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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan/kapita 
Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 
standard of living. Negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi umumnya 
memiliki standard of living yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan 
perbedaan kualitas hidup: negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang 
tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka 
harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara 
miskin. 

Paper ini akan mencoba menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi besar 
pendapatan per kapita. Bagian pertama merupakan kajian teoretis mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita, antara lain tabungan dan investasi, 
seperti diuraikan dalam Model Solow. Bagian kedua membahas kondisi perekonomian 
Indonesia. Bagian ketiga membahas faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan per 
kapita di Indonesia. Sementara bagian keempat merupakan kesimpulan. 

Data yang digunakan diambil dari Asian Development Bank: Key Indicators tahun 2006 
dan 2007. Sebagai pendekatan untuk tabungan digunakan data Gross Domestic saving 
(% dari GDP), dan Gross Domestic Capital Formation sebagai pendekatan untuk 
investasi. 

 

I. Kajian Teori: Model Pertumbuhan Solow 

Menurut Mankiw (Principles of Macroeconomic edisi 3), faktor utama yang 
mempengaruhi perbedaan standard of living (ditunjukkan oleh perbedaan besar 
pendapatan per kapita) antara negara kaya dan negara miskin adalah tingkat 
produktivitas. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat 
dihasilkan oleh seorang pekerja dalam setiap jam. Dengan demikian, suatu negara dapat 
menikmati standard of living yang tinggi jika negara tersebut dapat memproduksi 
barang dan jasa dalam jumlah yang besar. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi produktivitas suatu negara (ibid, 246-7) yang 
masing-masing dapat dianggap sebagai input produksi, yaitu:  

1. Physical capital, yaitu persediaan (stock) peralatan dan struktur yang digunakan 
untuk menghasilkan barang dan jasa 

2. Human capital, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja 
melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Human capital termasuk seluruh 
keterampilan yang diakumulasi dari semua jenjang pendidikan mulai dari 
sekolah dasar hingga universitas dan pelatihan yang didapat. 

3. Sumberdaya alam, yaitu seluruh input produksi yang disediakan oleh alam, 
seperti lahan, air, dan deposit mineral. Sumberdaya alam terbagi menjadi dua, 
yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat 
diperbaharui. Adanya perbedaan sumberdaya alam mempengaruhi perbedaan 
standard of living. Namun demikian, keberadaan sumberdaya alam yang besar 
tidak menjamin suatu perekonomian menjadi lebih produktif dalam 
menghasilkan barang atau jasa. 

4. Technological knowledge, yaitu pemahaman menyangkut cara terbaik untuk 
menghasilkan barang dan jasa. 
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Hubungan antara jumlah output dengan input produksi seperti yang diuraikan di atas 
dapat ditulis secara matematis sebagai berikut: 

Y = A f(L,K,H,N) 

Dimana Y adalah jumlah output, A adalah variabel yang menggambarkan ketersediaan 
teknologi, L adalah jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah physical capital, H adalah 
jumlah human capital, dan N adalah jumlah sumberdaya alam. Jika seluruhnya 
dikalikan dengan konstanta x dimana x = 1/L (x>0), maka persamaan di atas menjadi: 

Y/L = A/L f(1, K/L, H/L, N/L) 

Yang menunjukkan bahwa produktivitas (Y/L) bergantung pada physical capital per 
tenaga kerja (K/L), human capital per tenaga kerja (H/L), dan sumberdaya alam per 
tenaga kerja (N/L). 

Pemerintah dapat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas 
dan standard of living, antara lain menyangkut (ibid, 249 - :57): 

1. Tabungan dan investasi. Karena modal adalah faktor produksi yang dapat dibentuk, 
masyarakat dapat mengubah jumlah modal yang dimilikinya. Jika saat ini suatu 
negara dapat menghasilkan barang modal dalam jumlah yang besar, maka di masa 
depan negara tersebut akan memiliki jumlah stock modal yang lebih besar untuk 
memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Dengan demikian, salah satu cara untuk 
meningkatkan produktivitas adalah dengan menginvestasikan lebih banyak 
sumberdaya untuk menghasilkan barang modal. 

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui akumulasi modal (melalui tabungan 
dan investasi) membutuhkan pengorbanan dari masyarakat dengan cara mengurangi 
konsumsi barang dan jasa saat ini untuk menikmati lebih banyak konsumsi di masa 
depan. Pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong 
peningkatan tabungan dan investasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 
standard of living masyarakat. 

2. Pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk investasi human capital yang 
berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi jangka panjang. Para ahli 
ekonomi berpendapat bahwa human capital memiliki peran penting bagi ekonomi 
untuk tumbuh karena human capital membawa eksternalitas positif untuk 
masyarakat. Menyebarnya pengetahuan dari seseorang yang berpendidikan dapat 
membawa keuntungan bagi masyarakat. 

3. Hak kepemilikan dan stabilitas politik. Hak kepemilikan (property rights) mengacu 
pada kemampuan masyarakat untuk memberikan otorisasi kepada sumberdaya yang 
mereka miliki. Pengakuan terhadap adanya hak kepemilikan merupakan faktor 
penting yang menjadi syarat bekerjanya sistem harga dalam suatu perekonomian. 
Sistem harga merupakan alat koordinasi yang membawa supply dan demand 
terhadap barang dan jasa kepada keseimbangan. Pengakuan hak kepemilikan 
didukung oleh sistem pengadilan yang efisien. Di lain pihak, tidak diakuinya hak 
kepemilikan akan menghambat bekerjanya sistem harga yang pada akhirnya 
menghambat pertumbuhan ekonomi. Bentuk penyalahgunaan hak kepemilikan 
antara lain adalah korupsi yang menghambat investasi dan tabungan baik dari dalam 
maupun luar negeri. 
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Ancaman lain terhadap hak kepemilikan adalah tidak stabilnya politik. Negara yang 
mengalami ketidakstabilan politik memberikan sedikit insentif bagi warganya (dan 
investor asing) untuk menabung, melakukan investasi, atau memulai usaha. 

Dengan demikian, kemakmuran ekonomi bergantung pada kestabilan politik. 
Negara dengan sistem pengadilan yang efisien, pegawai pemerintah yang jujur, dan 
politik yang stabil akan memiliki standar of living yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan negara yang memiliki sistem pengadilan yang buruk, pegawai pemerintah 
yang korup, dan sering mengalami revolusi. 

4. Perdagangan bebas. Kebijakan pemerintah untuk membatasi interaksi perdagangan 
dengan negara lain dan keterisolasian suatu negara (misalnya karena faktor 
geografis) dapat menjadi sebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan standard of 
living suatu negara. Kebijakan perdagangan bebas dengan mengintegrasikan 
perekonomian suatu negara dengan negara-negara lain dapat memperbaiki 
kesejahteraan ekonomi penduduk negara tersebut. Melalui perdagangan, suatu 
negara dapat melakukan pertukaran teknologi dengan negara lainnya. Oleh 
karenanya, negara yang menghilangkan pembatasan perdagangan akan mengalami 
pertumbuhan ekonomi setelah mengalami peningkatan teknologi akibat 
perdagangan. 

5. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Produktivitas dan standard of living suatu 
negara sebagian ditentukan oleh pertumbuhan penduduknya. Pengaruh pertumbuhan 
penduduk terhadap standard of living digambarkan dalam pendapatan per kapita. 
Negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi akan memiliki pendapatan per 
kapita yang rendah. Alasannya adalah pertumbuhan jumlah tenaga kerja 
(dicerminkan dari pertumbuhan penduduk) yang tinggi akan menyebabkan faktor 
produksi tersebar lebih “tipis”. Jumlah kapital per tenaga kerja yang kecil mengarah 
pada produktivitas yang rendah dan GDP per tenaga kerja yang rendah pula. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menghambat pengembangan human capital. 
Negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki jumlah anak 
usia sekolah yang besar sehingga membebani sistem pendidikan negara tersebut dan 
menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi anak usia sekolah. 

6. Research and development (R&D). Peningkatan standard of living yang terjadi 
selama satu abad terakhir antara lain disebabkan oleh kemajuan teknologi. 
Walaupun pengembangan teknologi lebih banyak dilakukan oleh swasta, pemerintah 
juga memiliki peran untuk mendorong riset dan pengembangan (R&D) teknologi 
baru. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui hak paten yang 
memberikan hak ekslusif kepada penemu untuk memproduksi barang dalam jangka 
waktu tertentu. Pemberian hak paten merupakan insentif bagi individu dan 
perusahaan untuk mengembangkan riset. 

Paper ini hanya akan membahas tabungan dan investasi serta pertumbuhan penduduk 
sebagai faktor penentu pertumbuhan GDP dan standard of living yang dicerminkan oleh 
pendapatan per kapita dalam jangka panjang, seperti yang ditunjukkan dalam model 
pertumbuhan Solow, sementara pengaruh perkembangan teknologi tidak dibahas. 

Model Pertumbuhan Solow  

Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan 
persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi 
dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa 
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suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003: 175 (terjemahan)). Dalam model ini, 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan secara exogen, atau dengan kata lain 
ditentukan di luar model. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi 
konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan steady-state yang 
bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja (ibid). 
Dalam hal ini, kondisi steady-state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka 
panjang (Mankiw, 2003). 

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal mengalami 
diminishing returns. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi 
modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan 
sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (marginal product of capital) yang 
kian menurun Jika diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau 
pertumbuhan tenaga kerja, maka diminishing return pada modal mengindikasikan 
bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal (melalui tabungan dan investasi) 
hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini 
perekonomian akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada 
perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja (Wikipedia). 

Jika diasumsikan terjadi pertumbuhan tenaga kerja (akibat pertumbuhan penduduk), 
pada jangka pendek, pertumbuhan output akan melambat karena adanya diminishing 
return dan perekonomian akan mengalami konvergensi ke arah tingkat pertumbuhan 
steady-state yang konstan (yaitu tidak ada pertumbuhan ekonomi per kapita) (ibid). Jadi, 
model Solow memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk akan memengaruhi standard 
of living suatu negara yang dicerminkan dalam GDP per kapita. Negara-negara dengan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang rendah, 
dan sebaliknya. 

Asumsi adanya perkembangan teknologi hampir sama dengan asumsi adanya 
pertumbuhan tenaga kerja dalam hal “tenaga kerja efektif”: kondisi steady-state akan 
tercapai dengan konstan output per jam-kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu 
output (constant output per worker-hour required for a unit of output)(ibid). Namun 
demikian, pada kasus adanya perkembangan teknologi, pada kondisi steady-state, 
output per kapita akan tumbuh dengan tingkat yang sama dengan perkembangan 
teknologi. 

Dalam model Solow, kenaikan tingkat tabungan akan mengarah ke tingkat pertumbuhan 
output yang tinggi hanya jika kondisi steady-state dicapai. Saat perekonomian berada 
pada kondisi steady-state, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung 
pada tingkat perkembangan teknologi. Mengacu pada model Solow, hanya 
perkembangan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standard of living yang 
berkelanjutan (Mankiw, 2003). 

Model Solow diawali dari fungsi produksi Y/L = F(K/L) dan dituliskan sebagai  
y = f(k), dimana y = Y/L dan k = K/L. Fungsi produksi ini digambarkan dengan kurva 
oranye pada gambar. Persamaan fungsi produksi ini menunjukkan bahwa jumlah output 
per pekerja (Y/L) adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja (K/L)(Wikipedia) Fungsi 
produksi mengasumsikan diminishing returns terhadap modal yang dicerminkan dari 
kemiringan dari fungsi produksi tersebut. Kemiringan fungsi produksi menggambarkan 
produk marjinal modal (marginal product of capital) yang menggambarkan banyaknya 
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output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal 
tambahan (Mankiw, 2003).  

Model Solow dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut (ibid: 204): 

kgnksfk )()( +∂+−=∆  

dengan: y = f(k) = F(K/L) 
n = tingkat pertumbuhan penduduk  
δ = depresiasi 
k = modal per pekerja = K/L 
y = output per pekerja = Y/L 
s = tingkat tabungan 
g = tingkat perkembangan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja (labor-
augmenting technological progress) 

Pada model Solow tanpa perkembangan teknologi, perubahan modal per pekerja 
ditentukan oleh tiga variabel berikut: 

• Investasi (tabungan) per pekerja. 
• Pertumbuhan penduduk: pertumbuhan penduduk akan menurunkan tingkat 

modal per pekerja. 
• Depresiasi: persediaan modal akan menurun karena penggunaan modal. 

Dalam kondisi steady-state, ∆k harus sama dengan nol (ibid: 195), sehingga:  

*)(*)( knksf ∂+=  

dengan k* adalah k pada kondisi steady-state dan y* = f(k*). 

Konsumsi pada kondisi steady-state menjadi (ibid: 196): 

*)(*)(* knkfc ∂+−=  

Secara grafis, model pertumbuhan Solow (tanpa perkembangan teknologi) dapat 
digambarkan seperti pada Grafik 1 berikut. 
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Grafik 1. Model Pertumbuhan Solow (Sumber: Wikipedia) 

Jika sy > (n+d)k, atau jika tingkat tabungan lebih besar daripada tingkat pertumbuhan 
penduduk ditambah tingkat depresiasi (jika garis hijau berada di atas garis hitam pada 
gambar), maka modal per pekerja (k) akan naik. Kondisi ini dikenal sebagai capital 
deepening. Sementara capital widening merujuk pada kondisi saat modal meningkat 
pada tingkatan yang hanya cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan 
depresiasi (Wikipedia). 

Kurva-kurva pada gambar di atas berpotongan di titik A, yaitu titik steady-state. Pada 
kondisi steady-state, output per pekerja adalah konstan. Namun demikian, output total 
tumbuh dengan kecepatan sama dengan pertumbuhan penduduk, yaitu n. 

Sisi sebelah kiri titik A, misalnya titik k1, menunjukkan tabungan per pekerja yanglebih 
besar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat 
modal yang mapan, sehingga mendorong peningkatan modal per pekerja. Ini 
menunjukkan capital deepening dari y1 ke y0, mendorong peningkatan output per 
pekerja. Di sebelah kanan titik A, dimana sy < (n+d)k, misalnya pada titik k2, modal per 
pekerja menurun karena investasi tidak cukup mengatasi pertumbuhan penduduk dan 
depresiasi. Oleh karenanya, output per pekerja turun dari y2 ke y0. 

Gambar berikut menunjukkan model Solow dengan perubahan pada tingkat tabungan. 

 
Grafik 2. Model Pertumbuhan Solow dengan Perubahan pada Tingkat Tabungan (Sumber: 

Wikipedia) 
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Kurva biru menggambarkan fungsi tabungan kedua s1y (atau s1f(k)) yang 
menggambarkan naiknya tingkat tabungan. Tabungan per pekerja pada kondisi ini lebih 
besar dari pertumbuhan penduduk ditambah depresiasi, sehingga akumulasi modal 
meningkat yang menyebabkan pergeseran kondisi steady-state dari titik A ke B. Seperti 
dapat dilihat pada gambar, output per pekerja ikut bergeser dari y0 ke y1. Pertumbuhan 
tabungan pada awalnya menyebabkan perekonomian berkembang dengan cepat, namun 
akhirnya akan kembali ke kondisi steady-state dengan pertumbuhan sama dengan n 
(pertumbuhan penduduk). Pada titik ini, jumlah modal dan produktivitas per pekerja 
lebih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang sama dengan 
pertumbuhan sebelum ada peningkatan tabungan. 

 
Grafik 3. Model Pertumbuhan Solow dengan Perubahan pada Pertumbuhan Penduduk 

(Sumber: Wikipedia) 

Pada model Solow dengan pertumbuhan penduduk seperti digambarkan pada grafik di 
atas, kenaikan tingkat pertumbuhan penduduk dari n ke n1 menghasilkan garis capital 
widening baru (n1+d). Kondisi steady-state baru, yaitu titik B, memiliki tingkat modal 
per pekerja yang lebih rendah dibanding kondisi steady-state awal di titik A. Model 
Solow memprediksi bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang 
lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah dan karenanya 
pendapatan yang lebih rendah pula (Mankiw, 2003). 

II. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1988 - 2006 

Data-data makroekonomi Indonesia selama periode 1988 – 2006 dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini. 

Tahun GDP nominal  
(Rp Milyar) 

GDP riil  
(Rp Milyar) 

Pertumbuhan 
(%) 

GDP/kapita 
ADH 

Konstan (Rp 
Ribu/Jiwa) 

Pertumbuhan 
(%) 

Pertumbuhan 
penduduk (%) 

1988 149,669.00  221,407.20 5.8 1,283.59  2.0 
1989 179,582.00  241,521.09 9.1 1,373.06 6.97  2.0 
1990 210,866.00  263,261.91 9.0 1,467.62 6.89  2.0 
1991 249,969.00  286,765.41 8.9 1,572.61 7.15  1.7 
1992 282,395.00  307,474.09 7.2 1,649.72 4.90  2.2 
1993 329,776.00  329,775.81 7.3 1,749.94 6.08  1.1 
1994 382,220.00  354,640.81 7.5 1,851.14 5.78  1.7 
1995 454,514.00  383,792.31 8.2 1,970.69 6.46  1.7 
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Tahun GDP nominal  
(Rp Milyar) 

GDP riil  
(Rp Milyar) 

Pertumbuhan 
(%) 

GDP/kapita 
ADH 

Konstan (Rp 
Ribu/Jiwa) 

Pertumbuhan 
(%) 

Pertumbuhan 
penduduk (%) 

1996 532,568.00  413,797.91 7.8 2,086.52 5.88  1.8 
1997 627,695.00  433,245.91 4.7 2,174.06 4.20  0.5 
1998 955,754.00  376,374.00 -13.1 1,867.11 (14.12) 1.2 
1999 1,099,732.00  379,352.00 0.8 1,860.42 (0.36) 1.2 
2000 1,389,769.90  1,389,770.33 4.9 6,751.58 - 0.9 
2001 1,684,280.41    1,442,984.49 3.8 6,916.04 2.44  1.4 
2002 1,821,833.40    1,505,216.40 4.3 7,118.92 2.93  1.3 
2003 2,013,674.60    1,577,171.30 4.8 7,361.31 3.40  1.3 
2004 2,295,826.20    1,656,516.80 5.0 7,631.02 3.66  1.3 
2005 2,784,960.40    1,750,656.10 5.7 7,961.21 4.33  1.3 
2006 3,338,195.70    1,846,654.90 5.5 8,316.35 4.46  1.0 
Sumber: Key Indicators 2006 dan 2007, ADB’ Hasil perhitungan 

Selama periode 1988 – 2006, GDP nominal dan GDP riil Indonesia relatif menunjukkan 
peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan GDP riil menunjukkan bahwa peningkatan 
GDP di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh inflasi, namun juga ditunjukkan oleh 
kenaikan produksi secara nyata. Pertumbuhan GDP riil mencerminkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 
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Grafik 4. Pertumbuhan GDP nominal dan GDP riil Indonesia Periode 1988 - 2006 

Walaupun sempat mengalami goncangan pada masa krisis tahun 1997 – 1999, GDP riil 
Indonesia pada periode 1988 – 2006 secara umum menunjukkan perkembangan yang 
terus meningkat. Selama periode tersebut, GDP riil tumbuh rata-rata sebesar 5,1% per 
tahunnya. Namun jika data di atas dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa sebelum dan 
sesudah krisis, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pertumbuhan GDP riil. Pada 
periode tahun 1988 – 1997, GDP riil Indonesia tumbuh sebesar rata-rata 7,6% per tahun, 
sementara pada periode setelah krisis tahun 1998 – 2006 GDP riil hanya tumbuh sebesar 
rata-rata 2,4% per tahun. 
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Ada beberapa hal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa krisis 
dan setelah krisis. Pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998, terjadi krisis nilai 
tukar rupiah yang terus mengalami penurunan (depresiasi), yang kemudian disusul 
dengan krisis moneter dan pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang 
menimbulkan konsekuensi terhadap ketidakstabilan perekonomian Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi sempat terhenti bahkan negatif. Akibat krisis yang terjadi pada 
pertengahan tahun 1997 adalah inflasi yang meningkat tajam pada tahun 1998 yang 
mencapai angka 77,63%. Cukup stabilnya kondisi politik setelah beralihnya 
pemerintahan dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie pada tahun 1998 – 1999 
mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari – 13,1% menjadi 0,8% sementara 
angka inflasi menurun tajam menjadi 2,01% atau yang terendah selama periode 1988 - 
2006. Pada tahun 2000 sampai 2002, inflasi sempat mengalami kenaikan yang 
bersumber dari nilai tukar yang bergejolak karena berbagai perubahan kondisi sosial 
politik yang terjadi serta meningkatnya harga BBM karena dikuranginya subsidi.  

Pendapatan (atau GDP) per kapita riil selama periode 1988 – 2006 secara umum 
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, pendapatan per kapita penduduk mencapai 
Rp 8,3 juta atau meningkat hampir 7 kali lipat dalam waktu 19 tahun.  

Arah perkembangan pendapatan per kapita pada periode 1988 - 2006 sama dengan 
pertumbuhan GDP riil. Krisis ekonomi dan perubahan kondisi politik selama periode 
tersebut membuat pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga ikut mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 1998, pendapatan per kapita sempat turun menjadi – 14,12%. 
Namun pemulihan ekonomi pasca krisis ikut menyebabkan peningkatan pendapatan per 
kapita penduduk. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk pada periode 
sebelum krisis tahun 1988 – 1997 mencapai 6,03% per tahun; pada periode krisis tahun 
1998 – 2000 mencapai – 4,83% per tahun; dan setelah krisis tahun 2000 – 2006 
meningkat 3,54% per tahun. 
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 Grafik 4. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia tahun 1988 – 2006 

Teori-teori makroekonomi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 
dipengaruhi secara substansial oleh tingkat investasi yang dipengaruhi oleh tingkat 
tabungan. Dalam paper ini, tingkat tabungan didekati oleh data Gross Domestic Saving 
(GDS) sebagai bagian dari GDP. GDS merupakan hasil pengurangan GDP dengan 
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konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Sementara investasi didekati oleh 
data Gross Domestic Capital Formation (GDCF) sebagai bagian dari GDP. GDCF 
menyatakan besaran investasi bruto tanpa memperhitungkan depresiasi. 

Tabel berikut memperlihatkan besaran GDS dan GDCF sebagai persentase dari GDP 
selama tahun 1988 – 2006. 

Tahun GDS  
(% of GDP) 

GDS 
growth (%) 

GDCF 
(% of GDP) 

GDCF 
growth (%) 

1988 31.5  28.8  
1989 35.4 12.4 32.6 12.9 
1990 32.3 -9.0 30.7 -5.6 
1991 33.5 3.7 32.0 4.2 
1992 35.3 5.6 32.4 1.2 
1993 32.5 -8.1 29.5 -9.0 
1994 32.2 -0.8 31.1 5.4 
1995 30.6 -5.0 31.9 2.8 
1996 30.1 -1.7 30.7 -3.9 
1997 31.5 4.7 31.8 3.5 
1998 26.5 -15.7 16.8 -47.2 
1999 19.5 -26.7 11.4 -32.2 
2000 31.8 63.6 22.2 95.7 
2001 31.5 -0.9 22.0 -1.0 
2002 25.1 -20.4 21.4 -2.8 
2003 23.7 -5.5 25.6 19.6 
2004 24.9 5.0 24.1 -6.0 
2005 27.8 11.6 24.6 2.3 
2006 28.7 3.2 24.6 -0.2 

Sumber: Key Indicators 2006 dan 2007, ADB; hasil perhitungan. 

Dalam grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa pada periode 1988 – 2006, 
perkembangan GDS dan GDCF di Indonesia dapat dikatakan sejalan. Grafik ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat tabungan dan investasi. 
Grafik juga menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat tabungan di Indonesia lebih 
besar dibandingkan dengan investasi. Hal ini terutama terlihat pada periode 1998 – 2001, 
yaitu masa terjadinya krisis. Tingginya resiko melakukan investasi karena 
ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan pada saat itu menyebabkan masyarakat 
lebih memilih untuk menabung dibandingkan berinvestasi. 
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Grafik 5.Perkembangan  GDS dan GDCF Indonesia tahun 1988 – 2006 

Pertumbuhan GDS, GDCF, dan ekonomi Indonesia digambarkan dalam grafik berikut. 
Secara umum, selama periode 1988 – 2006 pertumbuhan GDS dan GDCF berada di 
bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi politik dan kondisi lingkungan alam 
ikut mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi, menyebabkan 
pertumbuhan tabungan dan investasi yang dicerminkan masing-masing dalam GDS dan 
GDCF menjadi fluktuatif.  
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Grafik 6.Pertumbuhan  GDS, GDCF, dan ekonomi Indonesia tahun 1988 – 2006 

Pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru yang mencapai rata-rata 7% per tahun 
ternyata hanya menitikberatkan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
tidak diikuti usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perkuatan institusi 
publik dan swasta yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. 
Akibatnya, saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia pada tahun 1997, krisis 
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tersebut dengan cepat berkembang menjadi krisis multidimensi. Pertumbuhan ekonomi 
rata-rata lebih dari 7 persen per tahun pada tahun 1990an tak dapat dipertahankan, 
dengan jatuhnya pertumbuhan ke tingkat 4,7 persen pada 1997. Kuatnya krisis bahkan 
memaksa perekonomian berkontraksi sebesar 13,1 persen pada 1998. Krisis 
multidimensi ini juga menyebabkan terjadinya capital outflows yang besar dari 
perekonomian, karena para investor tidak yakin atas masa depan kegiatan investasi 
mereka di Indonesia (Poesoro, 2005). 

Membaiknya kondisi politik pasca krisis menyebabkan pertumbuhan tingkat tabungan 
dan investasi melonjak tajam pada tahun 2000. Namun demikian, ketidakjelasan iklim 
usaha di Indonesia pada era reformasi membuat tingkat tabungan dan investasi kembali 
mengalami fluktuasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, 
menurut Poesoro (2005), antara lain: 

1. Ketidakpastian iklim usaha di Indonesia yang disebabkan ketidakjelasan 
kebijakan pemerintah daerah; ketidakjelasan sistem perpajakan; ketidakjelasan 
prosedur perdagangan dan bea cukai; serta tingginya upah buruh dan rendahnya 
produktivitas tenaga kerja. Selain itu, ketidakpastian usaha juga dipengaruhi 
ketidakstabilan politik dan keamanan. 

2. Efek negatif otonomi daerah, mencakup praktik-praktik penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse of power) -- termasuk di dalamnya berbagai pungutan, korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, serta ketidakteraturan di dalam bentuk ketidakjelasan 
kebijakan pemerintah daerah maupun tumpang tindih dan sering 
bertentangannya kebijakan-kebijakan (termasuk berbagai kebijakan perpajakan) 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat. 

3. Rumitnya sistem perpajakan. 
4. Keterbatasan infrastruktur. 

Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tabungan dan investasi merupakan faktor 
penentu dalam pertumbuhan GDP jangka panjang dan standard of living yang 
dicerminkan dari pendapatan per kapita suatu negara. Jika dikaitkan dengan 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita, dapat dilihat pada 
grafik di bawah bahwa terdapat indikasi hubungan positif antara GDS, GDCF, 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia pada periode 1988 – 2006. 
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Grafik 7.Perkembangan  GDS dan GDCF dan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per 
kapita Indonesia tahun 1988 – 2006 

Secara teoretis, pertumbuhan penduduk dikatakan dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan pada akhirnya mempengaruhi standard of living penduduk suatu negara. 
Berbagai penelitian ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk 
mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita secara tidak langsung melalui 
perkembangan teknologi dan akumulasi human capital (Tournemaine, 2007). Dalam 
jangka panjang, pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 1988 – 2006 mencapai rata-rata 1,4% 
per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1992, yaitu sebesar 2,2%, 
sementara yang terendah adalah pada tahun 1997 sebesar 0,5%.  

Grafik berikut menunjukkan kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan 
pendapatan per kapita. Sepintas dapat dilihat bahwa tidak terdapat korelasi yang cukup 
signifikan antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara kedua variabel akan 
dianalisis lebih lanjut pada bagian III. 
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Grafik 7.Perkembangan  pendapatan per kapita dan pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 
1988 – 2006 

III. Faktor yang memengaruhi pendapatan per kapita di Indonesia 

Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari 
persediaan modal pada kondisi steady-state. Mengacu pada model Solow, suatu negara 
akan memiliki persediaan modal pada kondisi steady-state dan tingkat pendapatan yang 
tinggi jika negara tersebut menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke tabungan dan 
investasi. Sebaliknya, jika suatu negara mengalokasikan tabungan dan investasi dalam 
jumlah kecil, maka modal pada kondisi steady-state dan pendapatannya akan rendah. 
Demikian pula, model Solow memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk memiliki 
pengaruh terhadap pendapatan per kapita suatu negara. 

Bagian ketiga ini akan menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita sebagai 
ukuran tingkat kesejahteraan suatu negara dengan tingkat tabungan, investasi, dan 
pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar 
variabel tersebut adalah regresi. Analisis dilakukan dalam 4 (empat) bagian. Bagian 
pertama menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan 
penduduk. Bagian kedua menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan GDS 
sebagai pendekatan untuk tabungan. Bagian ketiga menguji hubungan antara 
pendapatan per kapita dengan GDCF sebagai pendekatan untuk investasi. Dan bagian 
keempat, menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan ketiga variabel secara 
bersama-sama. 

Variasi pada data hubungan pendapatan per kapita dengan GDS dan GDCF dapat dilihat 
pada grafik titik sebar di bawah ini. Seperti terlihat pada kedua grafik, masing-masing 
terjadi dua pengelompokan data. Kondisi sebelum krisis (tahun 1988 – 1997) cenderung 
membentuk satu kelompok, dan kondisi krisis dan pasca krisis (1998 – 2006) cenderung 
membentuk kelompok lainnya. Berdasarkan hal tersebut, analisis pada bagian kedua 
hingga keempat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum krisis (tahun 1988 – 
1997) dan periode sesudah krisis (1998 – 2006). 
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Grafik 8.Hubungan pendapatan per kapita dengan GDS tahun 1988 – 2006 
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Grafik 9. Hubungan pendapatan per kapita dengan GDCF tahun 1988 – 2006 

 

Bagian 1: Hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan 
penduduk. 

Sesuai dengan model pertumbuhan Solow, pertumbuhan penduduk memiliki hubungan 
kebalikan dengan pendapatan per kapita. Dengan demikian, hipotesis yang menjadi 
dasar analisis adalah bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pendapatan per 
kapita dengan pertumbuhan penduduk, dengan model regresi: 

Pendapatan per kapita = β0 + β1Pertumbuhan penduduk 
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Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita = 12.739,64 – 5.180,912 Pertumbuhan penduduk 

Atau dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1% akan 
menyebabkan penurunan pertambahan per kapita sebesar Rp 5.180.912 (ceteris paribus). 
Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan Solow. 

Uji statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis tersebut adalah: 

1. Uji t untuk melihat pengaruh variabel independen, yaitu pertumbuhan penduduk, 
terhadap variabel dependen pendapatan per kapita. 

Hipotesis yang digunakan: 

Ho : β1 > 0 

Ha : β1 < 0 

Jika t-hitung > - t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel 
independen tidak memengaruhi variabel dependen secara signifikan.  
Jika t-hitung < - t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel 
independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil t-hitung untuk β1 sebesar -2,558 
sementara t-tabel pada tingkat kepercayaan 5% adalah sebesar 1,739, dengan 
kata lain t-hitung < - t-tabel. Artinya, variabel independen (pertumbuhan 
populasi) memengaruhi variabel dependen (pendapatan per kapita) secara 
signifikan. 

2. Koefisien determinasi (R2). R2 menjelaskan seberapa besar persentasi total 
variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R2 
semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 
berkisar antara 0 sampai 1. Suatu R2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, 
sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel dependen 
dengan variabel independen. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,278. Artinya, variabel 
pertumbuhan penduduk menjelaskan terjadinya perubahan pendapatan per kapita 
sebesar 27,8%. Sementara sisanya, yaitu 72,2%, dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak termasuk dalam model ini. 

Secara grafis, hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan penduduk 
digambarkan dalam grafik di bawah ini. Dalam grafik titik sebar pertumbuhan 
penduduk dan pendapatan per kapita ini, setiap titik menunjukkan satu tahun. Sumbu 
horisontal menunjukkan pendapatan per kapita, dan sumbu vertikal menunjukkan 
persentase pertumbuhan penduduk. Dapat dilihat bahwa secara umum terdapat korelasi 
negatif antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan penduduk.  
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Bagian 2: Hubungan antara pendapatan per kapita dengan GDS. 

Sesuai dengan model pertumbuhan Solow, tingkat tabungan akan mempengaruhi 
besaran output yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan per kapita. Dengan 
demikian, hipotesis yang menjadi dasar analisis adalah bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara pendapatan per kapita dengan tingkat tabungan (didekati dengan GDS 
sebagai persentase dari GDP), dengan model regresi: 

Pendapatan per kapita = β0 + β1GDS 

a. Tahun 1988 - 1997 

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita = 4.783,911 – 94,368 GDS 

Atau peningkatan 1% dari GDS akan menurunkan pendapatan per kapita sebesar Rp 
94.368 (ceteris paribus). Hal ini berlawanan dengan model pertumbuhan Solow. 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar - 1,901, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,859. Dengan kata lain t-hitung < t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel independen (GDS) tidak memengaruhi variabel dependen 
(pendapatan per kapita) secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,311. Artinya, variabel GDS menjelaskan 
terjadinya perubahan pendapatan per kapita sebesar 31,1%. Sementara sisanya, yaitu 
68,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. 

b. Tahun 1998 - 2006 
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Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita = -1947,829 + 306,118 GDS 

Atau peningkatan 1% dari GDS akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar rata-
rata Rp 306.118 (ceteris paribus). Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan Solow. 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar 1,427, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,895. Dengan kata lain t-hitung < t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel independen (GDS) tidak memengaruhi variabel dependen 
(pendapatan per kapita) secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,225. Artinya, variabel GDSmenjelaskan 
terjadinya perubahan pendapatan per kapita sebesar 31,1%. Sementara sisanya, yaitu 
77,5%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. 

Bagian 3: Hubungan antara pendapatan per kapita dengan GDCF. 

Sesuai dengan model pertumbuhan Solow, tingkat investasi akan mempengaruhi 
besaran output yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan per kapita. Dengan 
demikian, hipotesis yang menjadi dasar analisis adalah bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara pendapatan per kapita dengan tingkat investasi (didekati dengan GDCF 
sebagai persentase dari GDP), dengan model regresi: 

Pendapatan per kapita = β0 + β1 GDCF 

a. Tahun 1988 - 1997 

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita = 196,033 + 48,856 GDCF 

Atau peningkatan 1% dari GDCF akan menaikkan pendapatan per kapita sebesar Rp 
48.856 (ceteris paribus). Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan Solow. 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar 0,583, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,859. Dengan kata lain t-hitung < t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel independen (GDCF) tidak memengaruhi variabel dependen 
(pendapatan per kapita) secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,041. Artinya, variabel GDCF menjelaskan 
terjadinya perubahan pendapatan per kapita sebesar 4,1%. Sementara sisanya, yaitu 
95,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. 

b. Tahun 1998 - 2006 

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 
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Pendapatan per kapita = - 4.707,071 + 509,328 GDCF 

Atau peningkatan 1% dari GDCF akan meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 
rata-rata Rp 509.328 (ceteris paribus). Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan Solow. 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar 6,702, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,895. Dengan kata lain t-hitung > t-tabel dan Ho ditolak. 
Artinya, variabel independen (GDCF) memengaruhi variabel dependen (pendapatan 
per kapita) secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,865. Artinya, variabel GDCF menjelaskan 
terjadinya perubahan pendapatan per kapita sebesar 86,5%. Sementara sisanya, yaitu 
13,5%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. 

Bagian 4: Hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan 
penduduk, GDCF, dan GDS. 

Pada bagian ini, seluruh variabel independen akan diuji secara bersamaan untuk melihat 
pengaruhnya terhadap pendapatan per kapita. Sesuai dengan model pertumbuhan Solow, 
tingkat investasi dan tabungan akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan 
per kapita, sementara pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh negatif. 
Model regresi yang digunakan adalah 

Pendapatan per kapita = β0 + β1 Pertumbuhan penduduk + β2 GDS+ β3 GDCF 

a. Tahun 1988 - 1997 

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita =1610,039 – 253,661 Pertumbuhan penduduk – 117,827 GDS+ 
139,957 GDCF 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 > 0 dan Ha : β1 < 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar -2,039, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,859. Dengan kata lain t-hitung < - t-tabel dan Ho ditolak. 
Artinya, variabel pertumbuhan penduduk memengaruhi variabel pendapatan per kapita 
secara signifikan. 

Uji t untuk koefisien β2 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar -2,896, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,859. Dengan kata lain t-hitung < t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel GDS tidak memengaruhi variabel pendapatan per kapita secara 
signifikan. 

Uji t untuk koefisien β3 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar 2.560, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,859. Dengan kata lain t-hitung > t-tabel dan Ho ditolak. 
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Artinya, variabel GDCF memengaruhi variabel dependen (pendapatan per kapita) 
secara signifikan. 

Selain uji individual untuk setiap koefisien, dilakukan uji F untuk melihat pengaruh 
seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Hipotesisnya adalah Ho : seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependen, dan Ha : paling sedikit satu variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen. Ho ditolak jika F hitung > F statistik.  

Dari regresi diperoleh F hitung sebesar 6,861. Sementara F statistik untuk tingkat 
kepercayaan 5% adalah 3,287. Dengan demikian Ho ditolak. Artinya paling sedikit satu 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,774. Artinya, model dapat menjelaskan 
terjadinya variasi dalam pendapatan per kapita sebesar 77,4%.  

b. Tahun 1998 - 2006 

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Pendapatan per kapita =- 4387,312 – 234,367 Pertumbuhan penduduk – 2,497 GDS+ 
510,755 GDCF 

Uji t untuk koefisien β1 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 > 0 dan Ha : β1 < 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar -0,085, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,894. Dengan kata lain t-hitung > - t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel pertumbuhan penduduk tidak memengaruhi variabel pendapatan per 
kapita secara signifikan. 

Uji t untuk koefisien β2 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar -0,019, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,894. Dengan kata lain t-hitung < t-tabel dan Ho tidak ditolak. 
Artinya, variabel GDS tidak memengaruhi variabel pendapatan per kapita secara 
signifikan. 

Uji t untuk koefisien β3 didasari hipotesis berikut: Ho : β1 < 0 dan Ha : β1 > 0. Hasil 
regresi menghasilkan t hitung sebesar 4,758, sementara t-statistik dengan tingkat 
kepercayaan 5% adalah 1,894. Dengan kata lain t-hitung > t-tabel dan Ho ditolak. 
Artinya, variabel GDCF memengaruhi variabel dependen (pendapatan per kapita) 
secara signifikan. 

Selain uji individual untuk setiap koefisien, dilakukan uji F untuk melihat pengaruh 
seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Hipotesisnya adalah Ho : seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependen, dan Ha : paling sedikit satu variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen. Ho ditolak jika F hitung > F statistik.  
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Dari regresi diperoleh F hitung sebesar 10,713. Sementara F statistik untuk tingkat 
kepercayaan 5% adalah 3,287. Dengan demikian Ho ditolak. Artinya paling sedikit satu 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh R2 sebesar 0,865. Artinya, model dapat menjelaskan 
terjadinya variasi dalam pendapatan per kapita sebesar 86,5%.  

IV. Kesimpulan 

Secara teoretis, seperti digambarkan dalam model pertumbuhan Solow, standard of 
living yang dicerminkan oleh pendapatan per kapita suatu negara akan dipengaruhi oleh 
pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan investasi. Mengacu pada model Solow, 
jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke tabungan dan investasi, 
maka negara itu akan memiliki persediaan modal pada kondisi steady-state dan tingkat 
pendapatan yang tinggi, dan sebaliknya. Sebaliknya, model Solow memprediksi bahwa 
negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita 
yang rendah. 

Paper ini menguji hubungan antara pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan 
investasi di Indonesia selama periode 1988 – 2006 dalam empat bagian. Bagian pertama 
menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan penduduk. Bagian 
kedua menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan GDS sebagai pendekatan 
untuk tabungan. Bagian ketiga menguji hubungan antara pendapatan per kapita dengan 
GDCF sebagai pendekatan untuk investasi. Dan bagian keempat, menguji hubungan 
antara pendapatan per kapita dengan ketiga variabel secara bersama-sama. Karena 
variasi dalam data, analisis pada bagian kedua hingga keempat dibagi menjadi dua 
periode, yaitu periode sebelum krisis (tahun 1988 – 1997) dan periode sesudah krisis 
(1998 – 2006). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa : 

1. selama periode 1988 – 2006 terdapat korelasi negatif antara pendapatan per 
kapita dengan pertumbuhan penduduk, atau dapat dikatakan pertumbuhan 
penduduk menyebabkan penurunan terhadap pendapatan per kapita penduduk 
Indonesia. 

2. Baik pada periode 1988 – 1997 maupun periode 1998 – 2006, variabel Gross 
Domestic Saving tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan per kapita 
penduduk. Kemungkinan disebabkan hanya sedikit bagian dari tabungan yang 
digunakan untuk investasi sehingga peningkatan tabungan tidak memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan output dan pendapatan per kapita. 

3. Gross Domestic Capital Formation memiliki pengaruh berbeda. Pada periode 
1988 – 1997, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pendapatan per kapita, sebaliknya pada periode 1998 – 2006 memberikan 
pengaruh yang signifikan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya perbedaan 
kebijakan pemerintah menyangkut investasi, terutama penanaman modal asing 
(PMA) dalam kedua periode tersebut. Pada periode 1988 – 1997, seperti dikutip 
dalam Poesoro (2005), Pemerintah Orde Baru mengijinkan investor asing 
menggunakan sumber-sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, 
memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menyewa tenaga kerja asing, 
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dan mengizinkan investor asing untuk mentransfer keuntungan ke negara asal 
mereka setiap saat, sehingga investasi pada masa itu tidak banyak 
mempengaruhi pendapatan per kapita penduduk Indonesia. 

4. Jika diukur bersama-sama, hanya GDCF yang memberikan pengaruh signifikan 
terhadap pendapatan per kapita baik pada periode 1988 – 1997 maupun pada 
periode 1998 – 2006. Variabel GDS tidak memberikan pengaruh sama sekali, 
sementara pertumbuhan penduduk hanya berpengaruh pada periode 1988 – 1997. 

Dapat disimpulkan, bahwa sesuai dengan model Solow, investasi dan pertumbuhan 
penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita 
penduduk Indonesia selama periode 1988 – 2006. 
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