digunakan untuk 

memproduksi  gabah  adalah  1,5  ton  sawit  (kehilangan  peluangan mendapatkan 1,5 ton 

sawit) atau jika dilakukan pilihan memproduksi 4 ton gabah maka pada saat yang sama 

kehilangan peluang untuk memproduksi 6 ton sawit. Jika pilihan  produksi  adalah  sawit  

biaya oportunitasnya adalah 0,67 ton gabah  (kehilangan  peluangan  untuk  mendapatkan  

0,67 ton gabah) atau jika dilakukan pilihan memproduksi 6 ton gabah maka pada saat yang 

sama kehilangan peluang untuk memproduksi sawit 4 ton (mutually exclusive). 

Pilihan yang optimal pada kasus ini adalah pilihan dengan biaya oportunitas yang paling 

rendah yaitu produksi sawit untuk Indonesia dan begitu juga sebaliknya di Thailand. 

 
Keuntungan spesialisasi dan perdagangan : 

Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan efisien. 

Penduduk negara itu (kedua negara) akan menikmati lebih banyak barang. 
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Sumber Keunggulan Komparatif 

Keunggulan komparatif memungkinkan  suatu  negara  yang  secara  absolut  tidak efisien   bisa   

memperoleh   manfaat   dari  perdagangan   dengan spesialisasi dalam memproduksi komoditi 

yang memiliki keunggulan komparatif. 

Sumber utama dari keunggulan komparatif adalah anugerah sumber daya (factor endowment) 

dalam bentuk dan kualitas tenaga kerja, tanah, dan sumber daya alam. 

 
Syarat perdagangan (Term of Trade) 

Syarat perdagangan adalah rasio dimana suatu negara bisa memperdagangkan produk domestik  

dengan  produk impor, atau menggambarkan perbandingan diantara harga barang yang 

diekspor oleh suatu negara dengan harga barang yang diimpornya. 

Syarat perdagangan menentukan bagaimana keuntungan dari perdagangan didistribusikan di antara 

para mitra dagang. 

 
 
 
Syarat Perdagangan = Px/Pm x 100 

 
Dimana: 

Px adalah  indeks harga barang ekspor  

Pm adalah indeks harga barang impor 

 
Untuk melihat perubahan syarat perdagangan dari tahun ke tahun, negara tersebut harus 

menentukan suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang akan dijadikan dasar perbandingan. 

Nilai syarat perdagangan untuk tahun dasar diberi angka 100 karena Px adalah 100 dan Py adalah 

100 (100/100) x 100 = 100 

Contoh berikut untuk memahami konsep syarat perdagangan melalui angka-angka dan 

perhitungannya. Negara B pada suatu tahun tertentu indeks ekspornya meningkat menjadi 160 dan 

indeks impornya meningkat menjadi 120. Berapa indeks syarat  perdagangan Negara B dibanding 

dengan tahun dasar? Apakah apa arti dari indeks tersebut? Apakah Negara B memperoleh 

mamfaat dari perdagangan tersebut? 

Indeks syarat perdagangannya adalah (160/120) x 100 = 133,33. Arti dari angka tersebut adalah 

terjadi perubahan harga barang ekspor lebih cepat dibandingkan harga barang 
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impor atau Px > Py. Keadaan tersebut (indeks 133,33) menguntungkan negara B karena 

dibutuhkan ekspor yang lebih sedikit untuk mengimpor  barang  yang  sama  dari  negara lain. 

Kasus lain, pada Negara C pada suatu tahun tertentu indeks ekspornya meningkat menjadi 

120 dan indeks impornya meningkat menjadi 140. Berapa indeks syarat perdagangan Negara 

B dibanding dengan tahun dasar? Apakah apa arti dari indeks tersebut? Apakah Negara B 

memperoleh keuntungan dari perubahan indeks tersebut? Indeks syarat perdagangannya 

adalah (120/140) x 100 = 85,71. Arti dari angka tersebut adalah terjadi perubahan harga 

barang impor lebih cepat dibandingkan harga barang ekspor atau Px  < Py.  Keadaan tersebut  

(indeks  85,71) merugikan negara B karena dibutuhkan ekspor yang lebih banyak untuk 

mengimpor barang yang sama dari negara lain. 

 
Dapat disimpulkan bahwa: 

Jika indeks syarat perdagangan lebih besar dari 100 atau  Px  > Py  yaitu harga barang  ekspor 

bertambah lebih cepat dibandingkan harga barang impor Keadaan tersebut menguntungkan suatu 

negara karena dibutuhkan ekspor yang lebih sedikit  untuk  mengimpor barang yang sama dari 

negara lain. 

Jika indeks syarat perdagangan lebih kecil dari 100 atau  Px  <  Py yaitu  harga  barang impor 

bertambah lebih cepat dibandingkan harga barang ekspor. Keadaan tersebut merugikan suatu 

negara karena dibutuhkan ekspor yang lebih banyak untuk mengimpor barang yang sama dari 

negara lain. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto dari sebuah negara adalah: 

1. Selera konsumen untuk barang-barang produksi dalam dan luar negeri 

2. Harga barang di dalam dan luar negeri 

3. Nilai tukar 

4. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri 

5. Biaya membawa barang dari satu negara ke negara lain 

6. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional 
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13.4  Hambatan (Proteksi) Perdagangan 
 

Hambatan  perdagangan  adalah  bentuk  proteksi/hambatan  dalam  perdagangan   internasional 

dalam bentuk tariff, subsidi ekspor dan kuota. 

Tarif adalah pajak atas impor atau pajak yang dibebankan oleh negara atas barang yang masuk  

dalam wilayahnya. 

Berikut ini adalah tabel bea masuk berdasarkan Peratutaran Menteri Keuangan Nomor: 

241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif 

Bea Masuk Atas Barang Impor untuk beberapa produk yang dipilih untuk contoh. 

 
 
 

Tabel 13.8 Tabel Bea Masuk Berdasarkan Peratutaran Menteri Keuangan Nomor: 

241/PMK.011/2010 (dalam persen) 

 
 
 
 

 
No 

Pos/Sub Pos 

Heading/ 

Sub Heading 

 
Uraian Barang 

 
Description of Goods 

% Bea Masuk 

% impoort 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

185 1806.31.10.00 Coklat bentuk balok, lempeng atau batang Chokolate confectionary in blok, slabs or  

   bars 10 

200 2008.30. Buah Jeruk Citrus fruit 5 

952 8418.21.00 Lemari pendingin, tipe rumah tangga: Refrigeratos, household type:Compressio  

  Tipe kompresi dengan Kapasitas tidak type: of capacity not exceeding 230 1 10 

  melebihi 230 1   

1793 8703.32.51.00 Dengan kapasitas silinder tidak melebihi Of cylinder capacity not exceeding  

  2.000 cc 2.000 cc 40 

1933 8711.10.91.00 Sepeda motor, termasuk moped dan Motorcycles, including mopeds and  

  skuter motor scooters 20 

Sumber: http://www.beacukai.go.id/library/data/195PMK011_2010.pdf diunduh 10 Januari 2011 

 

 
Subsidi Ekspor , adalah bantuan/pembayaran pemerintah kepada produsen dalam negeri untuk 
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Melalui APBN-P meningkatkan stimulus fiskal untuk meningkatkan daya saing serta daya tahan 

usaha dan ekspor pemerintah menjadi 35,47 triliun rupiah yang terdiri dari  stimulus perpajakan  

18,50 triliun rupiah, belanja subsidi 16,47 triliun rupiah, dan pembiayaan 0,5 triliun rupiah. 

 

Dumping, adalah penjualan dalam perdagangan internasional dengan harga di bawah biaya 

produksi. 

Salah satu contoh pengenaan bea masuk anti dumping adalah berdasarkan hasil 

penyelidikan Komite Anti Dumping (KADI), terdapat bukti adanya H section secara 

dumping dari negara Cina yang menyebabkan terjadinya kerugian (injury) terhadap industri 

dalam negeri dan hubungan  kausal  (causal link) antara dumping dengan kerugian 

yang dialami oleh industri dalam negeri, sehingga perlu mengenakan Bea Masuk Anti 

Dumping terhadap impor H section dan I section dari negara Republik Rakyat Tiongkok. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.011/2010 tentang 

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor H Section dan I section dari Negara 

Republik Rakyat Tiongkok. 

Nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang  dikenakan  Bea  

Masuk Anti Dumping dan besaran bea masuk anti dumping adalah sebagai berikut: 

Tabel 13.9 Nama Perusahaan dan Besaran Bea Masuk Anti Dumping Yang Memproduksi 

dan/atau  Mengekspor  Barang Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

195/PMK.011/2010 

No 
 

Eksportir/Produsen 

1. Laiwu Steel Corporation 

2. Rizhao Medium Section Mill Co,Ltd 

3. Perusahaan Lainnya 

 
Besaran Bea Masuk Anti 

Dumping dam Perentase (%) 

6,68 

6,63 

11,93 

Sumber:  http://www.beacukai.go.id/library/data/195PMK011_2010.pdf 

Diunduh 10 Januari 2011 

 

Pengenaan bea masuk anti dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut 

brdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada 

perusahaan yang berasal dari Negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan 

Indonesia. 

 

http://www.beacukai.go.id/library/data/195PMK011_2010.pdf


264

265 

264

Bab 13. Perdagangan Internasional 
 
 

Kuota, adalah pembatasan jumlah barang impor atau ekspor. Subsidi pupuk pada tahun 2009 

sebesar 18,437 truliun rupiah dan subsidi benih 1,315 triliun rupiah yang diberikan pemerintah 

kepada petani agar dapat mencapai produksi untuk memenuhi permintaan beras dalam negeri 

(Depkeu: Data Pokok APBN 2009) . Kebijakan ini adalah untuk menjaga stok beras dan 

kestabilan harga beras di dalam negeri untuk itu pemerintah membatasi ekspor beras seperti 

yang tercantum dalam Keputusan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

438MPP/Kep/9/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan 

Nomor 350/MPP/Kep/1998 Tentang Pembatasan Ekspor  Barang-Barang  Tertentu Yang 

Mendapat Subsidi Dari Pemerintah seperti pada tabel 13.10 berikut ini: 

 

Tabel 13.10 Pembatasan Ekspor Barang-Barang Tertentu Yang Mendapat Subsidi Dari 

Pemerintah Berdasarkan Keputusan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

438MPP/Kep/9/1998 

 

 

No Nomor Pos Tarif  Uraian Barang 

1006.10.000 Beras berkulit (padi atau gabah) 

1006.20.00 Beras Giling 

1006.20.00  Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh dikilap maupun 

tidak 

1006.40.00 Beras Pecah 

Sumber : http://www.beacukai.go.id/library/data/438mpp1998.pdf diunduh 13 Januari 2011 

 

 
Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional 

 

Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Kaum 

merkantilis mempunyai keyakinan bahwa akan menjadi makmur jika meningkatkan ekspor 

dan mengurangi impor untuk meningkatkan cadangan emas. Pengurangan impor mereka 

lakukan dengan memberlakukan tarif impor sampai abad ke 19. Amerika Serikat adalah 

negara dengan tarif tertinggi yaitu rata-rata 50 persen pada, masa Great Depression malah 

mencapai 60 persen yang dikenal dengan tarif Smoot-Hawley. 

 
 
 
 

 

http://www.beacukai.go.id/library/data/438mpp1998.pdf
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Pada  tahun  1947,  Amerika Serikat bersama 22 negara lain, setuju mengurangi hambatan 

perdagangan dengan mendirikan suatu organisasi untuk mendorong liberalisasi perdagangan 

yaitu General Agreement on Tarif and Trade ( GATT atau Kesepakatan Umum Tarif 

dan Perdagangan) pada awalnya dianggap sebagai kesepakatan sementara, terus berlanjut 

saat ini dan terbukti efektif. Babak terbaru pembicaraan perdagangan dunia yang disponsori 

oleh GATT adalah putaran Uruguay, dimulai di Uruguay pada 1986. Putaran ini diikuti oleh 

116 negara pada 15 Desember 1993, dan secara resmi disetujui oleh kongres Amerika 

Serikat setelah banyak perdebatan menyusul pemilu 1994. Negosiasi-negosiasi dari Akta 

Final Putaran Uruguay adalah kesepakatan multilateral paling komprehensif dan kompleks 

dalam sejarah. 

 
Untuk menghilangkan hambatan perdagangan negara-negara di kawasan tertentu membuat 

kawasan-kawasan perdagangan seperti: 

 
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area, AFTA) 

 

Kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah sebuah persetujuan diantara negara-negara 

anggota ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. 

 
Pada awal persetujuan AFTA ditandatangani resmi,  ASEAN  memiliki  enam  anggota,  yaitu, 

Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam  bergabung  pada  

1995,  Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999  sehingga  anggot  AFTA  

menjadi  10 negara. 

 
Tujuan AFTA adalah: 

 

� Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui 

penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN 

� Menarik investasi asing langsung ke ASEAN 
 

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah  skema  "Common  Effective  Preferential  

Tariff" (CEPT). 

 
Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk mengadakan pengecualian produk dalam CEPT dalam 

tiga kasus: 
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� Pengecualian sementara 
� Produk pertanian sensitif 

� Pengecualian umum (Sekretariat ASEAN, 2004) 

� Suumber : "http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-" 

diunduh 10 Januari 2011 

 
 

 
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina ( ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) 

 
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara 

anggota-anggota ASEAN dan Cina. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di 

Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002, dan ditujukan bagi pembentukan kawasan 

perdagangan  bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010, dalam kerjasama tersebut 

Indonesia sepakat untuk menghapus ± 8000 pos tarif impor (sebagian besar pos tariff) dari Cina yang 

tergabung  dalam  kelompok  barang normal track tepatnya 1 Januari 2010 . Setelah 

pembentukannya ini ia menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar sedunia dalam ukuran 

jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan, setelah Kawasan 

Perekonomian Eropa dan NAFTA. ( Bank Indonesia, 2009:69-70) 

 
13.5 Keseimbangan Pendapatan Nasional 

 
Dalam perekonomian terbuka mendorong produsen dalam negeri untuk melakukan  

spesialisasi dalam melakukan kegiatan produksi. Barang dan jasa yang tidak diproduksi akan 

diimpor, dan barang dan jasa yang tidak bisa diserap oleh konsumen didalam negeri (kelebihan 

produksi) akan diekspor. 

AE   = C + I + G + X - M (6.1) 

Dimana: 

AE adalah Aggregate Enpenditure ( pengeluaran agregat) 

C adalah Consumption Expenditure  (pengeluaran  konsumsi)  I 

adalah Investment Expenditure (pengeluaran investasi) G adalah 

Pengeluaran Pemerintah 

X adalah Export (ekspor) 

M adalah Import (impor) 

 
 
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-
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Keterangan: 

1. Pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran untuk semua  barang  dan  jasa  yang 

diproduksi dan dijual kepada rumah tangga selama satu tahun 

2. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk produksi barang yang tidak diproduksi  

saat ini, termasuk pengeluaran untuk persediaan, barang modal dan tempat tinggal 

3. Pengeluaran pemerintah, adalah pengeluaran pemerintah untuk membangun fasilitas 

publik seperti: jalan, jembatan, rumah sakit dan membayar gaji pegawai pemerintah 

(pegawai negeri, polisi dan TNI) 

4. Ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor 

 
 

Untuk melihat interaksi diantara empat variabel diatas dapat dijelaskan gambar 13.6 

berikut: 

 
 
 

 
Rumah Tangga 

Domestik 

 
 
 
 
 
 

Pendapatan 
Total 

 

Lembaga Keuangan 
 
 

 
Pemerintah 

 
 

 
Perusahaan Domestik 

 
 
 

 
Investasi 

 
Pengeluaran 
Pemerintah 

Luar Negeri 

 
 
 

 
Gambar 13.1: Arus Melingkar Perekonomian Terbuka 

 
Keterangan gambar 13.6: 

Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga (masyarakat) seperti modal (uang) 

diserahkah kepada lembaga keuangan (bank) dalam bentuk tabungan (deposito) untuk 

disalurkan kepada perusahaan dalam bentuk kredit (pinjaman) yang digunakan untuk 

 

267 



268

Bab 13. Perdagangan Internasional 

 

menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga (masyarakat) menerima balas jasa dari 

deposito berupa bunga dan pemerintah membebankan pajak (Tx) dari  pendapatan 

deposito  tersebut.  Pendapatan sesudah pajak (mungkin ditambah transfer/subsidi) 

siap digunakan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

produsen dalam negeri. Barang dan jasa yang tidak dihasilkan (kekurangan produksi) 

diimpor (M) dari luar negeri dan kelebihan produksi dalam negeri akan diekspor (X). 

Pendapatan bagi pemerintah, dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa (G) dan 

memberikan bantuan kepada masyarakat (TR). Keseimbangan dalam perekonomian 

terbuka ini akan tercapai jika I + G +X = S + T + M 

 
Keseimbangan pendapatan nasional: 

Berdasarkan persamaan 6.1 pengeluaran agregat terdiri dari: 

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

C = a + bYd 

I = I0 

G    =   Go 
 

Tr = Tro 

T = tY 

X =  Xo 

M = mY 

Ekuilibrium pendapatan nasional terjadi pada saat pengeluaran agregat sama dengan 

pendapatan nasional seperti pada persamaan berikut ini: 

 

AE = Y 
 

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

Y = a + bYd + Io + Go + (X-M) 
 

Y = a + bY + bTro - btY + Io + Go+ Xo - mY Y - bY +btY+mY = a + bTro + Io + 

Go+Xo 
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(1-b+bt+m ) Y = a + bTRro+ Io + Go+Xo 

 

Ye  
a + bTro + Io + Go+Xo 

1 - b + bt+m (6.2) 
 

Keseimbangan pendapatan nasional bisa ditentukan dengan cara lain seperti berikut ini:  AE 

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

Ekuilibrium AE   = Y, sesuai dengan asumsi klasik penawaran agregat (AS) sama dengan 

pengeluaran agregat (AE) atau supply create its own demand maka: 

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

Yd = C+S Penawaran agregat 

Yd = Y + Tr - Tx 

Y + Tr - Tx = C + S Y = C + S -Tr +Tx 

AE  = C +  I + G + (X-M) Pengeluaran agregat 

Maka ekuilibrium adalah: 

AE = Y 

C + I + G + (X-M) = C + S -Tr +Tx 

I + G + ( X-M) = S -Tr +Tx (6.3) 

 
 
 

Contoh soal: 

Misalkan dari perekonomian suatu negara diperoleh data sebagai berikut: (dalam miliar 

satuan mata uang = smu) : 

Fungsi konsumsi  

Investasi 

Pengeluaran Pemerintah 

C  =   200 + 0,75Yd  

I   = 300 

G   =  500 

Fungsi Pajak TX = 300 + 0,20Y 

Transfer Tr = 100 

Penerimaan Ekspor X = 400 

Fungsi Pengeluaran Impor M = 100 + 0,1Y 
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Pada  saat  penggunaan  tenaga  kerja mencapai kondisi “full employment” besarnya 

pendapatan nasional adalah 2.500 

Tentukanlah: 

a) Pendapatan dan konsumsi dalam keadaan keseimbangan? 

b) Besarnya defisit/surplus anggaran dan neraca perdagangan? 

c) Permasalahan apa yang dihadapi perekonomian dan berapa besarnya gap yang  

dialami? 

 
Jawab: 

a. AE = C + I + G + (X-M) 

Keseimbangan pendapatan nasional AE = Y Y 

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

Y = 200 + 0,75Yd + 300 + 500 + (400 - 100 -0,1Y) Y 
 

= 200 + 0,75 (Y + Tr - Tx) + 1100 - 0,1Y 
 

Y = 1.300 + 0,75 (Y + 100 - 300-0,20Y) - 0.1Y 

Y = 1.300 + 0,75 (0,80Y -200) - 0,1Y 

Y = 1.300 + 0,60Y - 150 - 0,1Y 

Y = 1150 + 0,50Y 

Y - 0,5Y = 1150 
 

Y = 1150/0,5 = 2300 
 

Jadi pendapatan nasional keseimbangan adalah 2.300 smu 

Ekuilibrium pendapatan nasional juga dapat dicari dengan persamaan (6.3) 

I + G + (X-M) = S -Tr +Tx 

300 + 500 + (400 - 100 - 0,1Y) = -200 + 0,25Yd - 100 + 300 + 0,20Y 
 

800 + 70 = 210 - 100 + 760 
 

870 = 870 
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C = 200 + 0,75 Yd 

 
C = 200 + 0,75 ( Y + Tr- Tx) 

 
C = 200 + 0,75 (Y + 100 - 300-0,20Y) 

C = 200 + 0,75 (0,80Y -200) 

C = 200 + 0,75 [0,80(2300) - 200] 
 

C = 200 + 0,75 (1840-200) 
 

C = 200 + 0,75 (1640) 
 

C = 200 + 1230 
 

C = 1430 
 

Jadi konsumsi pada saat adalah 1430 smu 
 
 

b. Tx = 3.00 + 0,20Y 

Tx = 300 + 0,20 (2300) 

Tx = 300 + 460 

Tx = 760 

BS = Tx - (G +Tr) 

BS = 760 - (500+100) 

BS = 160 

Jadi perekonomian mengalami surplus 160 smu 

Ekspor neto = X - M 

Ekspor neto = 400 - 100 - 0,1 (2300) 

Ekspor neto = 70 

Jadi terdapat surplus neraca perdagangan 70 smu 

c. Pendapatan nasional  full  employment  2500  smu  sedangkan  pendapatan  nasional 

aktual 2300 maka terdapat gap resesi (recessanary gap) sebesar 200 smu 
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Analisis Konteks Indonesia 
 

Perkembangan perdagangan internasional konteks Indonesia tahun 2010 sd 2015 dapat 

dilihat pada gambar dan data-data berikut: 

Gambar 13.2 memperlihatkan surplus dan defisit perdagangan Indonesia tahun 2010 sd 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: ADB Key Indicator 2015 
 
Gambar 13.3 : Perkembangan Perdagangan Internasional 2010 sd 2015 (miliar 
dolar Amerika) 

 
Ekspor pada tahun 2010, sebesar 157.779 miliar  dolar dan  impor  sejumlah  135.663  

miliar dolar sehingga terjadi surplus perdagangan sebesar 22.116 miliar  dolar.  Surplus  

ini  meningkat menjadi 26.061 miliar dolar tahun 2011. Tahun 2012 ekspor turun 

menjadi 190.032 miliar dolar dan impor meningkat menjadi 191.691 miliar dolar  

sehingga  terjadi  defisit neraca perdagangan sebesar -1.659 miliar dolar dan defisit 

berlanjut sampai tahun 2014 menjadi -1.886 miliar dolar. 

Penurunan nilai ekspor mulai tahun tahun 2012 diiringi oleh peningkatan impor 

sehingga terjadi defisit neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan harga 

komoditas primer di pasar internasional sampai Desember 2014. Proporsi komoditas 

primer terhadap total ekspor komoditi Indonesia pada Desember 2014  adalah sebesar 

49,99 persen. Gambar 13.2 berikut ini memperlihatkan proporsi nilai komiditer primer 

yang selama ini menjadi andalan ekspor total Indonesia. 

Komoditi primer terdiri dari: batu bara 27 persen,  CPO 26 persen, metal ores 8 

persen,  other metals 6 persen, ikan 6 persen, kopi, biji coklat dan teh 5 persen, dan 

crube rubber 5 persen. 
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Sumber: Bank Indonesia 

 
Gambar 13.3: Struktur Ekspor Non Migas ( persentase terhadap total no migas) 

Tahun 2014 

Fluktuasi harga komoditas primer akan mempengaruhi ekspor total Indonesia serta 

mempengaruhi neraca perdagangan. Fluktuasi harga komoditas primer dapat terlihat pada 

gambar 13.3 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bank Indonesia 
 

Gambar 3.4: Harga Komoditi Non Migas (USD dolar) 
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Penurunan harga komoditas primer di pasar internasional akan mempengaruhi posisi nilai 

ekspor dan akan mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Fluktuasi neraca 

perdagangan pada gambar 13.5 berikut ini dapat menjelaskan pengaruh fluktuasi 

komoditas primer tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Bank Indonesia 

 
Gambar13.5: Neraca Perdagangan Indonesia 2011 sd 2014 (miliar dolar AS) 

 
Penurunan harga batu bara, CPO, karet, kakao, dan teh sampai Desember 2014 

menyebabkan turunnya nilai ekspor dan terjadinya defisit neraca perdagangan  pada  2012, 

2013, sampai dengan Oktober 2014. Pada bulan November, Desember, dan Januari 2015 

tiga bulan berturut-turut terjadi surplus neraca perdagangan, hal ini disebabkan turunnya 

harga minyak sehingga menurunkan nilai impor total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

274 



275

Bab 13. Perdagangan Internasional 
 
 

 

RANGKUMAN BAB XIII 

 
 

1. Teori-teori perdagangan internasional 

a. Merkantilisme 

Cara untuk meningkat kemakmuran suata  negara  adalah  dengan  memperbanyak 

ekspor dan mengurangi impor. Hasil dari ekspor disimpan dalam logam mulia (emas  

dan perak) , semakin banyak logam mulia makin makmur suatu Negara. 

b. Model Ricardian 

Keunggulan komparatif menyebabkan suatu negara melakukan spesialisasi untuk 

memproduksi satu jenis barang agar memperoleh mamfaat yang maksimum dalam 

perdagangan. 

c. Model Heckscher-Ohlin 

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh 

perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi 

penggunaannya dalam faktor pendukung 

 
2. Keunggulan Absolut (Absolute Advantage) dan Keunggulan Komparatif (Comparative 

Advantage). 

Keunggulan Absolut (Absolute Advantage) 

Keunggulan Mutlak adalah keunggulan yang diperoleh sesuatu negara atas 

negara lain dalam memproduksi  suatu  komoditi (spesialisasi) dengan 

menggunakan   lebih   sedikit   sumber   daya (efisien) dibandingkan dengan 

memproduksi komoditi yang sama dari pada yang dilakukan negara lain 

 
Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh dimana salah satu  

negara lebih efisien dari negara lain dalam menghasilkan kedua jenis barang yang 

diperdagangkan tersebut. 
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LATIHAN BAB XIII 

 

 
1. Berikut ini adalah data perekonomian dari suatu negara (dalam milyar satuan mata uang = 

smu) 

Fungsi konsumsi 

Investasi 

Pengeluaran pemerintah 

: C = 100 + 0.80 Yd 

: I = 200 

: G = 100 

Pajak : Tx = 70 

Pembayaran transfer : Tr = 20 

Ekpor : X = 60 

Impor : M = 20 + 0,05 Y 
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Pertanyaan : 

a. Tentukan keseimbangan pendapatan nasional/Ye/NIE dan konsumsi keseimbagan (Ce) ? 

b. Hitunglah deficit / surplus dalan Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran 

c. Jika pendapatan nasional pada full employment (Yf) adalah 1400, gap apa yang terjadi dalam 

perekonomian Negara tersebut dan hitunglah besarnya gap tersebut ? 

d. Berapa besarnya perubahan pajak (Tx) yang harus dilakukan untuk menghilangkan  

gap tersebut ? 

 

2. Diketahui data perekonomian suatu Negara yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai 

berikut (dalam milyar satuan mata uang = smu): 

 
 

Fungsi konsumsi 

Pengeluaran investasi 

Pengeluaran pemerintah 

: C = 80 + 0,75 Yd 

   : I = 40 

: G = 60 

Transfer : Tr = 40 

Pajak     : Tx = 0,20Y 

Ekspor : X = 200 

Impor : M = 100 + 0,10Y 

Pendapatan nasional potensial : Y2 = 750 

 
 

Pertanyaan : 

a. Berapa besarnya pendapatan nasional keseimbangan (NIE) 

b. Berapa besarnya konsumsi, saving, pajak pada keseimbangan tersebut ? 

c. Apabila investasi naik menjadi : 60 milyar, berapa pendapatan nasional 

keseimbangan yang baru ? 

d. Berapa besarnya multiplier investasi yang terjadi ? 

e. Dalam keseimbangan yang baru tersebut, berapa kesenjangan pendapatan 

yang terjadi ? 
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3. Diketahui data dalam perekonomian dari suatu negara sebagai berikut : 
 

 
Konsumsi 

Investasi 

Pengeluaran pemerintah 

: C = 80 + 0,60 Yd 

: I = 250 

: G = 150 

Pajak : Tx = 0,20 Y 

Transfer Payment : Tr = 100 

Export : X = 400 

Import 
 

 
Pertanyaan : 

: M = 40 + 0,20 Y 

a. Berapa besarnya tingkat pendapatan nasional keseimbangan ? 

b. Jika pendapatan potensial = 1500, gap apa yang terjadi dan berapa besarnya gap 

tersebut ? 

c. Neraca perdagangan terjadi surplus atau defisit ? dan berapa besarnya ? 
 

 
4. Misalnya diketahui data dalam perekonomian suatu negara tahun 2007 adalah sebagai 

berikut : 

Saving : S = -600 + 0.20 Yd 

Investasi  : I = 100 + 0.10 Y 

Pengeluaran Pemerintah : G = 300 

Ekspor : X = 400 

Impor : M = 160+0.16 Y 

Transfer Payment : Tr = 50 

Pajak : Tax = 100 + 0.05 Y 

 

 
Pertanyaan : 

a. Berapa besarnya National Income Equilibrium (NIE) yang terjadi ? 

b. Berapa besarnya pajak yang diterima pemerintah ? 

c. Berapa besarnya investasi tersebut ? 
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BAB XIV 

NERACA PEMBAYARAN DAN TINGKAT KURS 

 
 
 

Isu globalisasi pada tahun 1990an membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan Putaran 

Uruguy tentang  General  Agreement  on  Tarif  and  Trade (GATT  atau Kesepakatan  Umum  

Tarif  dan  Perdagangan)  ini  diikuti  oleh 116  negara  pada 15 Desember 1993, dan secara 

resmi disetujui oleh kongres Amerika Serikat tahun 1994 kemudian diikuti perkembangan yang 

pesat setiap kawasan membentuk perdagangan bebas seperti: AFTA (Asean Free Trade Area) di 

kawasan Asean , ACAFTA (Asean - China Free Trade Area) untuk kawasan Asean dan Cina dan 

di berbagai kawasan lainnya. 

 
Perdagangan internasinal memegang peranan penting dalam perekonomian setiap negara di dunia 

pada saat ini. Tahun 2009 kontribusi perdagangan internasional terhadap PDB Indonesia oleh 

Ekspor 24,12 persen dan impor 23,13 persen, dan miliar dolar mengalir dari transaksi modal dan 

finansial dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Dalam 

perdagang internasional suatu negara akan bisa memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa 

diproduksi atau negara lain memproduksi barang dan jasa tersebut dengan harga yang lebih 

rendah dan mengekspor barang dan jasa dimana suatu negara memproduksi lebih banyak 

karena biaya yang lebih rendah. 
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Perdagangan internasional membutuhkan  alat  tukar  karena  hampir  setiap  negara  (kawasan) 

mempunyai mata uang sendiri-sendiri seperti dolar Amerika (US$) di Amerika Serikat, yen di 

Jepang, Euro di kawasan Eropa dan seterusnya disebut valuta asing, ketika terjadi transaksi 

transakasi dibutuhkan suatu nilai untuk mengukur harga mata uang suatu  negara terhadap hadap 

mata uang lain yaitu tingkat kurs atau nilai valuta asing . 

Permintaan Indonesia atas valuta asing timbul  pada  saat  penduduk  Indonesia  ingin  membeli 

produk dari negara lain (contoh Jepang) yang harganya dinyatakan dalam bentuk valuta asing (yen). 

Penawaran dan permintaan valuta asing timbul pada saat investor Jepang menanamkan modalnya 

(atau menjadi wisatan) di Indonesia terjadi permintaan terhadap rupiah. Jika penduduk Indonesia 

membeli mobil dari Jepang maka terjadi permintaan terhadap yen. Semua mata  uang  asing  selain  

mata  uang  domestik suatu negara adalah valuta asing. Catatan transaksi suatu negara dengan 

negara lain di dunia dalam bentuk barang, jasa dan modal disebut neraca pembayaran 

 
14.1 Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran adalah suatu neraca pembukuan (catatan transaksi) yang menunjukkan nilai 

berbagai jenis transaksi keuangan (barang, jasa, dan modal) yang dilakukan di antara   suatu   negara  

dengan   negara-negara   lain  di  dunia  dalam satu tahun. Neraca  pembayaran  berisikan  transaksi  

berjalan,   dan  transaksi (modal dan finansial). 

 
14.2 Transaksi Berjalan 

Transaksi berjalan terdiri dari transakasi barang (ekspor dan impor), transaksi jasa (impor dan ekspor 

jasa), pendapatan, dan transfer. 
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Neraca Perdagangan (Trade Balance) 

Neraca perdagangan atau neraca barang bersih adalah bagian dari transaksi barang dari 

transaksi berjalan. Perbedaan nilai ekspor dan nilai impor barang dan jasa. 

 
Ekspor barang terdiri ekpor barang manufaktur seperti: tektil dan barang elektronik dan 

ekspor barang berbasis sumber daya alam seperti: LNG dan gas alam, batu bara, serta ekspor 

komoditi pertanian/perkebunan seperti: CPO, karet, kopi, kakao dan lain-lain. 

Impor barang terdiri dari bahan baku (kedele, kapas, bahan kimia dan lain-lain), barang modal 

(mesin-mesin, peralatan telekomunikasi, alat transportasi dan lain-lain), barang konsumsi ( 

kendaraan bermotor, perlatan komunikasi, dan produk olahan) 

 
- Surplus perdagangan (Trade Surplus), Jika ekspor  neto  positif,maka  ekspor lebih besar 

dari impor, menunjukkan bahwa suatu negara menjual secara luas barang dan jasa 

melebihi dari negara lain. 

- Defisit perdagangan (Trade Deficit), jika ekspor neto negative,  ekspor  lebih  kecil dari 

impor menunjukkan bahwa  suatu  negara  menjual  secara  luas  barang  dan jasa lebih 

sedikit dari jumlah pembelian barang dan jasa dari negara lain. 

-  Neraca perdagangan seimbang (Balanced Trade), jika ekspor neto bernilai nol, berarti 

ekspor dan impor negara tersebut sama. 

 
Surplus neraca perdagangan dibagi dua yaitu: neraca perdagangan non migas dan neraca 

perdagangan migas. 

 
Neraca Perdagangan Non Migas 

Neraca perdagangan non migas pada tahun 2013 mengalami surplus sebesar 6,094 juta dolar 

Amerika, hal ini disebabkan ekspor non migas  148.501  juta  dolar  Amerika  lebih besar dari 

impornya 133,959 dolar Amerika. Surplus neraca non  migas  berlanjut  dari  kuartal 1 (Q1) 

6.094 juta dolar Amerika sampai dengan kuartal ke empat (Q4) tahun 2014 sebesar 18.742 

juta dolar Amerika. 
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Neraca Perdagangan Migas 
 

Neraca perdagangan migas adalah selisih antara neraca perdagangan minyak dengan neraca 

perdagangan gas . Neraca perdagangan migas selalu mengalami defisit karena Indonesia 

sudah beralih dari negara produsen (produksi lebih besar dari konsumsi) menjadi negara 

konsumen minyak (konsumsi melebihi produksi). 

Defisit neraca migas tahun 2013 sejumlah -132.955 juta dolar Amerika sampai kuartal ke 

empat sejumlah -127.795 juta dolar Amerika. 

Penurunan nilai komoditi non migas (batu bara, CPO, karet, coklat, kopi dll) pada tahun 2012 

menyebabkan terjadinya defisit perdagangan (ekspor dan impor). mengakibatkan penurunan 

surplus neraca perdagangan Indonesia untuk tahun yang sama,  seperti  terlihat pada gambar 14.1 

dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: ADB Key Indicator 2015 

 
Gambar 14.1 Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2010 sd 2014 (milar dolar 

Amerika Serikat) 
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Neraca Jasa 

Neraca jasa merupakan perbedaan antara penerimaan jasa oleh penduduk dan atau negara Indonesia 

dan pengeluaran jasa untuk penduduk dan atau negara asing 

Penerimaan jasa seperti: jasa wisatawan asing (hotel, restoran/hiburan, dan pemandu 

wisata), jasa transportasi (kapal laut, pesawat udara), jasa pendidikan (mahasiswa asing di 

Indonesia, dsb). 

Pengeluaran jasa seperti: jasa yang dibayaran oleh wisatawan Indonesia ke luar negeri, 

pembayaran    royalties    &    license    fees    (perusahaan  otomotif  dan  makanan). Neraca 

jasa mengalami defisit pada triwulan ke IV tahun 2010 sebesar USD 2,8 miliar hal disebabkan 

defisit pada jasa travel (jumlah WNI berwisata keluar negeri (pengeluaran) lebih banyak 

dibandingkan jumlah (pendapatan) wisatawan ke Indonesia). 

Neraca jasa selalu negatif (defisit) pada tahun 2013) defisit neraca jasa sebesar -34.948 juta dolar 

Amerika dan terus meningkat defisit pada kuartal 4 (Q4) menjadi -33,235 juta dolar Amerika. 

 
 
Neraca Pendapatan 

Neraca pendapatan merupakan perbedaan antara penerimaan hasil investasi WNI atau negara 

Indonesia di luar negari dan hasil investasi WNA atau negara asing di Indonesia . 

Pendapatan WNI dalam bentuk investasi saham, obligasi, bangunan dan  pabrik di luar 

negeri berupa deviden, bunga, sewa dan keuntungan/laba  adalah arus valuta asing yang 

masuk (sumber valuata asing) ke Indonesia. Sebaliknya jika WNA memperoleh deviden, bunga, 

sewa dan laba dari hasil investasinya di Indonesia  adalah  arus  keluar (konsumsi)  valuta  asing 

Indonesia. 
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Sumber: Bank Indonesia 

Gambar 14.2: Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Tahun 2013 sd 2014 

(dalam juta dolar Amerika) 

 
Pada triwulan ke IV tahun 2014 neraca pendapatan defisit USD 6,6 miliar, mengalami 

kenaikan defisit dibandingkan triwulan ke III 2010 yang berjumlah  USD  5,4  miliar.  Defisit  

disebabkan  oleh  pembayaran deviden perusahaan  penanaman modal  asing langsung (PMA)  

di Indonesia  pada  akhir  tahun, naiknya profit transfer perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama  (KKKS) di sektor   migas maupun   perusahaan   PMA di   sektor nonmigas, pembayaran  

investasi  portofolio,  pembayaran bunga SBI serta pembayaran utang luar negeri Untuk 

selanjutnya bisa dilihat pada tabel 14.2 
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Transfer Berjalan 

Adalah selisih pembayaran  transfer WNI (domestik)  Indonesia ke luar negeri dan pembayaran 

transfer WNA (luar negeri) ke Indonesia. Selisih antara penduduk Indonesia mentransfer uang 

(cek) le luar negeri  untuk  pembayaran  artis  asing  yang  tampil  di  Indonesia  dengan  

orang  luar  di  luara negeri  melakukan   transfer ke penduduk Indonesia dan hibah  yang  

diberikan  oleh lembaga/negara   asing ke Indonesia. 

Transfer bersih triwulan ke IV tahun 2010 mengalami surplus USD 1,3 miliar yang  disebabkan  

oleh  hibah  oleh  negara/lembaga  asing  untuk   bantuan bencana alam di Wasior, Mentawai  

dan  Gunung  Merapi di Yogjakarta dan transfer oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang 

mencapai USD 1,689 juta 

 
14.3 Neraca Modal dan Finansial 
 
Neraca modal dan finansial terdiri dari neraca modal dan finasial sektor publik dan  

neraca modal dan finasial sektor swasta. 

Pada tahun 2010 neraca sektor publik USD 17.692 juta yang terdiri dari neraca modal USD  

14 juta dan neraca financial USD 17.678 juta dan sektor swasta sebesar USD 4.195 juta terdiri 

dari neraca modal USD 31 juta dan neraca finansial USD 4.883 juta. 

 
Cadangan Devisa 

Cadangan devisa  disimpan  dalam  bentuk  dolar  dan  mata  uang  terkemuka  lainnya  (euro)  

sangat  penting  peranannya dalam   perdagangan   internasional karena transaksi internasional 

sebagian besar menggunakan dolar  dan  euro. Jumlah cadangan devisa dipengaruhi oleh 

cadangan devisa priode sebelumnya, 
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saldo saksi berjalan (neraca perdagangan, neraca jasa, neraca pendapatan, dan transfer bersih 

jasa) dan neraca modal. 

 
Cadangan devisa Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2015 , pada tahun 2010 nilai 

cadangan devisa Indonesia adalah 96,2 milair dolar Amerika. Tahun 2014 meningkat menjadi 

111,86 miliar dolar Amerika, jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membayar 7 bulan 

impor dan  membayar  cicilan utang pemerintah.  Selanjutnya dapat dilihat  pada gambar  11.4 

pada bab  XI. 

 
Nilai Tukar (Exchange Rate) 

 
Nilai adalah jumlah (nilai) uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh 

satu satuan mata uang asing. 

 
Nilai tukar terdiri dari: 

 
1. Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) 

2. Nilai tukar riil (real exchnge rate) 
 
 

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran  penting  dalam  rangka 

tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang 

stabil  diperlukan  untuk  terciptanya  iklim  yang  kondusif  bagi peningkatan kegiatan 

dunia usaha. 

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu 

sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem  nilai tukar mengambang 

terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange 

rate system) sejak 14 Agustus 1997. 

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan 

oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan 

antara kekuatan penawaran dan permintaan. 
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Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu 

melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs 

yang berlebihan. 

 
14.5 Penentuan Nilai (Kurs) Valuta Asing 

Penentuan nilai mata uang asing dapat dibedakan berdasarkan dua pendekatan : 

1. Melalui  pasar  bebas  atau  kurs  pertukaran,  mengambang (Floating Exchange Rate) 

2. Ditetapkan pemerintah (Fixed Exchange Rate) 

 
 

14.6 Ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang asing Permintaan 

valuta asing 

- Memberikan gambaran tentang besarnya jumlah valuta asing tertentu yang ingin 

diperoleh penduduk suatu negara. 

- Penawaran valuta asing 

- Memberikan gambaran tentang besarnya jumlah valuta asing tertentu yang ingin 

dijual penduduk suatu negara. 
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Keterangan gambar 15.1 

Sumbu vertikal adalah menunjukkan harga dolar dalam rupiah dan sumbu horizontal 

adalah dolar yang diperdagangkan dalam pasar valuta asing. 

Kurva SS kurva penawar an mata uang dolar dan kurva DD adalah kurva permintaan 

terhadap dolar. 

Pada kurs satu dolar Rp.12.000,- maka permintaan dolar adalah $100 juta dan 

penawaran dolar $120 juta maka terjadi kelebihan penawaran sebesar $20 juta. 

Pada kurs satu dolar Rp.9.000,- jumlah penawaran sama dengan per mintaan dolar 

yaitu sebesar $110 juta dan terjadi ekuilibrium di pasar valuta asing. 

Pada kurs satu dolar Rp.6.000,-   jumlah penawaran dolar $100 juta se dangkan jumlah 

permintaan $120 juta maka terjadi kelebihan permintaan $20 juta. 

Keseimbangan akan selalu berubahan sesuai dengan fluktuasi permintan dan 

penawaran yang akan menentukan nilai kurs (mekanisme pasar). Pemerintah sewaktu-

waktu akan melakukan intervensi jika terjadi perubahan kurs berlebihan karena kurs 

yang menguat atau melemah terlalu cepat (dalam fluktusi nilai yang tinggi) akan m 

embuat perekonomian akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. 

Faktor-faktor yang menentukan perubahan kurs pertukaran mengambang : 

- Perubahan dalam citra rasa masyarakat 

- Perubahan harga dari barang-barang ekspor 

- Kenaikan harga-harga umum (Inflasi) 

- Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. 

- Perkembangan ekonomi 

 
 

14.7. Kurs Tetap 

Penentuan nilai mata uang asing oleh pemerintah 
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Kurva 14.2 Menentukan nilai kurs tetap 
 
 

Keterangan : 

Kurva DD menggambarkan permintaan mata uang dolar oleh penduduk Indonesia 

Kurva SS adalah penawaran dolar oleh penduduk Amerika 

Kurva DD dan SS berpotongan di E pada kurs Rp. 9.000,- kurs ditentukan oleh 

mekanisme pasar. Pemerintah berusaha mempertahankan nilai kurs pada titik tersebut, 

dengan melakukan intervensi melepaskan cadangan dolar jika terjadi kelebihan 

permintaan dolar 

Kurs Rp. 12.000,- Under valued 

Kurs Rp. 6.000,- terlalu tinggi karena untuk memperoleh US $ 1 = Rp. 6.000,- 
 
 

14.8 Nilai Tukar Nominal (Nominal Exchange Rate) 

Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) adalah harga satu unit uang asing dalam 

nilai (ukuran) mata uang domestik Jika anda memasuki bank anda akan melihat angka 

yang menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar misalkan RP.9.000.- per dolar 

Amerika Serikat artinya jika anda menyerahkan uang Rp.9.000,- anda akan 

mendapatkan US $1. Jika anda menyerahkan $1 anda akan 
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mendapatkan Rp.9.000,0,- (pada kenyataannya, bank menerapkan nilai yang berbeda 

untuk harga beli dan harga jual). Nilai tukar (kurs) menguat atau terapresiasi maka mata 

uang asing lebih murah. 

Contoh: 

untuk mendapatkan    USD $1 anda harus menyerahkan Rp.8.500,- (lebih sedikit) maka 

dikatakan rupiah mengalami apresiasi (appreciation) terhadap USD. Nilai mata uang 

melemah atau terdepresiasi maka mata  uang asing lebih mahal  dalam ukuran domestik, 

contoh: untuk mendapatkan USD $1 anda menyerahkan Rp.9.500,-(lebih banyak) maka 

dikatakan rupiah  mengalami  depresiasi (depreciation) terhadap dolar. 

 
 
 
Nilai Tukar Riil (Real Exchange Rate) 

Nilai  tukar  riil (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan untuk menukar 

(membanding) harga relatif barang dan jasa dalam negeri dengan  harga  barang  dan  

jasa luar negeri Contoh: misalkan harga  beras  Amerika  adalah  1  karung  (50  kg)  

adalah  $  25 dan harga beras Indonesia 1  karung  (50  kg)  adalah  Rp.500.000,-  .  Nilai  

tukar  nominal (kurs) adalah  $1  Amerika  Rp.10.000,-  atau  Rp1  adalah  0.0001  

dolar, maka beras Amerika harganya adalah Rp 250.000,- .Harga  beras  Amerika  

adalah  setengah  harga beras  Indonesia,  nilai  tukar  riilnya adalah setengah karung 

beras Indonesia adalah satu karung beras. Nilai tukar riil bisa kita hitung dengan rumus 

berikut: 
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Jika  nilai  tukar  nominal  rupiah  menguat  terhadap  dolar (apresiasi) dari 

Rp.10.000,- per US dolar menjadi Rp.8.000,- per dolar Amerika Berapa nilai  tukar 

riel antara satu karung beras Amerika dengan  beras  Indonesia?.  Nilai  tukar 

nominal (kurs) adalah $1 Amerika Rp.8.000,- atau Rp1 adalah 0.000125 dolar 

Amerika. Nilai tukar riel dapat ditentukan dengan rumus berikut ini: 

 
 
 

Nilai tukar riil   = Nilai tukar no min al x h arg a dalam negeri 

Harga luar negeri 
 

 
Dengan menggunakan angka-angka dalam contoh diatas maka diperoleh: 

 
 

 
Nilai tukar riil = 

 
 

 
= 

 
 

= 

( 0 , 0001 ) x Rp 500 000 perkarung beras Indonesia 

$ 25 per karung beras Amerika 
 
 

$ 50 per karung beras Indonesia 

$ 25 per karung beras Amerika 
 
 

2 karung  beras  Amerika per satu karung beras Indonesia atau 

1 karung beras Amerika per 0,5 karung beras Indonesia. 
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Jika  nilai  tukar  nominal  rupiah  menguat  terhadap  dolar (apresiasi) dari 

Rp.10.000,- per US dolar menjadi Rp.8.000,- per dolar Amerika Berapa nilai  tukar 

riel antara satu karung beras Amerika dengan  beras  Indonesia?.  Nilai  tukar 

nominal (kurs) adalah $1 Amerika Rp.8.000,- atau Rp1 adalah 0.000125 dolar 

Amerika. Nilai tukar riel dapat ditentukan dengan rumus berikut ini: 

 
 
 
 

Nilai tukar riil = 
 
 

 
= 

 
 
 
 

= 

0 , 000125 ( rupiah per dolar ) x Rp 500 000 per karung beras Indonesia 

$ 25 per karung beras Amerika 
 
 
$ 62 , 5 dolar per karung beras Indonesia 

$ 25 karung beras Amerika 
 
 

 
2,5 karung beras Amerika per satu karung beras Indonesia atau 1 

karung beras Amerika per 0,4 karung beras Indonesia. 

 
 
 
 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan nilai tukar riil tergantung kepada nilai tukar nominal 

dan harga-harga barang dikedua negara yang diukur dalam mata uang lokal atau 

menggambarkan daya beli beras di kedua negara (purchasing power).  Pada kurs  $1  

adalah Rp.10.000,-1 karung beras di Amerika setara dengan 0,5  karung  beras  di  

Indonesia tetapi pada kurs $1 adalah Rp.8000,- maka 1 karung beras di Amerika setara 

dengan 0,4 karung beras di Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 
 

Sejarah Nilai Tukar (Kurs) 

Sejak abad ke-20, negara-negara didunia sudah mengalami perubahan sistem nilai 

tukar . Hal tesbut dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Standar Emas 

Sistem  standar  emas  merupakan  sistem  nilai  kurs sebelum tahun 1914. Sistem ini 

menggunakan emas untuk menentukan nilai mata uang  sehingga  nilai  kurs  dapat  

ditentukan dengan mudah seperti: satu ons emas dinilai $20 AS dan satu ons emas yang   

sama dinilai £ 4   Inggris,  ini berarti kurs antara dolar dan pound adalah $20/£ 4 atau 

$5 sama £ 1. 

Setiap   negara   akan   berusaha   mempertahankan nilai  tukarnya terhadap emas dengan 

membeli dan menjual emasnya. 

Jika negara A mengalami surplus dalam perdagangannya dengan negara B maka 

menyebabkan terjadinya aliran masuk emas kenegara A (cadangan emasnya naik)   dari  

negara B akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah uang yang beredar di negara A 

sebaliknya Negara B terjadi kekurangan penawaran uang. 

Peningkatan penawaran uang akan menurunkan suku  bunga  dan  meningkatkan  

permintaan agregat yang akan meningkatkan output (pendapatan) dan tingkat harga. Hal ini 

akan menyebabkan harga barang di negara A lebih mahal dibandingkan Negara B, tetapi 

karena  warga   negara B pendapatannya   meningkat maka akan meningkatkan impornya 

dari negara A. 

Kekurangan penawaran uang di negara B menyebabkab tingkat bunga akan naik 

menurunkan permintaan agregat dan menurunkan harga serta menurunkan output 

(pendapatan) maka permintaan terhadap barang negara A di Negara B akan  menurun. 

Aliran uang masuk dan keluar akan menyebakan perubahan pendapatan dan harga relatif 

dengan sendirinya akan menciptakan ekuilibrium dalam perdagangan. 
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Kelemahan Standar Emas 

Nilai kurs dan penawaran uang sangat tergantung kepada cadangan emas, jika terjadi 

peningkatan cadangan emas akibat ditemukannya tambang emas baru maka  penawaran uang 

akan meningkat maka tingkat harga dan output agregat (pendapatan) naik tetapi jika tidak ada 

penambahan cadangan emas maka penaran uang tetap, harga turun, dan output agregat 

(pendapatan) turun. 

Standar emas memberikan kekutan ekonomi yang amat besar kepada Negara penghasil emas. 

 
Tingkat Kurs Tetap dan Sistem Breton Woods 

Untuk menghindari kesulitan sistem standar emas di penghujung Perang Dunia II sejumlah 

ekonom dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bertemu di New Hampshire (Bretton 

Woods) yang menghasilkan kesepakatan: pertama, bahwa negara- negara tersebut akan 

mempertahankan sistem kurs tetap diantara mereka. Mata uang dipatok dalam dolar Amerika 

Serikat dengan nilai $35 per ons emas. Pound Inggris dinilai £ 2,40 per satu dolar atau setara 

dengan £ 14,6 per ons emas, kedua setiap negara yang mengalami kesulitan dalam neraca 

pembayarannya dibolehkan merubah kursnya. Untuk mengatasi permasalah kurs ini, 

kesepakatan Bretton Woods membentuk Dana Moneter Internasional (International 

Monetary Found = IMF) untuk membantuk Negara- negara yang mempunyai masalah dalam 

neraca transaksi berjalan. 
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RANGKUMAN BAB 14 
 
 

1. Kurs Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang suatu negara 

yang digunakan di negara lain. 

2. Penentuan nilai kurs ada dua: 

- Melalui pasar bebas 

- Nilai kurs ditentukan oleh keuatan permintan dan penawaran di pasar 

valuta asing 

3. Permintaan valuta asing,memberikan gambaran  tentang  besarnya  jumlah 

valuta asing tertentu yang ingin diperoleh penduduk suatu negara 

4. Penawaran valuta asing, memberikan gambaran  tentang  besarnya  jumlah 

valuta asing tertentu yang ingin dijual penduduk suatu negara 

5. Kurs tetap, menentuan nilai valuta asing oleh pemerintah pada suatu nilai yang 

ditentukan sebelumnya. 

6. Nilai Nominal dan Nilai Tukar Riil 

Nilai Tukar Nominal (Nominal Exchange Rate) adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar mata suatu negara dengan mata uang negara lain. 

Nilai Tukar Riil (Real Exchange Rate), adalah nilai yang digunakan pada saat 

seseorang menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang  dan jasa  

dari negara lain 
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LATIHAN BAB 14 

 
 

1. Neraca jasa merupakan perbedaan antara penerimaan jasa oleh penduduk 

dan atau negara Indonesia dan pengeluaran jasa untuk penduduk dan atau 

negara asing. Jelaskan mengapa neraca jasa Indonesia selalu negative. 

2. Neraca pendapatan merupakan perbedaan antara penerimaan hasil 

investasi WNI atau negara Indonesia di luar negari dan hasil investasi 

WNA atau negara asing di Indonesia . Mengapa neraca pendapatan 

Indonesia selalu negatif. 

3. Jelaskan dengan contoh kurs tetap (fixed exchange rate) dan kurs mengambang 

(floating exchange rate). 

4. a. McDonald menjual produknya hamper di seluruh dunia. Harga Mc 

Chicken/porsi di Indonesia adalah Rp 12.000,- dan harga McChicken di 

Amerika adalah $1 USD. Berapa  nilai  tukar  riil  antara McChicken di 

Indonesia dengan McChicken di Amerika jika kurs $1 USD adalah Rp 

8.500,-. 

b. Jika nilai tukar nominal rupiah menguat terhadap dolar (apresiasi) $1 

USD njadi Rp 8.200,- dan berapa nilai tukar riil antara satu McChicken di 

Indonesia dengan satu McChicken di Amerika? 
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BAB XV 

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
 

15.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Meier (dalam Jhingan 2008) mendefinisikan sebagai berikut: 

”Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita riel dalam jangka 

panjang” . Sedangkan Buchanan dan Ellis (dalam Jhingan 2008) memberikan definisi 

pertumbuhan adalah: 

”Pertumbuhan ekonomi berarti mengembangkan potensi pendapatan riel negara- negara 

berkembang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan 

memperbesar sumber-sumber produktif yang pada  gilirannya menaikkan pendapatan riel 

per kapita”. 

Menurut Sumitro (1994:xi) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

 
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. 

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. 

 
Pembangunan 
 
Pembangunan ekonomi adalah merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan 

waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan 

ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan 

(Sumitro,1994:xi) 

 
Lewis 1984 mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu studi tentang struktur 

dan prilaku perekonomian di negara-negara miskin (poor/less develoved) 
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Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat 

kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output 

produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, 

bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan- perubahan dalam 

struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam 

lembaga, pengetahuan, dan teknik. 

 
15.2 Teori tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan 
 
Tahap-tahap Pertumbuhan Rostow 

 

Menurut W.W Rostow, perubahan dari keterbelakangan kepada kemajuan dapat 

dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang dilalui oleh setiap negara. Tahapan 

pertumbuhan dibagi dalam lima tahapan: 

a. Tahapan masyarakat tradisional 
 
b. Penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan 

berkesinambungan. 

c. Tahapan tinggal landas 
 
d. Tahapan menuju kematangan ekonomi 
 
e. Tahapan konsumsi masal yang tinggi 
 
Tahap awal pembangunan ekonomi sebagian besar negara-negara di dunia dimulai dari 

sektor pertanian. Sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan 

sektor industri dan jasa. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar 

negara hanya dapat mencapai tahapan tinggal landas menuju pembangunan ekonomi 

berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri dan jasa setelah didahului oleh 

kemajuan di sektor pertanian. 
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Pendekatan Neo-Keynesian 
 

Roy F.Harrod (1900-1978) dan Evsey D. Domar (1914- 1997) dalam Sumitro 

(1994:xiv) 

Perhatian Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelira 

ekuilibrium antara tabungan-investasi – pendapatan dalam dinamika pertumbuhan 

ekonomi. Kesimpulan pokok analisis Harrod dalam proses pertumbuhan, melekat secara 

inheren unsur ketidak stabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu proses 

ekuilibrium. Hal ini yang disebut dengan instability theorem yang mendasari teori 

Harrod yang mendasari teori Harrod. Konsekuensi dari instability theorem yang 

dimaksud ialah diperlukan intervensi kebijakan negara untuk menanggulangi gangguan 

ketidakstabilan yang melekat dalam proses pertumbuhan itu sendiri. 

Domar megembangkan teorinya tentang dinamika partumbuhan ekonomi terleps sama 

sekali dari karya Harrrod. Gagasan domar berpangkal tolak pada berlakunya asas 

investment multiplier sedangkan dalam analisis Harrod lebih menonjolkan asas 

acceleration. Dalam sistem analisis kedua pemikir, baik Domar maupun Harrod, konsep 

capital output ratio mengambil tempat sentral. Selaras dengan pemikiran Harrod, Domar 

berpendapat jika terjadi penyimpangan dari laju pertumbuhan investasi yang diperlukan 

untuk menjaga keadaan ekuilibrium, maka penyimpangan itu akan terus berlangsung. 

Tidak ada kekutan tandingan untuk mengembalikan perkembangan keadaan kedalam 

jalur ekuilibrium. Untuk hal ini diperlukan intervensi berupa langkah-langkah kebijakan 

tertentu. Bagaimapun sejumlah kelemahan masih melekat pada analisis Harrod dan 

Domar, kedua pemikir tersebut tetap telah memberikan sumbangannya yang besar 

terhadap perkembangan teori dinamika ekonomi. 

 
Berikut adalah model pertumbuhan Harrod-Domar (Harrod-Domar) maka dapat 

disusun model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: 

 
a. Tabungan (S) bagian atau tergantung kepada pendapatan nasional sehingga dapat 

dibentuk persamaan: 

 
S = sY (1) 

 
 
 

300 



301

Bab 15 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan 
 
 
 

 

b. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal 
 

atau K dapat ditunjukkan oleh ∆K, 
 

I = ∆K (2) 
 

Karena jumlah stok modal K berhubungan langsung dengan jumlah pendapatan 

nasional Y maka: 

 
K/Y = k 

 
∆K/∆Y = k 

 
∆K = k.∆Y (3) 

 
Dimana: k adalah rasio modal dengan output atau capital output ratio 

 
Karena jumlah tabungan nasional (S) harus sama dengan investasi (I) maka: 

 
S = I 

 
sY = k.∆Y = ∆K = I 

 
s.Y = k.∆Y (4) 

 
Persamaan (4) disederhanakan maka: 

 
∆Y/Y = s/k (5) 

 
Agar perekonomian, maka perekonomian harus menabung dan 

menginvestasikan sebagian dari GNPnya. Semakin banyak tabungan yang 

dinvestasikan semakin cepat perekonomian tumbuh. 

 
Pendekatan Neo-Klasik 

 
Argumentasi pasar - bebas neoklasik adalah keyakinan bahwa liberalisme pasar-pasar 

nasional akan akan merangsang investasi, baik domestik 
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maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya akan memacu tingkat akumulasi 

modal. Bila diukur berdasarkan pertumbuhan GDP, hal tersebut sama dengan tingkat 

pertumbuhan tabungan domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasio-modal 

tenaga kerja (capital-labor ratio) dan pendapatan per kapita. 

Robert Solow dari M.I.T., seorang pemenang Nobel Prize pada 1987, menulis paper 

1956 yang berjudul balanced growth paths such as the one hypothesized: In fact, the 

long-run growth model was introduced for the first time in that paper. Model Solow 

disebut juga the neoclassical growth model sebab model ini dibangun dengan 

menggunakan model klasik Harrod Domar dengan menambahkan faktor kedua yaitu 

tenaga kerja, serta memperkenalkan teknologi sebagai variabel eksogen dengan asumsi 

constant return to scale. 

Berikut ini adalah model pertumbuhan neoklasik Solow dengan memakai fungsi 

produksi: 

 
 

dimana: 

Y = A KαL1-α 

 

Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal, L adalah tenaga 

kerja dan A teknologi 

 
Kesimpulan pokok dari analisis Solow ialah bahwa pertumbuhan ekonomi mengandung 

ciri yang inheren stabil dalam pola keadaan ekulibrium. Kesimpulan tersebut 

bertentangan dengan instability theorem dalam gagasan Harrod dan Domar. 

 
Pendekatan Kaldor 

 
 

Kaldor berusaha untuk “menjembatani” jarak perbedaan pendapat antara pandangan Neo-

keynesian dan padangan Neo-Klasik serta kontraversi mengenai ekuilibrium pada 

pertumbuhan ekonomi: ketidakstabilan versus kestabilan sebagai cirri inheren dalam sistem 

ekonomi. Dalam pendekatan 
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Kaldor dan metodologinya, dikembangkan pengertian tentang stylized facts. Hal ini 

ditafsirkan sebagi wujud sederhana dari permasalahan yang lebih kompleks. Fenomena-

fenomena ekonomi yang dianggap paling relevan dengan permasalahan yang hendak 

dipelajari dipantau dari kecenderungan (trends) dalam perkembangan keadaan. Hasil 

pemamtauan harus diuji secara kontinyu dengan pengalaman empiris berdasarkan data-

data yang konkret-kuantitatif. 

 

15.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 

Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) Indonesia tahun 1996 sd tahun 2014, dapat 

dilihat pada pada gambar 7.2. 

Pertumbuhan sektoral ekonomi Indonesia empat kuartal (Q1 sd Q4) pada tahun 2013 

dan 2014 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan melambat (penurunan). 

Penurunan drastis terjadi padan sektor pertambangan penggalian dari 1,74 persen ke 0,55 

persen, hal ini disebabkan turunnya harga komoditi pertambangan seperti: batu bara dan 

nikel seperti terlihat pada gambar 3.4. Sektor keuangan dan bisnis terjadi penurunan dari 

7,94 persen tahun 2013 menjadi 5,06 persen tahun 2014. 

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 15.1 berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Bank Indonesia 

 
Gambar 15.1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Kuatal) Tahun 2013 sd 

2014 (persen) 
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Secara total pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) Indonesia tahun 2013 adalah 

5,58 persen, tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan menjadi 5,02 persen. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran: permintaan domestik turun dari 

5,52 di tahun 2013 menjadi 4,59 pada tahun 2014 berasal dari: konsumsi turun dari 5,64 

persen menjadi 4,82 persen dan investasi turun dari 5,28 persen menjadi 4,12 persen 

pada tahun 2014. Sedangakan dari sisi permintaan luar negeri ekpor neto turun dari 

130,85 persen 2013 menjadi -23,48 persen pada tahun 2014. Hal ini disebabkan 

terjadinya penurunan ekspor secara drastis pada kuartal empat (Q4) sebesar -8.473,8 

persen dan kuatal empat (Q4) tahun 2014 sebesar -80,15 disebabkan turunnya secara 

signifikan komoditi primer (pertambangan dan perkebunan) - 

Pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran, selanjutnya dapat di lihat pada gambar 15.5 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Bank Indonesia 

 
Gambar 15.2: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sisis Pengeluaran tahun 

2013 sd 2014 (persen) 
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