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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dun menganalisis pengaruh (I). 
pengaruh signifikan bnsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel 
periode tertentu dun pendapatan disposabel periode sebelumnya terhadap 
konsumsi di Sumatera Barat. (2). s u h  bunga dun pendapatan disposabel 
signiJkan terhadap tabungan di Sumatera Barat. (3). bnsumsi, dun tabungan 
terhadap perekonomian di Sumatera Barat.. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data time series yang dikumpulkan dari BPS Sumatera Barat 
d m  Kantor Bank Indonesia Padang. Metode yang dipakai untuk menganalisis 
data tersebut adalah analisis deskriptif dun indub$ Analisis indukrif 
menggunakan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji kesignzfikanan 
pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen secara parsial digunakan 
uji t dun sedangkan secara bersama-sama dipnakan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Secara parsial dan bersama- 
sama konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel, pendapatan 
disposibel periode sebelumnya berpengaruh signiJikm terhadap konsumsi di 
Sumatera Barat. (2). Secara parsial pendapatan disposibel bepengaruh sign1Fkan 
terhadap Tabungan di Sumatera Barat, sedangkan s u b  bunga ridak berpengaruh 
sign19kan terhadap tabungan di Sumatera Barat dun secara bersama-sama 
pendapatan disposibel dun suku bunga berpengaruh signifkan terhadap 
tabungan di Sumatera Barat (3). Secara parsial dun bersama-sama konsumsi dun 
tabungan berpengaruh sign19kan rerhadap perekonomian di Sumatera Barat. 

Kata Kunci: Perekonomian, Konsumsi, Tabungan, Suku Bunga, Pendapatan 
Disposabel, 



RINGKASAN PENELITIAN 

ANALISIS KONSUMSI SUMATERA BARAT 

Melti Roza Adry, SE, ME 
Dewi Zaini Putri, SE, MM 

Program Studi Ekonomi Pembangunan 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

(1). Konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel periode tertentu dan 

pendapatan disposabel periode sebelumnya terhadap konsumsi di Sumatera Barat. 

(2). Pendapatan, tingkat suku bunga terhadap tabungan di Sumatera Barat. 

(3) Konsumsi, dan investasi terhadap perekonornian di Sumatera Barat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Sumatera Barat 

atas dasar harga berlaku, konsumsi, tabungan dan pendapatan disposibel serta 

tingkat suku bunga deposit0 yang diperoleh dari laporan Kinerja Ekonorni 

Regional Propinsi Sumatera Barat dan Statistik Ekonomi Daerah Publikasi Kantor 

Bank Indonesia Padang. Data yang digunakan adalah data kuartalan tahun 2000 

kuartal I1 sampai 20 10 kuartal IV. 

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis sirnultan (two stage 

least square (TSLS)). Sebelum proses penaksiran parameter dilakukan, maka 

diawali dengan uji identifikasi model pada tiap-tiap persamaan dalam persamaan 

struktural. Hasil uji identifikasi menggunakan order condition terhadap tiga 

persamaan diperoleh kesimpulan bahwa semua persamaan yang ada 

overidentified, maka untuk menaksir parameter dari persarnaan-persamaan yang 

ada adalah menggunakan metode Two Stages Least Squared (TSLS) dengan 

metode Direct Least Square. Selanjutnya, untuk menguji tingkat signifikasi 

masing-masing variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogemya 

digunakan uji t sedangkan Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

eksogen secara bersama-sama terhadap variable endogen Namun untuk mencek 



apakah estimasi BLUE (Best Linear Unbiased Estimate) atau tidak maka 

dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas residual, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Data diolah dengan menggunakan EVIEWS 6. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Secara parsial konsumsi periode 

sebelumnya bepengaruh signifikan terhadap konsumsi Sumatera Barat. Secara 

parsial pendapatan disposibel berpengaruh signifikan terhadap konsumsi Sumatera 

Barat. Secara parsial pendapatan disposibel periode sebelumnya juga berpengaruh 

signifikan terhadap konsumsi di Sumatera Barat. Secara bersama-sama konsumsi 

periode sebelumnya, pendapatan disposibel, pendapatan disposibel periode 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap konsumsi di Sumatera Barat. (2). 

Secara parsial pendapatan disposibel bepengaruh signifikan terhadap Tabungan di 

Sumatera Barat. Selanjutnya, secara parsial suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tabungan di Sumatera. Secara bersarna-sama pendapatan 

disposibel dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tabungan di Sumatera 

Barat. (3). Secara parsial konsumsi berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

perekonomian Sumatera Barat. Selanjutnya, secara parsial tabungan juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Sumatera Barat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Sumatera Barat menunjukan perkembangan yang cukup 

memuaskan. Narnun demikian, perekonomian Sumatera Barat masih menghadapi 

berbagai tantangan yang perlu diwaspadai. Perkembangan permintaan domestik 

masih mempunyai potensi untuk meningkat kembali melebihi daya dukung 

ekonomi nasional. Ini terlihat dari perkembangan ekonomi Sumatera Barat yang 

masih di topang sebagian besar oleh konsumsi. 

Berikut ini akan diperlihatkan data dan perkembangan indikator makro 

ekonomi Sumatera Barat. Selanjutnya, salah satu indikator yang sering digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalarn melaksanakan pembangunan 

ekonomi adalah perkernbangan perekonomian. Tabel 1.1 memperlihatkan 

perkembangan perekonomian Sumatera Barat atas dasar harga berlaku. 

Berdasarkan data tersebut perekonomian Propinsi Sumatera Barat terus 

mengalami peningkatan selarna periode 2004 - 2010. 

Tabel 1.1. Nilai Perekonomian Sumatera Barat atas dasar Harga Berlaku 

I I I I 

Sumber : Bank Indonesia Sumatera Barat 2012 

Tahun 

Perekonomian Sumatera Barat lebih dari 50 persen disumbangkan oleh 

sektor konsumsi. Dengan demikian berarti bahwa perkembangan perekonomian 

Sumatera Barat dominan disumbangkan oleh konsumsi. Penurunan perkembangan 

perekonomian Sumatera Barat tahun 2007 sebesar 12,77 persen disebabkan oleh 

penurunan perkembangan konsumsi. Selanjutnya, setahun pasca gempa bumi 30 

Perekonomian 
(Juta Rupiah) Perkembangan (%) 



September 2009 perkembangan perekonomian turun menjadi 7, 13 persen. Namun 

tahun 2010 perekonomian kembali melejit. Mejelitnya perekonomian Sumbar ini 

merupakan pemulihan perekonomian Sumbar yang sernpat jatuh akibat gempa 

bumi 30 September 2009. Permintaan domestik yaitu konsumsi menjadi sumber 

pendorong perekonomian Sumbar tahun 2010. Kegiatan ekonomi tersebut marnpu 

mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Barat pasca gempa. 

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar 

pengeluaran pemerintah. Besar kecilnya jumlah konsumsi ditentukan oleh 

konsumsi periode sebelurnnya dan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. 

Semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan semakin 

meningkat kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. 

Konsumsi Sumatera Barat tahun 2000 - 2010. Perkembangan konsumsi 

Sumatera Barat berfluktuasi. Pertumbuhan konsumsi tertinggi pada tahun 2004 

sebesar 28,43 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat 

sehingga berimbas terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan 

konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penghasilan, kondisi 

ekonomi, dan ketersediaan lapangan ke rja. 

Sedangkan perkembangan konsumsi terendah pada tahun 2001 sebesar 

3,28 persen. Hal ini seiring dengan rendahnya perkembangan perekonomian di 

Sumatera Barat. Namun demikian konsumsi tetap memberikan kontribusi terbesar 

terhadap perkembangan ekonomi Sumatera Barat. Selain itu, besar kecilnya 

jurnlah konsumsi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mmah tangga. 

Secara keseluruhan rata-rata nilai konsumsi selama periode penelitian 

adalah sebesar 27,645,756.73 juta Rupiah, sedangkan rata-rata perkembangan 

konsumsi adalah sebesar 12.4 1 persen. Dengan demikian terlihat bahwa tahun 

2004 - 2010 kecuali tahun 2007 dan 2009 konsumsi di Sumatera Barat berada di 

atas nilai rata-rata. Data ini memperlihatkan semakin meningkatnya konsumsi di 

Sumatera Barat. 

Tabel 1.2 juga memperlihatkan perkembangan pendapatan disposibel di 

Sumatera Barat tahun 2000 - 2010. Perkembangan pendapatan disposibel terns 

mengalami peningkatan secara nominal, namun perkembangannya mengalami 



penurunan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah pajak tidak langsung yang 

diterima dan perkembangan perekonomian. 

Tabel 1.2 
Konsumsi dan Pendapatan disposabel Propinsi Sumatera Barat 

atas dasar harga berlaku. 

I Konsumsi I Pendapatan Disposibel I 
Tahun Perkembangan Perkembangan 

I 

Sumber; Bank Indonesia 201 2 

Perkembangan pendapatan disposabel tertinggi pada tahun 2004 sebesar 

30,56 persen. Kondisi ini juga diiringi dengan peningkatan perekonomian dan 

penurunan jumlah pajak tidak langsung. Sedangkan perkembangan pendapatan 

disposabel terendah yaitu tahun 2001 sebesar 3,49 persen. Hal ini juga sangat 

dipengaruhi oleh penurunan perekonomian pada periode tersebut sehingga 

menyebabkan rendahnya perkembangan konsumsi. 

Narnun, jika dilihat dari porsi penggunaan pendapatan disposabel yang 

digunakan untuk konsumsi memiliki porsi yang seimbang atau proporsional. 

Peningkatan pendapatan disposabel juga diikuti oleh peningkatan jumlah 

konsumsi, namun peningkatan perkembangan pendapatan disposabel lebih besar 

dari pertumbuhan konsumsi kecuali tahun 2009 yang disebabkan oleh gempa 30 

September. 

Sedangkan jika dilihat dari data pendapatan disposabel juga mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Jika kita lihat konsumsi suatu periode dipengaruhi 

oleh konsumsi periode sebelumnya. Hal ini memperlihatkan semakin besar 

konsumsi periode sebelumnya juga menyebabkan konsumsi periode berikutnya 

semakin meningkat. Selanjutnya jika dilihat dari pendapatan disposabel setiap 

periode juga mengalami peningkatan yang berakibat juga te jadi peningkatan pada 



nilai konsumsi periode yang bersangkutan. Namun besar peningkatan 

perkembangan pendapatan disposabel lebih besar dari peningkatan perkembangan 

konsumsi setiap periodenya. 

I I 

Sumber: Bank Indonesia dan Data diolah 2012 

Tabel 1.3 
Tabungan di Sumatera Barat 

Tabungan Sumatera Barat periode tahun 2004 - 2010 terlihat pada Tabel 

1.3. Tabungan Sumatera Barat periode analisis mengalami peningkatan secara 

nominal. Sedangkan menurut perkembangannya cenderung berfluktuasi. 

Perkembangan tabungan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 27,37 persen. Kondisi 

ini menunjukkan perbaikan sektor perbankan, proses intermediasi perbankan 

umum berlangsung dengan baik. Jika dikaitkan dengan pendapatan disposabel, 

peningkatan disposibel akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah 

tabungan masyarakat. Data tabel 1.2 dan 1.4 memperlihatkan kenaikan 

pendapatan disposibel juga menyebabkan kenaikan tabungan masyarakat. Namun, 

jika dikaitkan dengan tingkat suku bunga deposito, fluktuasi suku bunga deposito 

tidak menyebabkan terjadinya penurunan tabungan masyarakat di Sumatera Barat. 

Sedangkan, perkembangan Tabungan terendah di Sumatera Barat terjadi pada 

tahun 2005 sebesar 9,lO persen. 

Tabel 1.4 memperlihatkan tingkat suku bunga di Sumatera Barat periode 

2004 - 2010. Tingkat suku bunga Propinsi Sumatera Barat seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya mengalami fluktuasi. Jika dilihat perbandingan antara 

tingkat suku bunga dengan perekonomian, jika tingkat suku bunga mengalami 

kenaikan maka tabungan akan mengalami kenaikan, dan akibatnya perekonomian 

Perkembangan Tabungan (%) 
- 

Tahun 
2004 

Tabungan 
7,826 



juga akan mengalami kenaikan. Namun demikian, penurunan tingkat suku bunga 

tidak menyebabkan penurunan jumlah tabungan Sumatera Barat. 

Sumber : Bank Indonesia Sumatera Barat 2011 

Tabel 1.4 
Tingkat Suku Bunga Deposito Propinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan fenomena itulah penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu 

Tahun 
2004 

penelitian yang be judul "Analisis Konsumsi, Tabungan dan Perekonomian di 

Tingkat Bunga (%) 

7.07 

Sumatera Barat" 

B. Rumusan Masalab 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Sejauhmana pengaruh konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel 

periode tertentu dan pendapatan disposabel periode sebelumnya terhadap 

konsumsi di Sumatera Barat? 

2. Sejauhmana pengaruh pendapatan disposabel, tingkat suku bunga deposit0 

terhadap tabungan di Sumatera Barat? 

3. Sejauhmana pengaruh konsumsi, dan tabungan terhadap perekonomian di 

Sumatera Barat? 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Permintaan Agregat (Agregat Demand) dalam Perekonomian 

Tertutup 

Hoppe (2007) menyatakan bahwa pandangan Keynes dikembangkan dari hasil 

kerja ahli ekonomi dari Cambridge, John Maynard Keynes. Gagasan-gagasan 

besarnya berpengamh terhadap pandangan para ahli ekonomi dan dikalangan 

pemerintah pada periode pasca perang, yang kemudian mengarah pada 

terbentuknya konsep-konsep manajemen pemerintah beraliran Keynes. 

Keynes dan para pengikutnya berpendapat bahwa tingkat produksi total 

(penawaran agregat) dan kesernpatan ke j a  dalam suatu perekonomian ditentukan 

oleh permintaan agregat terhadap barang dan jaw. Pandangan-pandangan ini 

memberian perhatian besar terhadap usaha-usaha jangka pendek guna 

mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian terutama terhadap pembahan- 

pembahan permintaan. Pada masa kini para ahli ekonomi aliran Keynes masih 

menyadari bahwa ketika suatu perekonomian memiliki cadangan kapasitas 

produksi dan pengangguran, maka investasi dan produksi dapat dipacu untuk 

meningkatkan tekanan inflasi. Mereka berpendapat bahwa usaha tersebut dapat 

dicapai terutama dengan mengubah pengeluaran pemerintah dan atau pajak, yang 

dikenal sebagai instrument kebijakan fiskal. 

Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan 

pendapatan nasional, berarti kita memasukkan dua variabel dalam model 

perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor (X) dan variabel impor (M). 

Dengan demikian untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada 

perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi 

pendapatan dan sisi pengeluaran. 

Menurut Dornbusch (2008), Permintaan agregat (aggregate demur@ ialah 

jumlah total barang yang diminta dalarn perekonomian. Dengan membedakan 



antara barang yang diminta untuk konsumsi (C), untuk tabungan(S) ditentukan 

oleh: 

A D = C + S  .............................................................................................. ( 1 )  

Output berada pada tingkat keseimbangan ketika jumlah output yang 

dihasilkan sama dengan output yang diminta. Sehingga perekonomian tertutup 

berada pada equilibrium output apabila 

Y = A D = C + S  ...................................................................................... (2) 

Sehingga equilibrium itu tercapai pada saat Y=C dan S=O. 

2. Konsumsi 

Menurut Mankiw (2003) Keynes membuat fungsi konsumsi sebagai pusat 

teori fluktuasi ekonominya dan fungsi teori itu telah memainkan peran penting 

dalarn perekonomian sampai saat ini. Dalarn menganalisis fungsi konsumsi 

Keynes menggunakan analisis statistik tetapi juga membuat dugaan-dugaan 

tentang fungsi konsumsi berdasarkan introsfeksi dan observasi kasual. 

Mankiw (2003) juga mengemukakan dugaan-dugaan: 

a. Keynes menduga bahwa marginalpropensity to consume adalah 
no1 dan satu. 

b. Keynes mengatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan 
(average propensityto consume) turun ketika pendapatan naik. 

c. Keynes berpendapat bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan 
merupakan determinan konsumsi dan tingkat suku bunga tidak 
memiliki peran penting. 

Berdasarkan ketiga dugaan di atas maka fungsi konsumsi Keynes sering 

dituliskan sebagai c = c +  ,Y . Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa 

konsumsi ditentukan oleh pendapatan. Hal ini senada dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Meyer (1980) dalam Adry (2011) menyatakan bahwa 

konsumsi merupakan fungsi dari Y, dimana Y didefinisikan sebagai pendapatan 

pada periode tertentu dan pada periode sebelwnnya. 

c,= CyY* ,......................................*............................................................. (1) 

Dimana, 

Y*t= Cwi Yt., ............................................................................................. (2) 



Dimana w, adalah pendapatan pada periode tertentu dan Y,.I merupakan 

pendapatan pada periode lag tertentu. Sedangkan Y*t pendapatan yang diharapkan 

pada masa yang akan datng dengan menggunakan lye cycle model. 

Jika konsumsi tergantung pada Y* dan Y* merupakan formula yang 

digunakan oleh Koyck Lag (Meyer, 1980), konsumsi merupakan hngsi dari 

pendapatan periode tertentu dan konsumsi pada periode waktu sebelumnya 

(lagged consumption). 

C, = Cy(1-w)Y, + ............................................................................. (3) 

Dengan mensubsitusikan persamaan 

Y*t= ~ W , Y ~ - ~  .......................................................................................... (3) 

Sehingga diperoleh 

Ct = C$(l -w)Yt + Cy(l-w)wYt-l + cy( l  -w)W2Yt.2 + ...+ ~ y ( l - ~ ) d ' - ' ~ t - n - l  .... (4) 

Lag dari seluruh variable pada suatu periode dikalikan dengan w sehingga 

diperoleh: 

wct-, = Cy(I-w)wYt + Cy(1-w)wYt-1 + ~,(l-w)Wz~,.2 + ,..+ cY(l-w)w"-'~t-"-I + 

Cy(l -w)w"Yt-1 ................................................................................................ ( 5 )  

Berikutnya persamaan tersebut di subtract sehingga diperoleh persamaan 

berikut : 

Ct - wct-1 = G(1-w)Yt - cy(l-w)WnYt.~ ................................................... (6) 

Penurunan formula di atas memperlihatkan keputusan mengkonsumsi. 

Konsumsi periode tertentu tergantung kepada konsurnsi periode pada masa 

tertentu dan perubahan dari pendapatan. Persamaan di atas dengan jelas 

mengungkapkan bahwa konsumsi ditentukan oleh konsumsi periode sebelumnya 

dan tingkat pendapatan periode yang bersangkutan dan periode sebelumnya. 

Pendapatan disini tentu saja merupakan pendapatan disposabel yaitu pendapatan 

yang siap dibelanjakan setelah dikurangi dengan pajak. 

Selanjutnya Romer (2006) menyatakan konsumsi sebagai berikut: 

Utilitas dalam dalam teori siklus bisnis adalah: 

............................................... u = Cblu (ct), ut( . )  > 0, u"(.) < o (7) 

dimana u adalah hngsi utilitas, Ct merupakan konsumsi pada periode t. 

Selanjutnya dengan memasukkan pendapatan pada periode t dan dengan anggapan 



bahwa tingkat suku bunga sama dengan no1 maka kendalah anggaran sebagai 

berikut: 

z : = , c t  5 A 0  + C K I Y t  .......................................................................... (8) 

Karena marginal utility dari konsumsi selalu positif, kepuasan individu dalam 

kendala anggaran sama. Sehingga kendala dalam masalah maksimisasi adalah: 

L = C T = l u ( C t )  + A(Ao + C T = l Y t  - CT=lCt  ......................................... (9) 

Sehingga turunan pertama terhadap Ct adalah 

. - .  u l ( C t )  = .................... .............................................................................. (10) 

Berdasarkan persarnaan sebelumnya, marginal utilitas dari konsumsi adalah 

konstan, sehingga konsumsi hams tetap. Jadi C1 = C2 =. . .=CT. sehingga diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 
1 ................................................ C t = F ( ~ o + ) C z = l Y ~  u n t u k s e m u a t  (11) 

Berikutnya dalam fbngsi konsumsipun perlu dianalisis masalah 

ketidakpastian dalam masalah konsumsi, dengan anggapan bahwa tingkat bunga 

dan diskon sama dengan no], sehingga diperoleh fbngsi utilitas sebagai berikut 

yang berbentuk kuadrat: 

E ( U ) = E [ C : = , C ~ - ; C ~ ~ ] ,  a > 0  .................................................. (12) 

Selanjutnya berdasarkan persamaan sebelumnya maka kendala anggaran sama 

dengan 

E I C t  I A o  + CT=l E I Y t  .................................................................. (1 3) 

Untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengkonsumsi maka persamaan 

sebelumnya dibagi dengan T sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
1 Cl = ; (Ao  + X:=, El[Yt] ........................................................................ (14) 

Dengan mengimplikasikan bahwa EI(CI) sama dengan C1, sehingga dianalogikan 

ramalan komsumsi pada periode yang akan datang sama dengan konsumsi pada 

periode tertentu. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut: 

................................................................................... C, = E,-, [C,] + e, (15) 

Dimana q adalah variabel yang diramalkan sebagai periode t-1 yang sama dengan 

no]. Jadi karena Et- l [Ct]  = Ct-,  , diperoleh 

C, = C,-, + e, ........................................................................................ (16) 



Persamaan di atas menurut Hall (1978) dalam Romer (2006) menunjukkan 

hi potesis pendapatan permanen (life cycycle/permanent-income hypothesis) yang 

menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada random walk nya. Jika konsumsi 

yang dirarnalkan mengalami perubahan, berarti individu memperoleh peke jaan 

yang lebih baik sehingga dapat mneingkatkan konsumsinya. Dengan demikian, 

berarti bahwa current marginal utility dari konsumsi lebih besar dari pada future 

marginal untiliy dari konsumsi sehingga akan meningkatkan konsumsi individu 

pada periode tertentu. 

Selanjutnya berdasarkan persamaan berikut dapat dianalisis apa yang 

menentukan perubahan konsumsi dari suatu periode ke periode lainnya. 
1 Ct = , (A1 + XT=2 E2 (Yt))  .................................................................... (17) 

1 Ct = - (Ao + Yl - Cl + 1:-2  E2 [Yt]) ..................................................... 
T - 1  (1 8) 

Dengan demikian berarti bahwa Al = A. + Y1 - C1 sehingga diperoleh 

ramalah pendapatan pada periode kedua xT=2 E2[Yt] sebagai ramalan dari 

kunatitas pada periode pertama, CT,, E1[Yt]. Maka dengan adanya tambahan 

informasi antara periode 1 dan 2 IT,, E2 [Y,] - CTz2 El [Y,] sehingga diperoleh 

persamaan berikut ini: 
1 

~2 = - { ~ o  T - 1  + ~ 1 -  CI + CT=2Ex[Ytl+ ( C b 2 E 2 [ Y t l -  CT=2E1[Ytl)I- (19) 

Berdasarkan persamaan A. + Yl - Cl + E ~ [ Y , ]  sama dengan TCI, 

sehingga 

Berdasarkan persarnaan di atas perubahan konsumsi antara periode pertarna 

dan kedua sama dengan perubahan ramalan individu tentang kehidupannya. 

Selanjutnya Campell dan Mankiw (1989) dalarn Romer (2006) melakukan 

pengujian atas instrumen variabel terhadap pendekatan hipotesis Hall's. Campell 

dan Mankiw menyatakan bahwa perubahan konsumsi pada periode t-1 terhadap 

periode t sama dengan perubahan perubahan pendapatan antara periode t-1 dan t 



serta sama dengan perubahan ramalan pendapatan permanen antara periode t-1 

dan t pada kelompok kedua. Sehingga diperoleh perubahan konsumsi agregat 

adalah: 

C, - Ct-l = A(Yt - Yt-J + (1  - Ale ,  
- 
7 - n, + v, ............................................................................................... (21) 

Dirnana et adalah perubahan ramalan pendapatan permanen dari t-1 ke periode 

t. sedangkan Zt dan Vt berkorelasi. Persamaan berikut dapat dirubah 

Ct - Ct-, = A f t  + A(z, - 2,) + vt 
- - h 

- A f t  + vt ................................................................................................ (22) 

Berikutnya, Ratnawati (2007) menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan besarnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi 

adalah: 

1. Pendapatan Disposibel adalah pendapatan yang telah dikurangi oleh pajak atau 

dengan kata lain pendapatan yang siap untuk digunakan untuk konsumsi. 

Pendapatan disposibel merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi 

seseorang maupun nasional (Gregory N Mankiw, 1999). 

2. Pendapatan Permanen dan Pendapatan Menurut Daur Hidup. 

Konsumen menentukan tingkat konsumsi mereka sebagian besar dengan dasar 

prospek pendapatan jangka panjangnya. Prospek jangka panjang ini disebut 

dengan Pendaphn Permanen dan Pendapatan Menurut Daur Hidup, yaitu tingkat 

pendapatan rata-rata yang diterima seseorang pada situasi ekonomi yang baik 

maupun buruk (model daur hidup dikembangkan oleh Franco Modigliani, dan 

teori pendapatan-pemanen oleh Milton Freidman). Hipotesis d a u  hidup melihat 

bahwa individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka untuk 

jangka panjang dengan tujuan mengalokasikan konsumsi mereka dengan cara 

terbaik yang mungkin selama masa hidup mereka. Dengan kata lain hipotesis daur 

hidup memberikan kesan bahwa kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi 

dari pendapatan disposibel dan dari kekayaan tergantung pada usia orang tersebut 

sedangkan konsep pendapatan perrnanen memberikan kesan bahwa konsumen 

tidak menanggapi semua gejolak pendapatan dengan cara yang sama. Hipotesis 

pendapatan permanen menekankan pembentukan ekspektasi atas pendapatan di 



masa yang akan datang, hipotesis pendapatan permanen menyatakan bahwa 

kecenderungan mengkonsumsi dari pendapatan permanen lebih tinggi daripada 

kecenderungan mengkonsumsi dari pendapatan sementara (tidak tetap). (Mankiw, 

1999) 

Besamya konsumsi dipengaruhi oleh besamya pendapatan. Pendapatan 
F 

mempunyai hubungan yang positif terhadap besamya konsumsi. Lebih spesifik 

lagi pendapatan disini adalah pendapatan disposibel atau pendapatan yang telah 

dikurangin oleh pajak atau pendapatan yang siap digunakan untuk konsumsi 

(Olivier Blanchard, 1996). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmawati, (2007) menyatakan bahwa 

konsumsi periode tertentu dipengaruhi oleh konsumsi periode sebelumnya. 

Konsumsi periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap konsumsi, artinya 

semakin meningkat jumlah konsumsi periode sebelumnya maka akan semakin 

meningkatlah konsumsi periode berikutnya. Disamping itu, konsumsi juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposabel periode tersebut dan periode 

sebelumnya. Pendapatan disposabel berpengaruh positif terhadap konsumsi. 

Semakin besar pendapatan disposabel maka juga akan meningkatkan konsumsi 

periode tertentu. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan disposabel maka 

konsumsi juga menurun. 

Jadi, berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa konsumsi ditentukan oleh 

konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel dan lagnya. Dengan 

demikian peningkatan konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel akan 

meningkatkan konsumsi rumah tangga periode yang bersangkutan. 

3. Tabungan 

Salah satu alasan mengapa nasabah menyimpan dana yang dimilikinya 

adalah dengan harapan mendapatkan bunga. Sedangkan bagi bank, bunga 

merupakan merupakan ha1 yang penting dalarn penarikan tabungan dan 

penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan penyaluran kredit selalu 

dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya 

(cost of f ind) yang hams dibayar kepada penabung, tetapi dilain pihak, bunga 



dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterirna dari debitur karena kredit 

yang diberikan bank. 

Dalam dunia perbankan, suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua 

kekuatan, yaitu penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama 

dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. 

Bunga pada dasarnya pada berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat 

bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya 

tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat 

masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana 

investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat. 

Berdasarkan uraian sebelumnya terlihat jelas bahwa tabungan merupakan 

fungsi dari pendapatan disposabel dan tingkat suku bunga. Sehingga secara 

matematis dapat dirubah kedalam model sebagai berikut: 

S=f (Yd, r) 

B. KERANGKA KONSEFTUAL 

Kerangka konseptual bertujuan untuk melihat keterkaitan antara variabel 

eksogen dengan variabel endogen. Konsumsi periode tertentu dipengaruhi oleh 

konsumsi periode sebelumnya. Konsumsi periode sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap konsumsi, artinya semakin meningkat jumlah konsumsi periode 

sebelumnya maka akan semakin meningkatlah konsumsi periode berikutnya. 

Disamping itu, konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposabel 

periode tersebut dan periode sebelumnya. Pendapatan disposabel berpengaruh 

positif terhadap konsumsi. Semakin besar pendapatan disposabel maka juga akan 

meningkatkan konsumsi periode tertentu. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan 

disposabel maka konsumsi juga menurun. 

Tabungan merupakan variabel yang memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian. Besar kecilnya jumlah tabungan tergantung kepada pendapatan 

disposabel dan tingkat suku bunga. Pendapatan disposabel berpengaruh positif 

terhadap tabungan. Semakin meningkat pendapatan disposabel berarti akan 

semakin banyak bagian dari pendapatan yang digunakan untuk tabungan, 



sehingga dengan demikian akan meningkatkan jurnlah tabungan. Selanjutnya, 

tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan karena semakin 

tinggi tingkat suku bunga maka rate of return (tingkat pengembalian) dari 

tabungan akan semakin besar. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini: 
1 

Disposable + Konsumsi '- 

Income (DYt) - 

Disposable lncome 

Periode 

Sebelumnya(DY,.,) 

'I - 

Tingkat Tabungan 

(st) 

b Perekonomian 

(Yt) 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

C. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah 

1. Terdapat pengaruh signifrkan konsumsi periode sebelumnya, pendapatan 

disposabel periode tertentu dan pendapatan disposabel periode sebelumnya 

terhadap konsumsi di Sumatera Barat. 

2. Terdapat pengaruh suku bunga dan pendapatan disposabel signifikan terhadap 

tabungan di Surnatera Barat. 

3. Terdapat pengaruh signifikan konsumsi, dan tabungan terhadap perekonomian 

di Sumatera Barat. 



Bab III 

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh: 

I .  Konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel periode tertentu dan 

pendapatan disposabel periode sebelumnya terhadap konsurnsi di Sumatera 

Barat. 

2. Pendapatan, tingkat suku bunga terhadap tabungan di Sumatera Barat. 

3. Konsumsi, dan investasi terhadap perekonomian di Sumatera Barat. 

Luaran dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal atau jurnal nasional terakreditasi. 

2. Proseding pada seminar ilmiah 

3. Pengayaan bahan ajar terutarna matakuliah Ekonomi Makro dan Matematika 

Ekonomi serta Statistika Ekonomi. 

4. Dijadikan sebagai referensi dan pedoman bagi pengambil kebijakan di 

Propinsi Sumatera Barat. 



BAB IV 

METODE PENELITTAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan asosiatif yang bertujuan 

untuk menjelaskan dan menggambarkan yang diteliti apa adanya dan data 

yang digunakan berbentuk angka-angka. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian meliputi wilayah Propinsi di Sumatera Barat dan dilaksanakan di 

BPS dan Kantor Bank Indonesia Padang pada bulan Agustus 201 2. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah 

dipublikasikan oleh instansi tertentu seperti BPS maupun Bank Indonesia. 

Data yang akan digunakan adalah data runtut waktu (time series) yang sudah 

dikuartalkan yaitu data konsumsi, tabungan, suku bunga dan pendapatan 

disposabel, PDRB di Sumatera Barat selama periode 2000.1 - 201 0.4. 

D. Definisi operasional 

1. Perekonomian dalarn penelitian ini diukur dari nilai PDRB Sumatera Barat 

atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah. 

2. Pengeluaran Konsumsi adalah besarnya konsumsi rumah tangga Sumatera 

Barat dalam satuan jutaan rupiah atas dasar harga berlaku. 

3. Tabungan (S) adalah Jumlah uang yang disimpang oleh masyarakat baik 

dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan di bank swasta ataupun 

pemerintah Sumatera Barat dalam satuan jutaan rupiah atas dasar harga 

berlaku. 

4. Pendapatan disposabel yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah 

dikurangi pajak dalarn satuan jutaan rupiah atas dasar harga berlaku. 

5. Tingkat suku bunga adalah balas jasa yang diterirna oleh masyarakat atas 

uang yang mereka tabung di bank. Tingkat suku bunga dalam penelitian 

ini adalah tingkat suku bunga deposito yang dinyatakan dalam satuan 

persentase. Data yang digunakan diambil dari Statistik Ekonomi dan 

Keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 



E. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data 

sebagai berikut : 

1. Uji Asurnsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola distribusi yang 

normal (data tersebar secara normal). Uji distribusi normalitas data dalarn 

penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera normality test. Adapun rumus 

Jarque-Bera Normalitas Test adalah : 

(Gujarati, 2006) 

S = Kemencengan 

K = Keruncingan 

Dengan kriteria pengujian distribusi sebagai berikut: 

Jika J-B normality test statistic < x 2  ,hl, data akan tersebar secara 

normal 

Jika J-B normality test statistic > X 2  tahl, tidak tersebar secara normal 

b. Uji Heteroskednstisitas 

Kondisi varian nir-konstant atau varian nir-homogin ini disebut 

heteroskedastisitas. Jadi U adalah heteroskedastisitas bila var(ut) #o: (suatu 

nilai konstant) tapi = om2 (suatu nilai yang bervariasi). Untuk mencek ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. 

Ln ut2 = a, + a1 InG-, + azlnDYt + a31nDYt - 1  + Vtl ............................... (4.2) 

Menurut uji ini jika koefisien regresi dari masing-masing persamaan di 

atas adalah signifikan secara statistik, maka berarti terdapat masalah 

heteroskedastisitas di dalam data. 



c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan sifat residual yang tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya,. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

maka digunakan uji Breusch - Godfiey Test), dengan kriteria: 

Jika Prob. ChiSquare > a=0,05 maka ho ditolak 

Jika Prob. ChiSquare < a=0,05 maka ho diterima 

2. Model Analisis 

Penaksiran parameter model melalui pendekatan ekonometrik dilakukan 

melalui anaiisis simultan yang ditandai oleh sejurnlah variabel endogen dan 

eksogen termasuk variabel kelambanan (lag variable). Tahap pembentukan model 

empiris sesuai dengan dasar teori yang disusu menjadi sejurnlah persamaan 

struktural dimana proses estimasinya melalui pembentukan reduced form. 

Selanjutnya menggunakan nilai hasil estimasi dari persamaan reduced form 

dalarn persamaan struktural dimana variabel endogen menjadi salah satu variabel 

eksogen. Metode ini dalam ekonometri dikenal dengan two stage least square 

(TSLS). 

Sebelum proses penaksiran parameter dilakukan, maka diawali dengan uji 

identifikasi model pada tiap-tiap persarnaan dalam persamaan struktural. Uji 

identifikasi ini untuk mengetahui dapat atau tidaknya mendapatkan nilai 

parameter pada parameter pada persamaan struktural melalui penaksiran 

parameter persamaan reduced form. Disamping itu juga untuk mengetahui 

pendekatan apa yang yang terbaik untuk mengestimasi model tersebut. Suatu 

persamaan yang diidentifikasi bisa berupa exactly identiJed atau over identified 

Aturan uji identifikasi dalam penelitian ini mengikuti Gudjarati (2006). 

Untuk dapat menjelaskan mengenai makro ekonomi Sumatera Barat, maka 

dirumuskan model persarnaan diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Ct = a, + alCt-] + a2DYt+ a3DYt-I + utl ........................................................ (4.3) 

........................................................................... St = + PI DYt + b r t  + uQ (4.4) 

.................................................................................................. Yd, = Y, - t (4.5) 

................................................................................................... Yt = Ct + St (4.6) 



Dimana: 

C : Pengeluaran untuk konsumsi 
S : Tabungan 
Y : Perekonomian 
Yd : Disposabel income 
t : Total pajak yang diterima pemerintah 
r : Tingkat suku bunga deposit0 
U : Stochastic error 

a. Bentuk Reduksi Model 

Reduksi model bertujuan untuk menentukan variabel endogen dan eksogen 

dalam model yang dianalis. Persamaan struktural di atas selanjutnya dirumuskan 

menjadi persamaan reduced form sebagai berikut: 

1) Yt = Ct + St ............................................................................................ (4.7) 

2) Ct = a, + alCt_l + a2DYt + aDYt-1 + utl ................................................. (4.8) 

3) S = h + B l D Y t +  &h+Ut2 ..................................................................... (4.9) 

Proses reduced form diketahui bahwa variabel endogennya adalah C,, St 

dan Yt. Sedangkan Variabel eksogen dan lag varible adalah Ct-l, DY, DY,-1, r,. 

Dalam persamaan simultan untuk mengetahui apakah estimasi parameter 

dapat dilakukan melalui persamaan reduced form dari sistem persarnaan simultan 

atau tidak, maka perlu adanya identifikasi. Masalah identifikasi menurut 

Widarjono (2007) dalam Nirdukita (2007: 58) dapat dilakukan melalui order 

condition dan rank condition. 

b. Uji Identifikasi. 

Masalah yang tejadi dan sering dijumpai dalam model ekonometrika yang 

lebih dari satu persarnaan adalah masalah identifikasi. Untuk menyelesaikan 

masalah identifikasi ini maka hams dilakukan pengujian atau uji persyaratan agar 

diketahui koefisien yang ditaksir. Persyaratan ini disebut dengan kondisi 

identifikasi (condition of identification). Dalam pengujian identifikasi ini ada dua 

macam (Gujarati, 2003), yaitu: Orders Condition. dan Rank Condion. 



-h 

Tibel4.1. Uj i Identifikasi Persamaan Simultan 

Keterangan: 
M : Jumlah Variabel Endogen dalam Model 
m : jumlah variable endogen dalam persamaan 
K : Jumlah variable eksogen dalam model 
k : jumlah variabel eksogen dalam persamaan 

Persamaan 
Simultan 

Persamaan 
Konsumsi 
Tabungan 
Perekonomian 

Hasil uji identifikasi menggunakan order condition .terhadap tiga 

persamaan di atas di dapat kesimpulan bahwa semua persarnaan yang ada 

Sumber: Data diolah 20 12 

M 

3  
3  
3  

overidentified, maka untuk menaksir parameter dari persamaan-persamaan yang 

ada adalah menggunakan metode Two Stages Least Squared (TSLS) dengan 

metode Direct Least Square. Sehingga penaksiran koefisiennya tetap tidak akan 

bias karena ha1 ini merupakan keuntungan dari metode Two Stages Least Squared. 

3. Uji hipotesis 

a Uji t 

Selanjutnya, untuk menguji tingkat signifikasi masing-masing variabel 

M 

1 
I 
3  

eksogen secara parsial terhadap variabel endogennya, digunakan uji t dengan 

Sarwoko (2005: 66) 

K 

Kriteria uji t : 

Jika b l  t tat, atau -to < -ttab atau prob < a maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika to < t at, atau -to 2 -b atau prob > a maka Ho diterirna dan Ha ditolak. 

K 

4 3 0  
4 2 0  
4 0 2  

m-1 K-k >m-1 

1 >O 
2>0 
4>2 

Keterangan 

overidentified 
overidentified 
Overidentified 



b Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel eksogen secara bersama- 

sama terhadap variable endogen. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingakan nilai Fhitung dengan Ftakr. Nilai Fhitung didapat dengan 

menggunakan model berikut: 

Sarwoko (2005: 73) 

Di mana: 

F = Nilai Fhitung 

R ' = Koefisien korelasi berganda 

n = Jumlah tahun pengamatan 

k = Jumlah variabel pengaruh clan variabel terpengaruh 

Uji F ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika FteSt 1 Ftabel atau prob < a: Ho ditolak dan Ha diterima. Maka terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel eksogen secara bersama-sama terhadap 

variabel endogen. 

Jika Fw < Fabe, atau prob > a: Ho diterima clan Ha ditolak. Maka tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel eksogen secara bersama-sama 

terhadap variabel endogen. 

Selanjutnya dihitung nilai koefisien detenninasi (Goodness of Fit) yang 

dinotasikan dengan R~ dapat menginformasikan baik atau tidaknya model yang 

rerestimasi. Atau dengan kata lain R~ sangat bergma untuk mengukur 

kedekatan antara nilai prediksi dan nilai seseungguhnya. Nilai koefisien 

detenninasi (R') ini mencenninkan seberapa besar variasi dari variabel endogen 

dapat diterangkan oleh variabel eksogen. 



Nilai R~ dapat diperoleh dengan menggunakan model sebagai 

Sum Square regression SSR R- = ------ - - ...................................... 
Sum Square Total SST 

22 

berikut: 

. (4.12) 

Nachrowi (2006: 20) 



BAB V 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Letak Geografis 

Secara geografis Propinsi Sumatera Barat terletak pada 0' 54' 

Lintang Utara dan 3' 30 Lintang Selatan serta 98' 36' dan 101' 53' 

Bujur Timur, dengan luas 42.200 ~m' atau 2,7% dari luas wilayah 

Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Barat meliputi areal daratan seluas 

42.297% termas.uk * 375 pulau besar dan kecil disekitarnya dan lautan 

yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas. 

2. Topografi 

Berdasarkan kondisi topografi, Propinsi Sumatera Barat dapat 

dibagi ke dalarn 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu : (1) Morfologi 

daratan, yang terdapat pada wilayah bagian barat dengan ketinggian antara 

0 s/d 50 m dpl, meliputi: bagian dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten 

agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Koala 

Pada~lg; (2) Morfoloti Rergelombang, daerah bagian tengah dengan 

keiinggian atltara 50-100 m dpl, meliputi: bagian dari Kabupaten Solok, 

Kabupaten 'ranah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agarn dan 

Kabupaten Pasaman; dan (3) Morfoiogi perbukitan, dacrah bagian tirnur 

dengan ketinggian antara 100-500 m dpl, meliputi bagian dari Kota 

Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kota Bukittinggi, 

Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar. 

3. Iklim Wilayah 

Iklim, suhu rata-rata di pantai barat berkisar antara 21' C- 38' C, 

pada daerahdaerah perbukitan berkisar antara 15'- 34' C, pada umurnnya 

di wilayah propinsi musim kemarau jatuh pada bulan April-Agustus dan 

musim hujan jatuh pada bulan September-Maret, namun di pantai barat 

musirn sering terjadi hujan pada bulan-bulan di musim kemarau. Hampir 

di setiap tahun di wilayah Propinsi Suamlera Barat terjadi 2 (dua) puncak 



curah hujan maksimum yaitu pada bulan Maret dan Desember. dan curah 

hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni-Juli. Jumlah curah hujan rata- 

rata maksimum mencapai 4000 mml tahun terutarna di wilayah pantai 

barat, sedangkan pada beberapa tempat di bagian timur Sumatera barat 

curah hujannya relatif kecir antara 1 500-3000 mmltahun. 

4. Administrasi Pemerintah 

Secara administrasi propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 

\ -(sembilan belas) kabupaten clan kota : Kabupaten Padang Pariaman, 

Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten 

Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten solok, Kabupaten Tanah Datar, 

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten 

Pasarnan Barat, Kabupaten Darnasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota 

Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang 

Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. 

5. Penduduk 

Penduduk merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan 

pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar dan berkualitas 

menjadi modal dasar pembangunan, akan tetapi bila penduduk tidak 

berkualitas dengan arti tidak memiliki pengetahuan dan kesehatan yang 

baik akan menjadi beban dalarn pembangunan. 

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 

2008, jumlah penduduk Propinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 

4.763.100 orang. Tabel 5.1 memperlihatkan perkembangan jumlah 

penduduk di Sumatera Barat. Jumlah penduduk Sumatera Barat dari tahun 

2004-201 0 terus mengalami peningkatan kecuali tahun 201 0, namun 

mengalatni perlambatan dari perkembangannya. Perkembangan penduduk 

tertinggi pada tahun 2006 sebesar 1,45 persen yang meningkat drastis dari 

periode sebelumnya 0,68 persen. Sedangkan perkembangan penduduk 

tercndah yaitu tahun 201 0 sebesar -1 6,20. Kondisi ini diperkirakan efek 

gempa September 2009 sehingga banyak yang meningggal dunia dan 

migrasi penduduk ke daerah lain. 



Tabel 5.1. 
Jumlah Penduduk Sumatera Barat tahun 2004 - 2010 

1 Tahun 1 Jumlah Penduduk Pertumbuhan 

2004 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

2009 
20 10 

1. Deskripsi Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat 

(Jiwa Orang) 
4.535.460 

Tabel 5.2 memperlihatkan perkembangan perekomian di Sumatera 

Barat tahun 2001 - 20 10. Perekonomian Sumatera Barat befluktuasi. 

Penduduk (%) 
- 

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat 2012 

4.827.970 
4.045.948 

Fluktuasi data perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan 

---  ~ 

1,36 
- 16,20 

konsumsi dan tabungan. Selain itu, secara tidak langsung juga dipengaruhi 

oleh kestabilan kondisi perekonomian. Penurunan perekonomian terjadi 

pada tahun 2009 menjadi 7,13 persen dari tahun sebelumnya 19,lO persen. 

Kondisi ini disebabkan oleh krisis global dan memberikan efek terhadap 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia bahkan berimbas terhadap 

perkonomian di Propinsi Sumatera Barat. 

Perkembangan perekonomian tertinggi terjadi pada tahun 2004 

sebesar 30.34 persen. Hal ini seiring dengan peningkatan konsumsi, 

investai dan ekspor. Selain itu beberapa faktor musiman, seperti adanya 

serangkaian hari raya keagamaan, memberikan dampak pertumbuhan 

kegiatan dan transaksi perekonomian di Sumatera Barat. 

Sedangkan, perkembangan perekonomian terendah terjadi pada tahun 

2001 sebesar 3,66 persen. Kondisi ini diiringi dengan perlambatan sektor 

konsumsi dan ekspor sehingga menyebabkan rendahnya perkembangan 

ekonomi. 



Tabel 5.2 
Perekonomian Sumatera Barat 

I Tahun I Perekonomian (Y) I PE:z:!?h) 1 

Sumber: Bank Indonesia dan Data Diolah 2012 

2. Deskripsi Perkembangan Konsumsi di Sumatera Barat 

Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa konsumsi Sumatera Barat tahun 

2001 - 2010. Perkembangan konsumsi Sumatera Barat berfluktuasi. 

Pertumbuhan konsumsi tertinggi pada tahun 2004 sebesar 28,43 persen. Hal 

ini didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat sehingga berimbas 

terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penghasilan, kondisi ekonomi, 

dan ketersediaan lapangan kerja. 

Secara keseluruhan rata-rata nilai konsurnsi selarna periode penelitian 

adalah sebesar 27,645,756.73 juta Rupiah, sedangkan rata-rata perkembangan 

konsumsi adalah sebesar 12.4satu persen. Dengan demikian terlihat bahwa 

tahun 2004 - 2010 kecuali tahun 2007 dan 2009 konsumsi di Sumatera Barat 

berada di atas nilai rata-rata. Data ini memperlihatkan semakin meningkatnya 

konsumsi di Sumatera Barat. Kemudian standar deviasi dari perkembangan 

konsumsi adalah 8.08 persen. Sementara itu, koefisien variasi perkembangan 

konsumsi adalah sebesar 65,14 persen. Artinya variasi atau keragaman 

perkembangan data konsumsi tergolong tinggi karena besar dari 50 persen. 
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Tabel 5.3. 
Konsumsi Sumatera Barat 

Sumber: Bank Indonesia dan Data Diolah 2012 

3. Deskripsi Perkembangan Tabungan di Sumatera Barat 

Tabungan merupakan salah satu komponen makro ekonomi yang ikut 

menunjang perekonomian Sumatera Barat. Tabel 5.4 memperlihatkan 

perkembangan tabungan di Sumatera Barat dari tahun 2001 - 2010. 

Perkembangan tabungan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 29,63 sehingga 

menyebabkan perekonomiaan juga mengalami peningkatan dan peningkatan 

tabungan tersebut seiring dengan peningkatan suku bunga deposito. 

Tabel 5.4. 

Sumber: ~ a n k h d o n e s i a  20 12 

Namun yang terendah pada tallun 2002 perkembangan tabungan sebesar 

8,13%. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga deposito 



sehingga berimbas terhadap peningkatan tabungan masyarikat Sumatera 

Barat. Dengan demikian, meningkatnya tabungan berarti semakin meningkat 

bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk tabungan dan 

adanya bagian dari konsumsi yang dialihkan untuk tabungan pada masa yang 

akan datang. 

4. Deskripsi Perkembangan Tingkat Suku Bunga Deposito di Sumatera 

Barat 

Suku Bunga Deposito di Sumatera Barat berfluktuatif. Kondisi ini 

dapat dilihat pada Tabel 5.5 Suku Bunga Deposito tertinggi pada tahun 2002 

sebesar 15,34 persen. Sedangkan Suku Bunga Deposito terendah terendah 

sebesar 7,58 persen tahun 2005. Fluktuasi tingkat suku bunga deposit0 

menyebabkan perubahan tabungan masyarakat Sumatera Barat. Membaiknya 

sektor perbankan ditandai dengan meningkatnya total asset, dana yang 

dihimpun serta kredit yang disalurkan baik oleh bank umum maupun BPR. 

Tabel 5.5 
Suku Bunga Deposito di Sumatera Barat 

I i h u n  I Suku Bunga Devosito 1 

Sumber: Bank Indonesia dan Data Diolah 20 12 

5. Deskripsi Perkembangan Pendapatan Disposabel di Sumatera Barat 

Tabel 5.6 memperlihatkan perkembangan pendapatan disposibel di 

Surnatera Barat tahun 2000 - 2010. Selama periode penelitian, perkembangan 

pendapatan disposibel terus mengalami peningkatan secara nominal, namun 



perkembangannya rnengalami penurunan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh 

jurnlah pajak tidak langsung yang diterima dan perkembangan perekonomian. 

Perkembangan pendapatan disposabel tertinggi pada tahun 2004 sebesar 

30,56 persen. Sedangkan perkembangan pendapatan disposabel terendah yaitu 

tahun 2001 sebesar 3,49 persen. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh penurunan 

perekonomian pada periode tersebut sehingga menyebabkan rendahnya 

perkembangan konsumsi. 

Tabel 5.6 
Pendapatan Disposabel di Sumatera Barat 

Pendapa tan Tahun Disposabel -. . 

2000 24.800.6 16.1 1 

I 2010 86,435,929.14 14.45 
Sumber: Bank Indonesia dan Data Diolah 2012 

C. Temuan 

1. Persamaan Konsumsi 

a. Regresi Linear Berganda dan uji Asumsi Klasik 

Berikut ini pada tabel 5.7 disajikan analisis regresi dua tahap 

tentang persamaan konsumsi. Narnun demikian sebelum 

diinterpretasikan maka harus dipenuhi uji asumsi klasik, sehingga 

estimasinya BLUE. Untuk itu, dilakukan uji normalitas residual, uji 

autokorelasi, heteroskedastisitas seperti yang disajikan pada tabel 5.8, 

5.9 dan 5.10. 



Tabel 5.7 
Analisis Two-Stage Least Squares 

Dependent Variable: LOG(C0NS) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 1 113011 2 Time: 21:23 
Sample (adjusted): 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-I)) RDEP 

- - - -- - - - - 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R-squared 0.999462 Mean dependent var 15.67585 
Adjusted R-squared 0.999421 S.D. dependent var 0.416357 
S.E. of regression 0.010020 Sum squared resid 0.003915 
F-statistic 24161.59 Durbin-Watson stat 1.682977 
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.003915 - 
Sumber: data diolah 2012 

1) Uji Normalitas Residual 

Nilai Jarque-Bera digunakan untuk mencek apakah residual tersebar secara 

normal atau tidak. Nilai Jarque-Bera persamaan konsumsi sebesar 2,376 

dengan probabibilitas 0,305 besar dari a=0,05. Dengan demikian, residual 

tersebar secara normal. 

Tabel 5.8. 
Uji Normalitas Residual 

r 
Series: Residuals 
Sample 2000Q2 201 0Q4 
ObSe~ati0nS 43 

Mean 4.2-15 
Median 0.000450 
Maximum 0.027473 
Mnimum -0.01 9607 
Std. Dev. 0.009655 
Skewness 0.55421 3 
Kurtosis 3.312616 

Jarque-Bera 2.376350 
Probability 0.304777 

2) Uji Autokorelasi 

Untuk mengecek apakah terdapat autokorelasi dalam model regresi 

digunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan nilai Obs*R- 



squared 3.046877 dan Prob. Chi-Square 0.2180 besar dari a=0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi. 

Ta be1 5.8 
Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

ObsaR-squared 3.046877 Prob. Chi-Square(2) 0.2180 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 1 1130112 Time: 21:25 
Sample: 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R-squared 0.070858 Mean dependent var 4.26E-15 
Adjusted R-squared -0.054702 S.D. dependent var 0.009655 
S.E. of regression 0.009916 Akaike info criterion -6.26061 0 
Sum squared resid 0.003638 Schwarz criterion -6.014861 
Log likelihood 140.6031 Hannan-Quinn criter. -6.169985 
F-statistic 0.564334 Durbin-Watson stat 1.964803 
Prob(F-statistic) 0.726614 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisoitas bertujuan untuk melihat apakah variable beas 

berpengaruh signifikan terhadap residualnya. Tabel 5.9 menunjukkan uji 

heteroskedastistas Breusch-Pagan-Godfiey. Hipotesis null: tidak adanya 

heteroskedastisitas dapat ditolak dengan probabilitas F = 0.091 besar dari a=0,05, 

sehingga model bebas dari masalah heteroskedastisitas. 



Tabel 5.9. 
Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 2.31 0397 Prob. F(3,39) 0.0913 
Obs'R-squared 6.488862 Prob. Chi-Square(3) 0.0901 
Scaled explained SS 6.1 72120 Prob. Chi-Square(3) 0.1035 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:26 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error tatatistic Prob. 

C -0.002132 0.001312 -1.625766 0.1121 
LOG(CONS(-I)) 0.000594 0.001813 0.327834 0.7448 

-? LOG(YD) 0.000396 0.000608 0.651603 0.5185 
LOG(Y D(-1 )) -0.000834 0.001943 -0.429187 0.6701 - - 

R-squared 0.150904 Mean dependent var 9.1 1 E-05 
Adjusted R-squared 0.085589 S.D. dependent var 0.000140 
S. E. of regression 0.0001 34 Akaike info criterion -14.90941 
Sum squared resid 7.00E-07 Schwarz criterion -14.74557 
Log likelihood 324.5523 Hannan-Quinn criter. -14.84899 
F-statistic 2.310397 Durbin-Watson stat 1.462208 
Prob(F-statistic) 0.091272 

Tabel 5.10 
Analisis Two Stage Least Square Persamaan Konsumsi 

Dependent Variable: LOG(C0NS) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:23 
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-1)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tatatistic Prob. 

C 
LOG(CONS(-1 )) 

LOG(YD) 
LOG(YD(-1 )) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Sum squared resid 
Durbin-Watson stat 
Secondstage SSR 



Berdasarkan tabel di atas diperoleh persarnaan regresi sebagai berikut: 

log Cons = 0.264 + 0.623 log Cons,-, + 1.007 log Yd - 0.659 log Yd,-, ........ (5.1) 
(4.593) (22.157) (-4.536) 

Adjusted R-squared 0.9994 

Berdasarkan model di atas dapat diketahui bahwa konsumsi periode 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap konsumsi dengan koefisien regresi 

sebesar 0.623. Artinya, jika konsumsi periode sebelumnya meningkat sebesar 1 

persen maka konsumsi akan meningkat sebesar 0.623 persen dan sebaliknya jika 

konsumsi periode sebelumnya menurun sebesar 1 persen maka konsumsi akan 

menurun sebesar 0.623 persen dengan asumsi cateris paribus.. Selanjutnya, 

pendapatp disposibel berpengaruh positif terhadap konsumsi dengan koefisien 
-% 

regresi sebesar 1.007 artinya jika pendapatan disposibel meningkat 1 persen maka 

konsumsi akan meningkat sebesar 1.007 persen dengan asumsi cateris paribus.. 

Sedangkan pendapatan disposibel periode sebelumnya berpengaruh negatif 

terhadap konsumsi dengan koefisien regresi sebesar 4 .659.  Artinya, jika 

pendapatan disposibel periode sebelumnya meningkat sebesar 1 persen maka akan 

menurunkan konsumsi sebesar 0.659 dengan asumsi cateris paribus. Selanjutnya, 

berdasarkan nilai R square sebesar 99,94% artinya sumbangan variabel konsumsi 

periode sebelumnya, pendapatan disposibel, pendapatan disposibel periode 

sebelumnya terhadap konsumsi sebesar 99,94% sementara 0,06% disumbangkan 

oleh variable lainnya yang berada di luar model penelitian. 

b. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial konsurnsi periode 

sebelumnya bepengaruh signifikan terhadap konsumsi Sumatera Barat dengan 

nilai thit = 4.593 dan probabilitas = 0.0000 kecil dari a = 0,05 sehingga hipotesis 

alternatif diterima. Selanjutnya, secara parsial pendapatan disposibel berpengaruh 

signifikan terhadap konsumsi Sumatera Barat dengan nilai thit 22.157 dan 

prob=0,000 kecil dari a=0,05 sehingga hipotesis altenatif diterima. Selanjutnya, 

secara parsial pendapatan disposibel periode sebelumnya juga berpengaruh 

signifikan pada a=0,05 dengan nilai t hit = -4.536 dan probabilitas = 0,0001. 

Secara bersama-sama konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel, 



pendapatan disposibel periode sebelumnya berpengaruh sign i fi kan terhadap 

konsumsi di Sumatera Barat dengan nilai F hit=24161.59 dengan probabilitas 

0.0000 kecil dari a=0,05 sehingga ho ditolak, ha diterima. 

a. Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini pada tabel 5.1 1 disajikan analisis regresi dua tahap 

tentang persamaan tabungan. Namun demikian sebelum diinterpretasikan 

maka hams dipenuhi uji asumsi klasik, sehingga estimasinya BLUE. 

Untuk itu, dilakukan uji normalitas residual, uji autokorelasi, 

heteroskedastisitas seperti yang disajikan pada tabel 5.12, 5.13 dan 5.14. 

Ta be1 5.1 1 
Analisis Two-Stage Least Squares Persamaan Tabungan 

Dependent Variable: LOG(S) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 1 113011 2 Time: 21 :27 
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-I)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic . Prob. 

C -8.239245 0.703046 -11.71935 0.0000 
LOG(YD) 1.065708 0.040386 26.38824 0.0000 

RDEP 0.006783 0.006529 1.038843 0.3051 

R-squared 0.965689 Mean dependent var 9.121162 
Adjusted R-squared 0.963974 S.D. dependent var 0.474333 
S.E. of regression 0.090032 Sum squared resid 0.324227 
F-statistic 562.9043 Durbin-Watson stat 0.416828 
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.324227 

1). Uji Normalitas Residual 

Nilai Jarque-Bera digunakan untuk mencek apakah residual tersebar secara 

normal atau tidak. Nilai Jarque-Bera sebesar 0,010 dengan probabibilitas 0,9948 

besar dari a=0,05 berarti residual tersebar secara normal. 



Tabel 5.12 
Uji Normalitas Residual 

Series: Residuals 
Sample 2-2 201004 
Obsewetjons 43 

Wan 5.9-15 
M e d i  0.015752 
Mddmum 0.212219 
Mnimum -0.206&45 
Std. Dev. 0.087862 
Skewne~s -0.037752 
Kurtosis 2.0881 14 

2). Uji Autokorelasi 

Untuk mengecek apakah terdapat autokorelasi dalarn model regresi 

digunakan Breusch-Godfiey Serial Correlation LM qest dengan nilai Obs*R- 

squared = 25.996 dan Prob. Chi-Square= 0.0000. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam persarnaan regresi 

tersebut. 

Tabel 5.13 
Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs'R-squared 25.99633 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error tatatistic Prob. 

C -0.697039 0.481655 -1.4471 76 0.1560 
LOG(YD) 0.037296 0.027439 1.359238 0.1821 

RDEP 0.008622 0.004705 1.832533 0.0747 
RESID(-1) 0.685366 0.159999 4.283555 0.0001 
RESID(-2) 0.164625 0.1 72527 0.954198 0.3460 

R-squared 0.604566 Mean dependent var 5.93E-15 
Adjusted R-squared 0.562941 S.D. dependent var 0.087862 
S.E. of regression 0.058086 Akaike info criterion -2.744846 
Sum squared resid 0.12821 1 Schwarz criterion -2.540055 
Log likelihood 64.01419 Hannan-Quinn criter. -2.669325 
F-statistic 14.52422 Durbin-Watson stat 1.920412 
Prob(F-statistic) 0.000000 



3). Uji Heteroskedastisitas 

Dapat dilihat pada tabel 5.14 hipotesis null: tidak adanya heteroskedastisitas 

dapat diterima dengan F-statistik = 1.314 dan Prob = 0.2800 kecil dari a=0,05 

sehingga model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 5.14 
Uji Heteroskedastisitas Rreusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticlty Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.314296 Prob. F(2,40) 0.2800 
Obs'R-squared 2.651494 Prob. Chi-Square(2) 0.2656 
Scaled explained SS 2.280789 Prob. Chi-Square(2) 0.3197 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIP2 
Method: Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:30 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included 0b~e~at ions:  43 

Variable Coefficient Std. Error tatatistic Prob. 

C 0.1 14310 0.083382 1.370910 0.1780 
LOG(YD) -0.006486 0.004790 -1.3541 16 0.1833 

RDEP -0.000143 0.000774 -0.185095 0.8541 

R-squared 0.061663 Mean dependent var 0.007540 
Adjusted R-squared 0.014746 S.D. dependent var 0.010758 
S.E. of regression 0.010678 Akaike info criterion -6.174068 
Sum squared resid 0.004561 Schwarr criterion 8.051 194 
Log likelihood 135.7425 Hannan-Quinn criter. 8.128756 
F-statistic 1.314296 Durbin-Watson stat 1.014405 
Prob(F-statistic) 0.280014 

Berdarkan hasil uji asurnsi klasik di atas maka model mengandung masalah 

autokorelasi sehingga digunakan Newey-West HAC Standard Errors & 

Covariance untuk mengatasi masalah autokorelasi. Sehingga diperoleh hasil 

analisis regresi berganda tabel 5.15. 



Tabel 5.15 
Analisis Two-Stage Least Squares dengan 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance 

Dependent Variable: LOG(S) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:30 
Sample (adjusted): 200002 2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-I)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

C -8.239245 1.000663 -8.233789 0.0000 
LOG(YD) 1.065708 0.058526 18.2091 1 0.0000 

RDEP 0.006783 0.006456 1.050555 0.2998 

R-squared 0.965689 Mean dependent var 9.121162 
Adjusted R-squared 0.963974 S.D. dependent var 0.474333 
S.E. of regression 0.090032 Sum squared resid 0.324227 
F-statistic 562.9043 Durbin-Watson stat 0.416828 
Prob(F-statistic) 0.000000 SecondStage SSR 0.324227 

Log S = -8.239 + 1.066 log Yd + 0.007 r ............................................. (5.2) 
(1 8.209) (1.05 1) 

Adjusted R-squared 0.9657 

Persamaan 5.2 menunjukkan bahwa pendapatan disposibel berpengaruh 

positif terhadap tabungan dengan koefisien regresi sebesar 1.066, artinya jika 

pendapatan disposibel meningkat sebesar 1 persen maka tabungan akan meningkat 

sebesar 1.066 dan sebaliknya dengan asumsi cateris paribus. Selanjutnya, suku 

bunga berpengaruh positif terhadap tabungan dengan koefisien regresi sebesar 

0.007. Artinya jika suku bunga meningkat sebesar 1 persen maka tabungan akan 

turun sebesar 0.007 persen dan sebaliknya, jika suku bunga menurun sebesar 1 

persen maka tabungan akan meningkat sebesar 0.007 persen dengan asumsi 

cateris paribus. Nilai Adjusted R-squared sebesar 96,57% artinya sumbangan 

variable pendapatan disposibel dan suku bunga secara bersama-sama terhadap 

tabungan adalah sebesar 96,57% sisanya 3,43% disumbangkan oleh variable 

lainnya diluar model penelitian. 



b. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan disposibel 

bepengaruh signifikan terhadap Tabungan di Sumatera Barat dengan nilai thit = 

18.209 dan probabilitas = 0,0000 kecil dari a=0,05 sehingga hipotesis alternatif 

diterima. Selanjutnya, secara parsial suku bunga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tabungan di Sumatera Barat dengan nilai thit 1.05 1 dan proW.2998 

kecil dari a=0,05 sehingga hipotesis altenatif ditolak. Secara bersama-sama 

pendapatan disposibel dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tabungan 

di Sumatera Barat dengan nilai F hit-562.9043 dan probabilitas 0.0000 kecil dari 

a=0,05 sehingga ho ditolak, ha diterima, maka secara bersama-sama terdapat 

pengeruh signifikan pendapatan disposibel dan suku bunga terhadap tabungan di 

Sumatera Barat 

.b . 

3. Perekonomian 

a. Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik 

Tabel 5.11 menyajikan analisis regresi dua tahap tentang 

persamaan perekonomian. Namun demikian sebelum diinterpretasikan 

maka hams dipenuhi uji asumsi klasik, sehingga estimasinya BLUE. 

Untuk itu, dilakukan uji normalitas residual, uji autokorelasi, 

heteroskedastisitas seperti yang disajikan pada tabel 5.12, 5.13 dan 5.14. 

Tabel 5.16 
Analisis Two-Stage Least Squares 

Dependent Variable: LOG(Y) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Included observations: 43 after adjustments 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-1 )) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

R-squared 0.999441 Mean dependent var 16.22968 
Adjusted R-squared 0.999413 S.D. dependent var 0.448810 
S.E. of regression 0.010877 Sum squared resid 0.004733 
F-statistic 35747.66 Durbin-Watson stat 0.825190 
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.001261 



1) Uji Normalitas Residual 

Nilai Jarque-Bera digunakan untuk mencek apakah residual tersebar secara 

normal atau tidak. Nilai Jarque-Bera sebesar 2.693 dengan probabibilitas 

0,260 besar dari a=0,05 berarti residual tersebar secara normal. 

Tabel 5.17 
Uji Normalitas Residual 

Series: Residuals 
Sample 2000Q2 2010Q4 
0 bservations 43 

Mean 3.16e-15 
Median -0.000724 
Maximum 0.026943 
Minimum -0.031 636 
Std. Dev. 0.010615 
Skewness -0.1 04537 
Kurtosis 4.207997 

Jaque-Bera 2.69281 8 
Probability 0.2601 73 

. . : 2) Uji Autokorelasi 

. - - . . - Urltuk mengecek apakah terdapat autokorelasi dalarn model regresi 

digunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan nilai Obs*R- 

squared = 19.37832 dengan Prob. Chi-Square = 0.0001 kecil dari a=0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi 

dalarn model. 



Tabel 5.18 
Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs'Rsquared 19.37832 Prob. Chi-Square(2) 0.0001 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Method: TwoStage Least Squares 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 
Presarnple missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R-squared 0.450659 Mean dependent var 3.16E-15 
Adjusted R-squared 0.392833 S.D. dependent var 0.010615 
S.E. of regression 0.008271 Akaike info criterion -6.6431 00 
Sum squared resid 0.002600 Schwarz criterion -6.438309 
Log likelihood 147.8266 Hannan-Quinn criter. -6.567579 
F-statistic 7.793438 Durbin-Watson stat 2.1 19450 
Prob(F-statistic) 0.0001 09 

3) Uji Heteroskedastisitas 
Dapat dilihat pada tabel di atas hipotesis null: tidak adanya 

heteroskedastisitas dapat diterima dengan F-statistik = 1.084 dengan 

Prob=0.348 besar dari a=0,05, sehingga model terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan terlihat bahwa 

model persamaan perekonomian mengandung masalah autokorelasi sehingga 

digunakan Newey-West HAC Standard Errors & Covariance untuk mengatasi 

masalah autokorelasi. Sehingga diperoleh hasil analisis regresi berganda pada 

tabel 5.20. 



Tabel 5.19 
Uji Autokorelasi Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1 .OW203 Prob. F(2.40) 0.3479 
Obs'R-squared 2.21 1169 Prob. Chi-Square(2) 0.3310 
Scaled explained SS 3.069085 Prob. Chi-Square(2) 0.21 56 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:32 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
lncluded observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

- - - - - - - - -- 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.051423 Mean dependent var 0.0001 10 
0.003994 S.D. dependent var 0.0001 99 
0.000199 Akaike info criterion -14.1 3873 
1.58E-06 Schwarz criterion -14.01586 
306.9827 Hannan-Quinn criter. -14.09342 
1 .OW203 Durbin-Watson stat 1.597591 
0.347901 

Tabel 5.20 
Uji Two-Stage Least Squares dengan 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance 

Dependent Variable: LOGO 
Method: TwoStage Least Squares 
Date: 1 l/30/12 Time: 21:33 
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
Instrument list: LOG(CONS(-I)) LOG(YD) LOG(YD(-1)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

R-squared 0.999441 Mean dependent var 16.22968 
Adjusted R-squared 0.99941 3 S.D. dependent var 0.44881 0 
S.E. of regression 0.010877 Sum squared resid 0.004733 
F-statistic 35747.66 Durbin-Watson stat 0.825190 
Prob(F-statistic) 0.000000 SecondStage SSR 0.001261 



Berdasarkan tabel di atas diperoleh persarnaan sebagai berikut: 
Log Y = 0,375 + 0,939 log Cons + 0,124 log S ............................................ (5.3) 

(25,026) (4,006) 
Adjusted R-squared 0.9994 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa konsumsi berpengaruh positif 

terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan koefisien regresi 0,939, artinya 

jika konsumsi meningkat sebesar 1 persen maka perekonomian meningkat sebesar 

0,939 persen. Sebaliknya, jika konsumsi menurun sebesar 1 persen maka 

perekonomian menurun sebesar 0,939 persen dengan asumsi cateris paribus. 

Selanjutnya, tabungan berpengaruh positif terhadap perekonomian dengan 

koefisien regresi sebesar0,124 artinya jika tabungan ditingkatkan sebesar 1 persen 

maka perekonomian meningkat sebesar 0,124 persen, sebaliknya jika tabungan 

diturunkan sebesar 1 persen maka perekonomian menurun sebesar 0,124 persen 

dengan asumsi cateris paribus.. Nilai Adjusted R-squared sebesar 99,94%, artinya 

sumbangan konsumsi dan tabungan terhadap perekonomian Sumatera Barat 

sebesar 99,8% sedangkan sisanya 0,06% disumbangkan oleh variable lainnya di 

luar model penelitian. 

b. Uji Hipotesis 

Tabel 6.20 menunjukkan bahwa secara parsial konsumsi berpengaruh 

posistif dan signifikan terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan nilai t 

hitung sebesar 25,026 dan probabilitas 0.0000 kecil dari a=0,05 sehingga ha 

alternatif diterima dan ho di tolak. Selanjutnya, secara parsial tabungan juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Sumatera Barat, 

dengan t hitung sebesar 4,006 dan probabilitas = 0.0003 kecil a=0,05 sehingga ho 

ditolak, ha diterirna. 

D. Pembahasan 

1. Konsumsi 

Konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposabel periode tertentu 

dan pendapatan disposabel periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap 

konsumsi di Sumatera Barat. Secara parsial konsumsi periode sebelumnya 



berpengaruh signifikan dan positif. Artinya jurnlah konsumsi Sumatera Barat 

pada suatu periode ditentukan oleh konsumsi pada periode sebelumnya. 

Disamping itu, kondisi ini juga menunjukkan perubahan konsumsi sebelumnya 

langsung merespon terhadap konsumsi pada periode tertentu. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Milton Friedman dengan teori 

pendapatan permanennya. Dimana seseorang akan mempertahankan tingkat 

konsumsi yang tetap yang dapat dipertahankan oleh seseorang dengan tingkat 

pendapatan saat ini dan pendapatan yang akan datang. Selanjutnya, hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2007) 

bahwa variabel konsumsi periode sebelurnnya berhubungan yang positif dan 

signifikan terhadap konsumsi. 

Pendapatan disposabel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap konsumsi. Artinya, peningkatan pendapatan disposibel akan 

meningkatkan konsumsi di Sumatera Barat karena apabila pendapatan disposibel 

meningkat mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat meningkat karena 

pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. 

Dengan demikian makin tinggi pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi pula. 

Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk 

membeli aneka kebutuhan konsumsi makin besar, atau mungkin juga pola hidup 

makin konsumtif, minimal menuntut kualitas yang baik. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian Ratnawati (2007) bahwa besarnya konsumsi rumah 

tangga di Indonesia tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima 

oleh masyarakat itu. 

Pendapatan disposabel periode sebelurnnya berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap konsumsi. Artinya peningkatan pendapatan disposabel 

periode sebelumnya akan menurunkan konsumsi di Sumatera Barat. Koefisien 

arah dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

peningkatan pendapatan disposabel periode sebelumnya akan meningkatkan 

konsumsi pada periode tertentu. Dengan demikian berarti ada bagian dari 

pendapatan yang digunakan untuk tabungan sehingga juga mampu meningkatkan 

perekonomian. 



Disarnping i t y  ha1 di atas dikarenakan rnasyarakat tidak terlalu rnerespon 

perubahan konsumsi akibat adanya perubahan pendapatan dirnasa lalu. Menurut 

hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan rnengkonsumsi rata-rata 

tergantung pada rasio pendapatan perrnanen terhadap pendapatan sekarang. 

Menurut Friedrnan dalam Ratnawati (2007) bahwa data konsumsi rumah tangga 

mencerminkan kornbinasi pendapatan permanen dan trasitoris. Rumah tangga 

dengan pendapatan permanen tinggi secara proposional memiliki konsurnsi yang 

lebih tinggi. Jika seluruh variasi dalam pendapatan sekarang berasal dari unsur 

permanen, kecenderungan mengkonsurnsi rata-rata akan rnenjadi sarna untuk 

seluruh rurnah tangga. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Romer 

(2006) rnenunjukkan hipotesis pendapatan permanen (rife -@~le/~ermanent- 

income hypothesis) yang rnenyatakan bahwa konsurnsi tergantung pada random 

walknya. Jika konsumsi yang diramalkan mengalami perubahan, berarti individu 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat rneningkatkan 

konsurnsinya. Dengan demikian, berarti bahwa current marginal utility dari 

konsurnsi lebih besar dari pada fiture marginal untiliy dari konsumsi sehingga 

akan meningkatkan konsurnsi individu pada periode tertentu. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Meyer bahwa konsumsi periode tertentu tergantung kepada 

konsumsi periode pada rnasa tertentu dan perubahan dari pendapatan. Persarnaan 

di atas dengan jelas mengungkapkan bahwa konsumsi ditentukan oleh konsurnsi 

periode sebelumnya dan tingkat pendapatan periode yang bersangkutan dan 

periode sebelumnya. Pendapatan disini tentu saja merupakan pendapatan 

disposabel yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi dengan 

pajak. 

2. Tabungan 

Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan 

disposibel bepengaruh signifikan positif terhadap Tabungan di Sumatera Barat. 

4,. Dengan dernikian terlihat bahwa peningkatan jumlah pendapatan menyebabkan A<. 
terjadinya peningkatan tabungan rnasyarakat di Surnatera Barat. Hasil penelitian 



ini sejalan dengan teori yang dikemukakan bahwa peningkatan pendapatan 

disposibel akan menyebabkan meningkatnya bagian dari pendapatan masyarakat 

yang dialokasikan sebagai tabungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dalimunthe (2008) dan Syafri (2009) bahwa peningkatan 

pendapatan akan cenderung meningkatkan tabungan masyarakat. Hasil penelitian 

ini juga sesuai dengan loanable find theory yang menyatakan bahwa semakin 

besar pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuan orang tersebut untuk 

menabung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan akan meningkatkan 

tabungan. 

Selanjutnya, secara parsial suku bunga berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap tabungan di Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan suku bunga deposit0 akan menyebabkan peningkatan jumlah 

tabungan masyarakat, namun demikian tidak memiliki efek berarti terhadap 

peningkatan dan penurunan jumlah tabungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

kecenderungan masyarakat untuk mengalihkan tabungannya ke bentuk lain seperti 

logam mulya serta pertimbangan masyarakat terhadap perubahan harga yang 

terlihat dari tingkat inflasi di Sumatera Barat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dalimunthe (2008) bahwa s u h  bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tabungan masyarakat di Indonesia namun koefisien arahnya positif Selanjutnya, 

Syafi-i (2009) dalam penelitian menemukan bahwa s u h  bunga berpengaruh 

signifikan positif terhadap jumlah tabungan pada bank umum. Selain itu, 

penelitian ini juga sesuai dengan tesis liberalisasi financial yang menyatakan 

bahwa peningkatan tingkat bunga riil akan mendorong penabung untuk menabung 

lebih banyak. 

Selanjutnya, secara bersama-sama pendapatan disposibel dan suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap tabungan di Sumatera Barat. Hal ini berbarti 

erarti bahwa pe ubahan pendapatan dan suku bunga akan ikut mempengaruhi f .  
perubahan tahngan masyarakat di Sumatera Barat. 



3. Perekonomian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perekonomian Sumatera Barat. Selanjutnya, secara parsial 

tabungan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian. Dengan 

demikian terlihat jelas bahwa peningkatan konsumsi dan investasi akan 

menyebabkan kenaikan dalam perekonomian Sumatera Barat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa konsumsi dan tabungan 

dalam kontek perekonomian tertutup merupakan bagian dari pendapatan nasional. 

Sehingga perubahan komponen konsumsi dan tabungan akan menyebabkan 

perubahan pendapatan nasional Sumatera Barat. 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1 .  Secara parsial konsumsi periode sebelumnya bepengaruh signifikan 

terhadap konsumsi Sumatera Barat. Selanjuhya, secara parsial pendapatan 

disposibel berpengaruh signifikan terhadap konsumsi Sumatera Barat. 

Secara parsial pendapatan disposibel periode sebelumnya juga 

berpengaruh signifikan terhadap konsumsi di Sumatera Barat. Secara 

bersama-sama konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel, 

pendapatan disposibel periode sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap konsumsi di Sumatera Barat. 

2. Secara parsial pendapatan disposibel bepengaruh signifikan terhadap 

Tabungan di Sumatera Barat. Seianjutnya, secam parsial suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tabungan di Sumatera. Secara bersarna- 

sama pendapatan disposibel dan suku bunga berpengaruh signifikan 

terhadap tabungan di Sumatera Barat. 

3. Secara parsial konsumsi berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

perekonomian Sumatem Barat. Selanjutnya, secara parsial tabungan juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Sumatera 

Barat. 

B, Saran 

1. Kebijakan moneter dengan cam mengatur standar suku bunga deposito dan 

tetap mengdalikan tingkat inflasi sehingga peningkatan s u b  bunga 

deposito akan menyebabkan peningkatan penda at riil masyarakat '3 
sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi dan tabungan 

masyarakat. 

2, Meningkatkan kapasitas dan perekonomian Sumatera Barat melalui 

kebijakan fiskal ekspansif. 



3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan simultan antara 

variabel-variabel makro ekonomi di Sumatera Barat menggunakan model 

Keynes pada perekonomian tertutup. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. DATA PENELITIAN 

Y C t 
 new I 

Tahun Kuartalan 





LAMPIRAN 2. OLAHAN DATA PENELITIAN 

Dependent Variable: LOG(C0NS) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 1 1130112 Time: 21:23 
sample (adjusted): 2 0 W 2  2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
iristrument list- LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-1)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error t8tatistic Prob. 
> 

C 0.263830 0.098094 2.689561 0.0105 
LOG(CONS(-I )) C.622737 0.135579 4.5931 75 0.0000 

LOG(YD) 1.007277 0.045462 22.15651 0.0000 
LOG(Y D(-1 )) 6.6591 15 0.14531 5 -4.535767 0.0001 -- . - . .- . -  - - -- - .& . . .- .- .- --.- 

R-squared 0.9994G2 Mean dependent var 15.67585 
Adjusted R-squared 0.999421 S.D. dependent var 0.416357 
S.E. of regression 0.01 0020 Sum squared i s i d  0.00391 5 
Fstatistic 24161.59 Ourbin-Watson stat 1.682977 
Prob(F-statistic) 0.1100000 Second-Stage SSR 0.003915 

A. UJI NORMBUTAS RESIDUAL 

10 
Series: Resduals 
Sample 2000Q2 201 0Q4 
Observations 43 

Mean 4.26e-15 
W i a n  0.000450 
W m u m  0.027473 
Mnirnum -0.019607 
Std. Dev. 0.009655 
Skewness 0.55421 3 
Kurtosis 3.312616 

JarqueBera 2.376350 
Probability 0.304777 



B. UJI AUTOKORELASI 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs'R-squared 3.046877 Prob. ChiSquare(2) 0.2180 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Method: TwoStage Least Squares 
Date: 1100l12 Time. 21.25 
Sample: 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 
Presample missing value lagged residuals set to zero. - - .  - -- 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

R-squared 0.070858 Mean dependent var 4.26E-15 
Adjusted R-squared -0.054702 S D. dependent var 0.009655 
S.E. of regression 0.009916 Akaike info criterion -6 .26061G 
Sum squared resid 0.003638 Schwarz criterion -6.014PS' 
Log likelihood 140.6031 Hannan-Quinn criter. -6.169985 
F-statistic 0.564334 Durbin-V!atson stat 1.96483 
Prob(F-statistic) 0.726614 



c. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
- 
F-statistic 2.310397 Prob. F(3,39) 0.0913 
Obs' R-squared 6.488862 Prob. Chi-Square(3) 0.0901 
Smled explained SS 6.1721 20 Prob. Chi-Square(3) 0.1035 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11130112 Time: 21:26 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 

Variable Coefficient 'Std. Error 1-Statistic Prob. --- ~- 

R-squared 0.150904 Mean dependent var 9.1 1 E-05 
Adjusted R-squared 0.085589 S.D. dependent var 0.000140 
S.E. of regression 0.0001 34 Akaike info criterion -14.90941 
Sum squared resid 7.00E-07 Schwarz criterion -14.74557 
Log likelihood 324.5523 Iiannan-Quinn cnter. -14.84899 
F-statistic 2.31 0397 Durbin-Watson stat 1.462208 
Prob(F-statistic) 0.091272 



2. SAVING 

Dependent Variable: LOG(S) 
Method: TwoStage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21 :27 
Sample (adjusted): 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 afler adjustments 
Instrument list LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-I)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 
- 

C -8.239245 0.703046 -1 1.71935 0.0000 
LOG(YD) 1.065708 0.040386 26.38824 0.0000 

RDEP 0.006783 0.006529 1.038843 0.3051 
. -. - -. - 

R-squared 0.965689 Mean dependent var 9.121162 
Adjusted R-squared 6.963974 S.D. dependent var 0.474333 
S.E. of regression 0.090032 Sum squared resid 0.324227 
F-statistic 562 9043 Durbin-Watson stat 0.416878 
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSK 0.324227 

- - - - - - - . - 

UJI NORMALITAS RESIDUAL 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Series: Residuals 
Sample 2000Q2 MIOQ4 
Observations 43 

Mean 5.93e-15 
Median 0.015752 
Maximum 0.212219 
Mnimum -0.206&15 
Std. Dev. 0.087862 
Skewness -0.037752 
Kurtosis 2.9881 14 

Jarque-Bera 0.01W 
Probability 0.994780 



B. UJI AUTOKORELASI 

BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test: - ----- -- 
Obs'R-squared 25.99633 Prob. ChiSquare(2) 0.0000 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Method: TwoStage Least Squares 
Date: 11130l12 Time: 21 :29 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

- .-- 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

C -0.697039 0.481655 -1.447176 0.1560 
LOG(Y D) 0.037296 0.027439 1 -359238 0.1821 

RDEP 0.008622 0.004705 1.832533 0.0747 
RESID(-1) 0.685366 0.159999 4.283555 0.0001 
RESID(-2) 0.164625 0.172527 0.9541 98 0.3460 

--- a 

R-squared 0.604566 Mean dependent var 5.93E-15 
Adjusted R-squared 0.562941 S.D. dependent var 0.087862 
S.E. of regression 0.058086 Akaike info criterion -2.744846 
Sum squared resid 0.12821 1 Schwarz criterion -2.540055 
Log likelihood 64.01419 Hannan-Quinn criter. -2.669325 
F-statistic 14.52422 Durbin-Watson stat 1.920412 
Proh(F-statistic) 0.000000 



C. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.314296 Prob. F(2,40) 0.2800 
Obs'R-squared 2.651494 Prob. Chi-Square(2) 0.2656 
Scaled explained SS 2.280789 Prob. Chi-Square(2) 0.31 97 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 1113011 2 Time: 21:30 
Sample: 200002 201 0Q4 
Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.1 14310 0.083382 1.370910 0.1780 
LOG(Y D) -0.006486 0.004790 -1.3541 16 0.1833 

RDEP -0.000143 0.000774 -0.185095 0.8541 
- -  -- --- 4- 

R-squared 0.061663 Mean dependent var 0.007540 
Adjusted R-squared 0.014746 S.D. dependent var 0.010758 
S.E. of regression 0.010678 Akaike info criterion -6.174068 
Sum squared resid 0.004561 Schwarz criterion -6.051 194 
Log likelihood 135.7425 Hannan-Quinn criter. -6.128756 
F-statistic 1.314296 Durbin-Watson stat 1.014405 
Prob(F-statistic) 0.280014 

D. ANALISIS REGRESI DENGAN NEWEY-WEST 

Dependent Variable: LOG(S) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:30 
Sample (adjusted): 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
Instrument list: LOG(CONS(-I)) LOGVD) LOG(YD(-1)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 

C -8.239245 1 .OM63 -8.233789 0.0000 
LOG(YD) 1.065708 0.058526 18.2091 1 0.0000 

RDEP 0.006783 0.006456 1.050555 0.2998 

R-squared 0.965689 Mean dependent var 9.121162 
Adjusted R-squared 0.963974 S.D. dependent var 0.474333 
S.E. of regression 0.090032 Sum squared resid 0.324227 
F-statistic 5629043 Durbin-Watson stat 0.41 6828 
Prob(F-statistic) 0.000000 Secondstage SSR 0.324227 



3. PEREKONOMIAN 

Dependent Variable: LOG(Y) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:31 
Sample (adjusted): 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-1)) RDEP 

Variable Coefficient Std. Error 1-Statistic Prob. 

C 0.374558 0.285906 1.310072 0.1976 
LOG(C0NS) 0.939141 0.03731 5 25.1681 8 0.0000 

L o a s )  0.124249 0.033185 3.7441 32 0.0006 

R-squared. 0.999441 Mean dependent var 16.22968 
AdjustekbRbquared 0.999413 S.D. dependent var 0.448810 
S.E. of regression 0.010877 Sum squared resid 0.004733 
F-statistic - 35747.66 Dutbin-Watson stat 0.825190 
Prob(F-statistic) 0.000000 SecondStage SSR 0.001261 

. , . - . . - - . - - - -- 

A. UJI NORMALITAS RESIDUAL 

Series: Residuals 
Sample 2000Q2 2010Q4 
Observations 43 

Mean 3.16e-15 
Median 4.000724 
Maxlmum 0.026943 
Minimum -0.031636 
Std. Dev. 0.010615 
Skewness -0.1 04537 
Kurtosis 4.207997 

JarqueBera 2.692818 
Probabiltty 0.260173 



B. UJI AUTOKORELASI 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Obs'R-squared 19.37832 Prob. Chi-Square(2) 0.0001 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESlD 
Method: Two-Stage Least Squares -~ Date: -1 1130112 Time: 21:32 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

- 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.568312 0.240574 -2.362316 0.0234 
LOG(C0NS) 0.075465 0.031494 2.396208 0.0216 

LOG(S) -0.067389 0.028025 -2.404562 0.021 2 
RESID(-1) 0.879954 0.162700 5.408452 0.0000 
RESID(9) -0.320923 0.1 50535 -2.131887 0.0395 

- - .~ . 

R-squared 0.450659 Mean dependent var 3.16E-15 
Adjusted R-squared 0.392833 S.D. dependent var 0.010615 
S.E. of regression 0.008271 Akaike info criterion -6.6431 00 
Sum squared resid 0.002600 Schwarz criterion -6.438309 
Log likelihood 147.8266 Hannan-Quinn criter. -6.567579 
F-statistic 7.793438 Durbin-Watson stat 2.11 9450 
Prob(F-statistic) 0.0001 09 



C. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.084203 Prob. F(2,40) 0.3479 
Obs'R-squared 2.21 1 169 Prob. Chi-Square(2) 0.3310 
Scaled explained SS 3.069085 Prob. ChiSquare(2) 0.21 56 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21 :32 
Sample: 2000Q2 201 0Q4 
Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

, F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.002900 -0.826986 
0.000362 0.604120 
0.00031 8 -0.31 7972 
--. 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Durbin-Watson stat 

D. ANALISIS REGRESI DENGAN NEWEY WEST 

Dependent Variable: LOG(Y) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/30/12 Time: 21:33 
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 
Included observations: 43 after adjustments 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
Instrument list: LOG(CONS(-1)) LOG(YD) LOG(YD(-1)) RDEP - 

Variable Coefficient Std. Error tatatistic Prob. - 
C 3.374558 0.309990 1.208289 0.2340 

LOG(C0NS) 0.939141 0.037526 25.02646 0.0000 
LOG(S) 0.124249 0.031018 4.005759 0.0003 

R-squared 0.999441 Mean dependent var 16.22968 
Adjusted R-squared 0.999413 S.D. dependent var 0.448810 
S.E. of regression 0.01 0877 Sum squared resid 0.004733 
F-statistic 35747.66 Durbin-Watson stat 0.825190 
Prob(F-statistic) 0.000000 SeconbStage SSR 0.001261 
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