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ABSTRACK

Bureaucratic issues a challenge to the management of economies in the world. Bureaucracy
is a tool used by the government to be able to formulate, monitor, implement and evaluate public
policy in any development activities that are closely related to the legislation. But in practice still
encounter problems that can actually hamper economic processes, particularly for developing
countries. while the investment may be key creation of economic growth, as it creates the
expansion of job creation, income generation and poverty reduction. Government consumption
expenditure is one example of the role of government through fiscal policy refers to government
choices about the level of government spending and taxes as a whole. This study aimed to explore
the effect of bureaucracy variables, investment, and government expenditure on economic
performance is proxied by GDP scale, using annual data from 2002 to 2011 with a coverage area
of research ASEAN-5. With GDP as an independent variable, investment, government expenditure
and 6 bureaucracy index as the dependent variable. Data processing using Analysis of Panel
Data with Fixed Effects Model, produced the conclusion that investment and government spending
proved a significant positive effect on GDP, while the 6 index bureaucracy also write varying
results.
Keywords: Bureaucracy, Investment, Government Spending, Panel Data

ABSTRAK
Masalah birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan perekonomian negaranegara di dunia. Birokrasi merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk dapat merumuskan,
mengawasi, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik dalam setiap kegiatan
pembangunan yang sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan. Namun dalam
pelaksanaannya masih tetap menemui masalah yang justru dapat menghambat kelancaran proses
ekonomi, khususnya bagi negara berkembang. sedangkan investasi dapat menjadi kunci utama
terciptanya pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan perluasan penciptaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran konsumsi pemerintah
merupakan salah satu contoh dari peran pemerintah melalui kebijakan fiscal yang merujuk pada
pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan pajak pemerintah secara
keseluruhan Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh dari variabel birokrasi, investasi,
dan pengeluaran pemerintah terhadap kinerja perekonomian yang diproksikan dengan besaran
GDP, menggunakan data tahunan dari tahun 2002 sampai dengan 2011 dengan cakupan wilayah
penelitian ASEAN-5. Dengan GDP sebagai variabel independen dan investasi, pengeluaran
pemerintah dan 6 indeks birokrasi sebagai variabel dependen. Pengolahan data dengan
menggunakan metode Analisis Data Panel dengan Fixed Effect Model, dihasilkan kesimpulan
bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap
GDP, sedangkan 6 indeks birokrasi menberikan hasil yang bervariasi.
Kata kunci: Birokrasi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Data Panel

A. PENDAHULUAN
Permasalahan pertumbuhan ekonomi setiap negara merupakan masalah yang sering dihadapi
baik negara maju, berkembang maupun negara miskin. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan
dengan keberhasilan suatu negara atas kemajuan dalam menjalankan pengelolaan sumber daya
ekonomi dalam lingkup suatu negara dan jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu
negara sangat ditunjang oleh indikator tabungan dan investasi domestik yang digunakan untuk
menentukan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut. Secara logika
umum, investasi dapat menjadi kunci utama terciptanya pertumbuhan ekonomi, karena
menciptakan perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan
kemiskinan baik dari domestik maupun dari luar negeri. Dalam model pertumbuhan endogen
dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin
besar. Ketika suatu negara bisa mengadakan suatu proyek investasi yang bisa menghasilkan
pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sedangkan salah satu komponen lainnya
yaitu pengeluaran pemerintah, merupakan komponen yang digunakan oleh pemerintah untuk
meningkatkan GDP sebagai bentuk dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengeluaran akan
ditingkatkan sering dengan peningkatan GDP yang diinginkan, namun harus efektif dan efisien,
serta tepat sasaran dan programnya.
Birokrasi merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk dapat merumuskan, mengawasi,
melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik dalam setiap kegiatan pembangunan yang
sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan. Penilaian kelayakan pelaksanaan birokrasi
yang diterapkan di negara maju dan negara berkembang dapat terlihat dari ketersediaan pelayanan
publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya seperti pengadaan barang dan jasa terutama dalam
bidang transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, dan penyediaan pendidikan.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) dari World Bank
Group menunjukkan bahwa peringkat birokrasi suatu negara dapat diurutkan melalui beberapa
indikator. Indikator yang dipakai untuk lembaga ini dua diantaranya yaitu Starting a Business dan
Dealing with Construction Permits. Dalam tabel tersebut terlihat pada tahun 2012 negara-negara
ASEAN-5 mempunyai rangking yang beragam. Berada diurutan atas adalah Singapura, sebagai
satu-satunya negara yang paling maju diantara negara lain di ASEAN-5. Sedangkan Indonesia
berada diurutan yang paling bawah untuk indikator Starting a Business dan urutan tengah untuk
indikator Dealing with Construction Permits. Hal ini menunjukkan betapa kondisi birokrasi di
Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, bahkan dengan negara tetangga ASEAN-5 masih
tertinggal.
Penelitian mengenai birokrasi dengan pertumbuhan ekonomi ataupun GDP masih sangat
terbatas, khususnya penelitian dari dalam negeri. Tercatat beberapa penelitian yang berasal dari
luar negeri dengan objek yang bervariasi menunjukkan hasil yang bervariasi pula.
B. KAJIAN PUSTAKA
Kesimpulan umum yang terdapat dalam berbagai penelitian dalam kajian ini yaitu :
Pertumbuhan Ekonomi dan GDP
Todaro (2000) faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara
adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.
Akumulasi modal dimaksudkan jika pendapatan diinvestasikan agar terjadi peningkatan output
atau pendapatan kemudian. Untuk besarnya tenaga kerja akan dapat memperbesar pula tenaga
untuk kegiatan produksi, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dimaksudkan untuk semakin
luasnya pemasaran. Kemajuan teknologi dimaksudkan agar dalam berproduksi dapat menemukan
cara yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pada barang
produksi. Peran pemerintah secara umum dalam perekonomian dibagi menjadi dua cara yaitu
dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu
contoh dari peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihanpilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan pajak pemerintah secara keseluruhan.
Teori pertumbuhan endogen mengatakan bahwa sebagian besar sumber pertumbuhan ekonomi
merupakan faktor eksogen atau proses yang sama sekali independen dari kemajuan teknologi.

Investasi
Model pertumbuhan Harold-Domar yang menyarankan bahwa setiap perekonomian pada
dasarnya harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan
nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Salah satu cara untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini
diperjelas lagi dengan teori Harord-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB
yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Solow juga menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan
kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang
waktu.

Pengeluaran Pemerintah
Mussgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan
ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio-rasio pengeluaran
pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini
pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah
pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar
dapat lepas landas.
Birokrasi
Mburu (2008) menyatakan biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan negosiasi,
mengukur, dan memaksakan pertukaran (exchange). Teori tindakan kolektif pertama kali
dikembangkan oleh Mancur Olson (1971) yang berguna untuk mengupas masalah kelompokkelompok kepentingan, dan berguna untuk mengatasi masalah penunggang bebas (free rider).
Semakin besar kelompok kepentingan akan semakin sulit bagi anggota kelompok tersebut untuk
dinegosiasikan. Akan sangat lebih efektif jika kelompok tersebut lebih kecil karena keragaman
kepentingan yang juga semakin sedikit pula. Ada pula Perilaku rent seeking yang tidak hanya
dilakukan secara individu saja namun dilakukan dengan berkelompok. Rent seeking behavior yang
dilakukan secara bersama sama dalam satu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama
disebut rent seeking society. Maka tujuan dari setiap negara pastinya tercipta good governance,
yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin
anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Penelitian Terdahulu
Peter Evans dan James Rauch (1997) berjudul BUREAUCRACY AND GROWTH : A CrossNational Analysis of the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth yang
meneliti tentang pengaruh birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pada 35
negara berkembang tahun 1970-1990. Dalam penelitian tersebut digunakan data GDP sebagai
pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor dalam birokrasi dengan kebijakan pemerintah. Hasilnya
menunjukkan bahwa birokrasi Weberian mempunyai pengaruh yang signifikan dan layak masuk
dalam model pertumbuhan ekonomi dalam kasus ini. Juga diberikan saran mengenai perlunya
perhatian yang lebih tentang pembuatan keputusan kebijakan pemerintah untuk membangun
birokrasi yang lebih baik dan saran penelitian bagi peneliti sosial mengenai bagaimana
mengorganisir birokrasi yang ada dalam suatu negara.
Ayal dan Karras (1996) dalam penelitian yang berjudul Bureaucracy, Investment, and
Growth yang membahas 21 negara dalam periode 1960 sampai dengan 1990 di mana didalamnya
Ayal menggunakan variabel birokrasi. Penelitian yang dihasilkan Ayal adalah bahwa birokrasi
yang tidak efisien menyebabkan pertumbuhan melambat. Melambatnya pertumbuhan dipengaruhi
oleh investasi (bagian investasi di dalam GDP terhadap pertumbuhan dan share investasi dengan
rasio perdangan terhadap GDP).
Cagla Okten (2001) dalam penelitiannya berjudul Does the Size of Bureaucracy Matter?.
Dalam penelitian ini menganalisis ukuran birokrasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam
model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah regulator negatif mempengaruhi tingkat
investasi. Dalam pengukuran penambahan kementrian suatu negara menunjukkan bahwa

peningkatan jumlah kementerian pemerintah menghambat investasi sehingga menurunkan
pertumbuhan ekonomi.
Panagiota Papaconstantinou, Athanasios G. Tsagkanos dan Costas Siriopoulos (2007) dalam
penelitiannya berjudul How Bureaucracy and Corruption affect economic growth and
convergence in the European Union? The case of Greece mengenai dampak adanya birokrasi dan
korupsi dalam pertumbuhan perekonomian di Uni Eropa, studi kasus di Yunani. Hasilnya bahwa
korupsi dan birokrasi terbukti memperparah pertumbuhan ekonomi Yunani, dan berdasar Granger
Causality Test antara korupsi dan birokrasi mempunyai hubungan kausal.
Kim P. Huynh, David T. Jacho-Chávez (2008) berjudul Growth and Governance: A
Nonparametric Analysis yang meneliti dengan menggunakan variabel economic growth, voice and
accountability, political stability, rule of law, regulatory quality, control of corruption, dan
government effectiveness. Hasilnya voice and accountability, political stability, dan rule of law
secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek ini menunjukkan
heterogenitas seluruh indikator, daerah, dan waktu. Regulatory quality, control of corruption, dan
government effectiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Danielle Resnick dan Regina Birner yang berjudul Does Good Governance Contribute to
Pro-Poor Growth? : A Review of the Evidence from Cross-Country Studies (2006) dengan
menggunakan variabel Governance indicators (political stability, rule of law), pro-poor growth
(poverty, inequality, and growth). Hasil penelitian indikator pemerintahan (stabilitas politik dan
rule of law) mempunyai hubungan positif dgn pertumbuhan ekonomi namun memberikan hasil
yang beragam dalam hal pengentasan kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder
yang bersifat cross section dan pengolahan data panel pada kurun waktu 2002 sampai dengan
2011 di negara ASEAN-5 yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Model data
panel yang dapat dirumuskan berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

Di mana:
Y
= Besaran GDP
I
= Investasi
G
= Pengeluaran Pemerintah
VA
= Indeks Voice and Accountability
PSAV = Indeks Political Stability and No Violence
GE
= Indeks Government Effectiveness
RQ
= Indeks Regulatory Quality
RL
= Indeks Rule of Law
CC
= Indeks Control of Corruption
= Error term
Definisi operasional dari variabel diatas adalah :
1. Gross Domestic Product (Y) merupakan data PDB tahun yang bersangkutan dengan harga
konstan yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk
dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk
dalam nilai produk. Variabel ini menggunakan satuan Dollar AS .
2. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan
tambahan dana di masa yang akan datang. Data yang digunakan untuk investasi ini
merupakan total data tahunan yang ukurannya dengan mata uang dollar AS.
3. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah belanja sektor pemerintah
termasuk pembelian barang dan jasa dan pembayaran subsidi. Data yang digunakan untuk
pengeluaran pemerintah ini merupakan total data tahunan yang ukurannya dengan mata uang
dollar AS.
4. Voice and Accountability Index (VA) Variabel ini mencerminkan persepsi sejauh mana
warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintah mereka, serta kebebasan

5.

6.

7.

8.

9.

berekspresi, kebebasan berserikat, dan media yang bebas. Indeks ini menggunakan kisaran
angka dari -2,5 sampai dengan 2,5, semakin besar indeks akan semakin baik, dan sebaliknya.
Political Stability and No Violence Index (PSAV) Variabel ini mencerminkan persepsi
kemungkinan bahwa pemerintah akan stabil atau digulingkan oleh konstitusional atau
kekerasan, termasuk kekerasan bermotivasi politik dan terorisme. Indeks ini menggunakan
kisaran angka dari -2,5 sampai dengan 2,5, semakin besar indeks akan semakin baik, dan
sebaliknya.
Government Effectiveness Index (GE) Data menggunakan variabel indeks efektifitas
Pemerintahan. Efektivitas pemerintahan mencakup persepsi kualitas pelayanan publik,
kualitas pamong praja dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas kebijakan
formulasi dan implementasi, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan
tersebut. Indeks Efektivitas Pemerintahan didapatkan dari Worldwide Governance Indicators
dari publikasi World Bank. Dimana indeks berkisar pada angka -2,5 sampai dengan 2,5,
indeks semakin besar menunjukkan tingkat efektifitas pemerintahan semakin baik, dan
sebaliknya semakin kecil indeks maka semakin buruk efektifitas pemerintahan.
Regulatory Quality Index (RQ) Variabel Indeks Kualitas Regulasi di sini adalah untuk
menerapkan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan dan mempromosikan
pengembangan sektor swasta. Dimana indeks berkisar pada angka -2,5 sampai dengan 2,5,
indeks semakin besar menunjukkan tingkat efektifitas pemerintahan semakin baik, dan
sebaliknya semakin kecil indeks maka semakin buruk efektifitas pemerintahan.
Rule of Law Index (RL) Variabel Indeks Penegakan Hukum adalah variabel yang digunakan
untuk mengukur seberapa kuat tingkat penegakan hukum dilaksanakan, sehingga keadilan di
semua tingkat dapat dicapai. Dimana indeks berkisar pada angka -2,5 sampai dengan 2,5,
indeks semakin besar menunjukkan tingkat efektifitas pemerintahan semakin baik, dan
sebaliknya semakin kecil indeks maka semakin buruk efektifitas pemerintahan.
Control of Corruption Index (CC) Variabel ini mencerminkan persepsi sejauh mana
kekuasaan publik dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk kecil dan
korupsi, serta "menangkap" negara oleh para elit dan kepentingan pribadi. Indeks ini
menggunakan kisaran angka dari -2,5 sampai dengan 2,5, semakin besar indeks akan semakin
baik, dan sebaliknya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Uji Chow Test
Chow test adalah pengujian F-statistics yang merupakan pengujian untuk memilih model
apakah yang digunakan. Apakah menggunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. Dalam
pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:
: Model PLS (Restricted)
: Model Fixed Effect (unrestricted)
Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F-Statistik seperti
yang dirumuskan oleh Chow

di mana:
= Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang
diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least square/common
intercept).
= Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang
diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect).
= Jumlah data cross section
= Jumlah data time series
= Jumlah variabel penjelas

Jika nilai F-hitung < F-tabel maka
diterima (PLS diterima. Jika F-hitung > F-tabel maka
ditolak (REM diterima. dalam program eviews 6 uji ini sudah terprogram secara built-in.
Tabel 1 : Tabel Uji Chow
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic

d.f.

Prob.

5.022713
21.686301

(4,37)
4

0.0025
0.0002

Sumber: Hasil olah Eviews 6

Dari hasil tersebut maka pada tingkat kesalahan 5% menolak
dan menerima
dimana model
menggunakan fixed effect.
B. Model Empiris
Y = 47077.40 + 3.686487I + 0.106301G + 53305.79VA - 51452.17PSAV - 37451.19GE 66592.37RQ + 88257.02RL - 95001.33CC
Dari model persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi (I) berpengaruh positif terhadap
GDP, pengeluaran pemerintah (G) berpengaruh positif terhadap GDP, Voice and Accountability
Index (VA) berpengaruh positif terhadap GDP, Political Stability and No Violence Index (PSAV)
berpengaruh negatif terhadap GDP, Government Effectiveness Index (GE) berpengaruh negatif
terhadap GDP, Regulatory Quality Index (RQ) berpengaruh negatif terhadap GDP, Rule of Law
Index (RL) berpengaruh positif terhadap GDP serta Control of Corruption (CC) berpengaruh
negatif terhadap GDP. Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka
pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 47077.40. Kenaikan satu juta dollar investasi akan
menaikkan GDP sebesar 3.686487 juta dollar. Kenaikan satu juta dollar pengeluaran pemerintah
akan menaikkan GDP sebesar 0.106301 juta dollar. Kenaikan Indeks Voice and Accountability
sebesar satu unit indeks akan menaikkan GDP sebesar 53305.79, kenaikan Indeks Political
Stability and No Violence sebesar satu unit indeks akan menurunkan GDP sebesar 51452.17,
kenaikan Indeks Government Effectiveness sebesar satu unit indeks akan menurunkan GDP
sebesar 37451.19, kenaikan Indeks Regulatory Quality sebesar satu unit indeks akan menurunkan
GDP sebesar 66592.37, kenaikan Indeks Rule of Law sebesar satu unit indeks akan menaikkan
GDP sebesar 88257.02, dan kenaikan Indeks Control of Corruption sebesar satu unit indeks akan
menurunkan GDP sebesar 95001.33.
C. Uji T-Statistic
Pengujian t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel bebas pada
variabel terkait.
Tabel 2: T-statistik Masing-masing Variabel
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

47077.40

29122.40

1.616536

0.1145

I

3.686487

0.253615

14.53574

0.0000

G

0.106301

0.033683

3.155873

0.0032

VA

53305.79

35533.27

1.500165

0.1421

PSAV

-51452.17

20834.49

-2.469567

0.0183

GE

-37451.19

47169.65

-0.793968

0.4323

RQ

-66592.37

49279.88

-1.351310

0.1848

RL

88257.02

59178.90

1.491359

0.1443

CC

-95001.33

46410.29

-2.046989

0.0478

Sumber: Hasil olah Eviews 6

Dapat kita lihat bahwa terdapat empat variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap GDP. Variabel tersebut adalah I, G, PSAV dan CC dengan nilai t-statistik masing-masing
sebesar 14.53574, 3.155873, -2.469567 dan -2.046989. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa
variabel investasi (I) secara signifikasi positif terhadap variabel GDP. Hal ini berarti ketika terjadi
kenaikan variabel investasi, maka GDP akan mengalami kenaikan. Dalam kata lain semakin tinggi
sebuah negara dalam kegiatan investasi, maka GDP juga akan meningkat. Kesimpulan kedua
adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah (G) signifikan positif terhadap GDP. Hal ini berarti
ketika terjadi kenaikan variabel pengeluaran pemerintah (G), maka GDP mengalami kenaikan.
Kesimpulan lain adalah Indeks Political Stability and No Violence secara signifikan negatif
terhadap GDP. Artinya bahwa ketika terjadi kenaikan variabel Indeks Political Stability and No
Violence, maka GDP akan mengalami penurunan. Untuk Indeks Control of Corruption secara
signifikan negatif terhadap GDP, artinya ketika terjadi kenaikan variabel Indeks Control of
Corruption, maka GDP akan mengalami penurunan.
D. Uji F-Statistic dan R-square
Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua variabel bebas sebagai
satu kesatuan atua mengukur pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi
variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah:
: Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
: Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Tabel 3 : Uji F-statistik dan R-squared
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared

0.992930

Mean dependent var

177887.1

Adjusted R-squared

0.990638

S.D. dependent var

255551.9

S.E. of regression

24727.06

Akaike info criterion

23.28808

Sum squared resid

2.26E+10

Schwarz criterion

23.78521

Log likelihood

-569.2020

Hannan-Quinn criter.

23.47739

F-statistic

433.0589

Durbin-Watson stat

1.699493

Prob(F-statistic)

0.000000
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dalam model ini didapat adalah sebesar 0.992930 artinya sebesar 99% variabel bebas
(investasi, pengeluaran pemerintah dan indeks voice and accountability, political stability and no
violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption)
mampu menjelaskan model. Sisanya yaitu 0,00707 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
termasuk dalam model estimasi. Sedangkan F-statistik yang didapat didalam model ini sebesar
433.0589 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Dengan probabilitas sebesar 0.000000 dan lebih
kecil dari α sebesar 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel bebas
(investasi, pengeluaran pemerintah dan indeks voice and accountability, political stability and no
violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption)
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu GDP.
E. Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Birokrasi
Variabel investasi secara statistik menunjukkan secara signifikan dalam menjelaskan variabel
dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari t-statistik sebesar 14.53574 dengan probabilitas sebesar
0.0000. Karena probabilitas lebih kecil dari α sebesar 0.05. Variabel investasi ini juga memiliki
hasil positif terhadap variabel terikat yaitu variabel GDP. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap
kenaikan variabel investasi 1 juta dollar maka akan menaikkan besarnya GDP sebesar 3.686487
juta dollar.

Hal demikian bisa jadi merupakan bentuk transfer teknologi yang terjadi pada saat negara
asing masuk ke negara-negara tersebut sehingga hal itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
pemerintah untuk mendorong bertambahnya jumlah investasi dengan melakukan promosi investasi
sangat diharapkan agar pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Di lain sisi, perampingan
birokrasi berkaitan dengan investasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mendorong
investor lebih giat melakukan transaksi perdagangannya di Negara-negara ASEAN-5 khususnya.
Variabel pengeluaran pemerintah secara statistik signifikan dalam menjelaskan variabel dependen.
Hal tersebut dapat dilihat dari t-statistik sebesar 3.155873 dengan probabilitas sebesar 0.0382.
Karena probabilitas lebih kecil dari α sebesar 0.05. Variabel konsumsi pemerintah memiliki hasil
positif terhadap variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan. Nilai positif tersebut dapat diartikan
bahwa setiap kenaikan satu juta dollar konsumsi pemerintah akan menaikkan GDP sebesar
0.106301 dollar. Hasil yang didapat ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari pegeluaran
yang dilakukan pemerintah, yaitu untuk memperbesar pendapatan nasional melalui konsumsi.
Sesuai dengan teori konsumsi Keynes, bahwa jumlah konsumsi saat ini (current disposable
income) berhubungan langsung dengan pendapatannya.
Walaupun pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, akan tetapi jika pengaruhnya masih relatif kecil, maka hal tersebut disebabkan karena
pengeluaran pemerintah tersebut tidak dibelanjakan kepada sektor yang berdampak multiplier
effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur
fisik antara lain jalan tol, pelabuhan, transportasi, dan telekomunikasi sehingga diharapkan dengan
pembangunan infrastruktur tersebut dapat memperlancar arus perdagangan.
Variabel Voice and Accountability Index (VA) secara statistik tidak signifikan dalam
menjelaskan variabel terikat. Hal tersebut dapat dilihat dari t-statistik sebesar 1.500165 dengan
probabilitas sebesar 0.1421, karena probabilitas lebih besar dari α sebesar 0.05. Temuan serupa
juga ditemukan oleh Kim P. Huynh, David T. Jacho-Chávez (2007) dalam penelitian yang
berjudul “Growth and Governance: A Nonparametric Analysis”. Penelitian tersebut menggunakan
menggunakan data tahunan dari 113 negara didunia dalam kurun waktu tahun 1990-2003. Dalam
penelitian ini didapatkan bahwa variabel Voice and Accountability Index tidak signifikan terhadap
pertumbuhan. Hasil tidak signifikan lain juga didapat adalah variabel Government Effectiveness,
Regulatory Quality dan Rule of Law. Ketiga variabel tersebut tidak memenuhi syarat probabilitas
yaitu lebih besar dari α sebesar 0.05.
Variabel Political Stability and No Violence secara statistik signifikan dalam menjelaskan
variabel terikat, terlihat dari t-statistik sebesar -2.469567 dengan probabilitas sebesar 0.0183,
karena probabilitas lebih kecil dari α sebesar 0.05. Variabel yang signifikan lain yaitu Control of
Corruption yang mendapat yaitu lebih kecil dari α sebesar 0.05 yaitu 0.0478 dengan t-statistik
sebesar -2.046989.
F. Intercept
Koefisien intercept dalam model sebesar 47077.40 menunjukkan pada saat variabel I, G, VA,
PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada variabel I,
G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC, maka besarnya GDP adalah sebesar 47077.40. Dan intercept
masing masing individual specific berbeda-beda.
Tabel 4: Intercept ASEAN-5
Individual specific

Intercept

Indonesia

-190018

Malaysia

177699,2

Thailand

-25921,35

Filipina

-107014,7

Singapura

380641,8
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Untuk spesifikasi masing-masing negara dapat digambarkan sebagai berikut :
1.

Indonesia
YIndonesia = -190018 + 3.68648704223IIndonesia + 0.10630081058GIndonesia +
53305.7854367VAIndonesia - 51452.1673359PSAVIndonesia - 37451.1923303GEIndonesia 66592.3736844RQIndonesia + 88257.0156741RLIndonesia - 95001.3304662CCIndonesia
Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka GDP Indonesia
adalah sebesar -190018 atau mengalami penurunan sebesar 190018 juta dollar.

2.

Malaysia
YMalaysia = 177699,2 + 3.68648704223IMalaysia + 0.10630081058GMalaysia +
53305.7854367VAMalaysia - 51452.1673359PSAVMalaysia - 37451.1923303GEMalaysia 66592.3736844RQMalaysia + 88257.0156741RLMalaysia - 95001.3304662CCMalaysia
Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka GDP Malaysia
adalah sebesar 177699,2 atau mengalami kenaikan sebesar 177699,2 juta dollar.

3.

Singapura
YSingapura = 380641,8 + 3.68648704223ISingapura + 0.10630081058GSingapura +
53305.7854367VASingapura - 51452.1673359PSAVSingapura - 37451.1923303GESingapura 66592.3736844RQSingapura + 88257.0156741RLSingapura - 95001.3304662CCSingapura
Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka GDP Singapura
adalah sebesar 380641,8 atau mengalami kenaikan sebesar 380641,8 juta dollar.

4.

Thailand
YThailand = -25921,35 + 3.68648704223IThailand + 0.10630081058GThailand +
53305.7854367VAThailand - 51452.1673359PSAVThailand - 37451.1923303GEThailand 66592.3736844RQThailand + 88257.0156741RLThailand - 95001.3304662CCThailand
Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka GDP Thailand
adalah sebesar -25921,35 atau mengalami penurunan sebesar 25921,35 juta dollar.

5.

Fiilipina
YFilipina = -107014,7 + 3.68648704223IFilipina + 0.10630081058GFilipina +
53305.7854367VAFilipina - 51452.1673359PSAVFilipina - 37451.1923303GEFilipina 66592.3736844RQFilipina + 88257.0156741RLFilipina - 95001.3304662CCFilipina
Pada saat variabel I, G, VA, PSAV, GE, RQ, RL dan CC bernilai nol maka GDP Filipina
adalah sebesar -107014,7 atau mengalami penurunan sebesar 107014,7 juta dollar.

Berdasarkan hasil yang didapat dari estimasi beberapa variabel terhadap GDP, diantaranya
adalah variabel investasi, pengeluaran pemerintah dan enam indeks birokrasi maka dapat diambil
sebuah kesimpulan di mana beberapa indeks birokrasi berpengaruh terhadap GDP yaitu dengan
tinggi/rendahnya indeks yang diperoleh akan bempengaruhi besarnya GDP. Hubungan yang
didapat dalam model estimasi dari masing-masing variabel yaitu investasi (I) berpengaruh positif
terhadap GDP, pengeluaran pemerintah (G) berpengaruh positif terhadap GDP, Voice and
Accountability Index (VA) berpengaruh positif terhadap GDP, Political Stability and No Violence
Index (PSAV) berpengaruh negatif terhadap GDP, Government Effectiveness Index (GE)
berpengaruh negatif terhadap GDP, Regulatory Quality Index (RQ) berpengaruh negatif terhadap
GDP, Rule of Law Index (RL) berpengaruh positif terhadap GDP serta Control of Corruption (CC)
berpengaruh negatif terhadap GDP.

Variabel yaitu investasi (I) berpengaruh positif terhadap GDP. Hal ini juga didukung oleh
beberapa penelitian terdahulu. Setidaknya ada 3 penelitian yang sejalan dengan hasil yang didapat
dalam penelitian ini, yaitu Ayal dan Karras (1996) dalam penelitian yang berjudul “Bureaucracy,
Investment, and Growth” Penelitian yang dihasilkan Ayal adalah bahwa birokrasi yang tidak
efisien menyebabkan pertumbuhan melambat. Melambatnya pertumbuhan dipengaruhi oleh
investasi (bagian investasi di dalam GDP terhadap pertumbuhan dan share investasi dengan rasio
perdangan terhadap GDP), dan Cagla Okten (2001) dalam penelitiannya berjudul Does the Size of
Bureaucracy Matter?. Dalam model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah regulator
negatif mempengaruhi tingkat investasi. Dalam pengukuran penambahan kementrian suatu negara
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kementerian pemerintah menghambat investasi sehingga
menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan teori yang ada yaitu teori Solow
yang menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan
teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu
(Mankiw:2006).
Variabel pengeluaran pemerintah (G) berpengaruh positif terhadap GDP. Sesuai dengan teori
Peacock dan Wiseman mengenai pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu
apabila pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
Voice and Accountability Index (VA) berpengaruh positif terhadap GDP, sesuai dengan
penelitian Growth and Governance: A Nonparametric Analysis oleh Kim P. Huynh, David T.
Jacho-Chávez yang menghasilkan variabel Voice and Accountability Index berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Political Stability and No Violence Index (PSAV) berpengaruh
negatif terhadap GDP, namun hal ini berkebalikan dengan hasil penelitian Danielle Resnick dan
Regina Birner dan Kim P. Huynh, David T. Jacho-Chávez yang menyatakan variabel PSAV
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimungkinkan penyebab dari hubungan
negatif ini dikarenakan Political Stability and No Violence Index dalam hal perekonomian yang
semakin tinggi akan menyebabkan tingkat kebijakan yang tercipta semakin ketat, sehingga akan
mempengaruhi investasi yang masuk, menyebabkan berkurangnya GDP yang mana investasi
sebagai salah satu komponen utamanya. Government Effectiveness Index (GE) berpengaruh negatif
terhadap GDP juga sesuai dengan hasil penelitian Kim P. Huynh, David T. Jacho-Chávez.
Regulatory Quality Index (RQ) berpengaruh negatif terhadap GDP dan sesuai dengan penelitian
serupa yaitu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rule of Law Index (RL)
berpengaruh positif terhadap GDP sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya
penelitian dari Stephan Haggard & Lydia Tiede, Danielle Resnick & Regina Birner, Marijana
Badun, Stephan Haggard & Lydia Tiede dan Kim P. Huynh, David T. Jacho-Chávez yang
kesemuanya menyatakan variabel Rule of Law mempunyai hubungan signifikan positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Control of Corruption (CC) berpengaruh negatif terhadap GDP. Namun
hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mauro dan juga Tanzi dan
Davodi yang menyatakan berkurangnya tingkat korupsi akan membantu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Diduga hal ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan, karena masing-masing negara mempunyai karakteristik
sendiri-sendiri. Sehingga tidak dapat disimpulkan secara mutlak bahwa korupsi berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ataupun korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Atau
juga bisa berasal dari penanganan korupsi di negara-negara yang sangat diperketat sehingga akan
menyulitkan pencairan anggaran pemerintah untuk pembangunan, karena anggaran tersebut harus
dipertanggungjawabkan, maka berakibat berkurangnya proyek yang berasal dari konsumsi
pemerintah. Hal ini otomatis menyebabkan berkurangnya GDP, dimana pengeluaran pemerintah
menjadi salah satu komponen utamanya.
Dan dari kelima negara yang diteliti, Singapura mencatat hasil yang paling baik, disusul
masing-masing dengan Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina, dilihat dari besarnya GDP
yang dihasilkan ketika kedelapan variabel dependen dalam model bernilai nol.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap GDP yang mewakili
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mendorong bertambahnya jumlah

2.

3.

4.

investasi dengan melakukan promosi investasi sangat diharapkan agar pertumbuhan ekonomi
dapat ditingkatkan. Juga dari sisi perampingan birokrasi berkaitan dengan investasi
merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mendorong investasi masuk.
Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap GDP. Artinya
pengeluaran pemerintah juga akan meningkatkan GDP atau pertumbuhan ekonomi, namun
belum tentu manfaat yang dirasakan pada tahun yang bersangkutan, karena bisa juga
bermanfaat untuk tahun yang akan datang, contohnya belanja modal.
Indeks birokrasi mempunya hubungan dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap GDP, yaitu
variabel Voice and Accountability Index (VA) berpengaruh positif terhadap GDP, meskipun
tidak signifikan, variabel Political Stability and No Violence Index (PSAV) berpengaruh
negatif terhadap GDP, variabel Government Effectiveness Index (GE) berpengaruh negatif
terhadap GDP, variabel Regulatory Quality Index (RQ) berpengaruh negatif terhadap GDP,
variabel Rule of Law Index (RL) berpengaruh positif terhadap GDP, variabel Control of
Corruption (CC) berpengaruh negatif terhadap GDP.
Variabel indeks birokrasi yang tidak signifikan atau hampir tidak berpengaruh (karena
nilainya) seperti Voice and Accountability, Government Effectiveness, Regulatory Quality,
dan Rule of Law, hal ini dikarenakan variabel-variabel tersebut seperti akuntabilitas,
keefektifan kinerja pemerintah, kualitas kebijakan dan penegakan hukum pada umumnya
mempunyai efek yang tidak langsung pada tahun yang bersangkutan, yang artinya dampak
dan manfaat yang ditimbulkan dari variabel tersebut dapat dirasakan pada saat setelah
variabel tersebut dijalankan atau tahun yang akan datang.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan semua indeks birokrasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
GDP yang dapat dijadikan ukuran dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Negara-negara
ASEAN-5 yang mempunyai indeks birokrasi yang relatif rendah dapat mencontoh Singapura
dalam hal keefektifan birokrasi. Hampir semua indeks dalam birokrasi negara Singapura
mencapai nilai yang tinggi. Selain pemberantasan dan pencegahan tindakan birokrasi yang
inefisien, diperlukannya penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat baik pegawai
pemerintahaan, masyarakat profesional, pengusaha maupun masyarakat umum. Lebih lanjut
saran mengenai birokrasi yaitu memperjelas model birokrasi Indonesia melalui perangkat
hukum (misal: Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Kedua memperbaiki mentalitas
para birokrat Indonesia yang citranya terlanjur buruk dan dituding sebagai salah satu factor
yang menyebabkan kinerja birokrasi Indonesia jelek serta terjadinya patologi birokrasi
(KKN) Perbaikan mentalitas birokrat diarahkan agar mereka memilih etos kerja yang
mengutamakan kerja keras, menghargai waktu, hemat, dan berdisiplin tinggi. Ketiga,
meningkatkan kualitas control kepada birokrasi. Selama ini birokrasi Indonesia relatif kurang
mendapat kontrol dari masyarakat, atau melalui mekanisme kontrol masyarakat kepada
birokrasi tidak berjalan optimal.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil sehingga dapat menarik bagi investor
baik asing maupun domestik untuk menanamkan dananya. Sebagaimana dengan hasil
penelitian bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah signifikan positif terhadap GDP,
maka begitu juga untuk pengeluaran pemerintah. Pemerintah seharusnya mendorong
pengeluaran untuk berkonsumsi melalui program-programnya yang baru dan inovatif,
sehingga dapat secara positif mempengaruhi pertumbuhan GDP. Juga mendorong
pengeluaran pemerintah yang efisien dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing
sehingga memberikan multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Reformasi birokrasi yang berkesinambungan demi tercapainya suatu pelayanan yang afektif
dan efesien untuk masyarakat, saran yang dapat penulis berikan pada makalah ini adalah:
Peningkatan pelayanan haruslah merata di berbagai aspek. Artinya, masyarakat bukan hanya
sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas pelayanan maka pemerintah haruslah
memperbaiki system pelayanan hal ini di karenakan takutnya ketidak percayaan masyarakat
kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan. Pemerintah haruslah memperhatinkan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar terciptanya good governance, yaitu tata
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, Pemerintah yang bersih (clean government),
bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4.

Bagi peneliti lain yang ingin lebih mendalami tentang pengaruh birokrasi terhadap GDP
ataupun pertumbuhan ekonomi, diharapkan bisa lebih dalam mengupas tentang hal lain yang
mungkin berpengaruh langsung terhadap GDP, seperti aliran modal asing atau ekspor impor
yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
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