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ANALISIS PERANAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI TERHADAP 

DEFISIT ANGARAN INDONESIA TAHUN 1993-2017 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Analisis Peranan Kebijakan Makroekonomi Terhadap 

Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1993-2017”. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa data runtut waktu (time series) dari tahun 1993-2017 yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Indonesia, dan 

WorldBank. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh masing-masing 

variabel independen yaitu utang luar negeri Indonesia, suku bunga Indonesia, nilai 

tukar (kurs), ekspor dan impor terhadap variabel dependen yaitu defisit anggaran 

Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Error 

Correction Model (ECM).  Berdasarkan hasil analisis ECM menunjukkan bahwa 

dalam jangka pendek variabel utang luar negeri Indonesia, suku bunga Indonesia 

dan impor memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia, 

sedangkan dalam jangka panjang variabel utang luar negeri Indonesia, suku bunga 

Indonesia dan ekspor memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran 

Indonesia. 

Kata Kunci : Defisit Anggaran Indonesia, Utang Luar Negeri Indonesia,   Suku 

Bunga Indonesia, Nilai Tukar (Kurs), Ekspor, Impor, ECM 

Abstract 

This research is entitled "Analysis of the Role of Macroeconomic Policy Against 

Indonesia's Budget Deficit in 1993-2017". This study uses secondary data in the 

form of time series data from 1993-2017 obtained from the Central Statistics 

Agency, the Indonesian Ministry of Finance, and World Bank. This study aims to 

analyze the effect of each independent variable, namely Indonesia's foreign debt, 

Indonesian interest rates, exchange rates (exchange rates), exports and imports on 

the dependent variable, namely the Indonesian budget deficit. The analytical tool 

used in this study is the Error Correction Model (ECM). Based on the results of 

the ECM analysis shows that in the short term Indonesia's foreign debt variable, 

Indonesian interest rates and imports have a significant influence on Indonesia's 

budget deficit, whereas in the long term Indonesia's foreign debt variable, 

Indonesian interest rates and exports have a significant influence on Indonesia's 

budget deficit. 

 

Keywords: Indonesian Budget Deficit, Indonesian Foreign Debt, Indonesian 

Interest Rate, Exchange Rate (Exchange Rate), Export, Import, ECM 

 

1.  PENDAHULUAN 

Selama masa pemerintahan orde baru, pemerintah selalu menerapkan kebijakan 

fiskal ekspansif, yaitu salah satu jenis kebijakan dimana pemerintah melakukan 
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sebuah pengubahan dengan menurunkan penerimaan pajak negara serta 

meningkatkan anggaran belanja negara. Hal itu menyebabkan anggaran negara 

selalu mengalami defisit karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah 

pendapatan negara. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut pemerintah 

selalu melakukan pinjaman utang luar negeri. 

Dalam perkembangannya sejak tahun 1998 defisit APBN ini menunjukkan 

jumlah yang cenderung berfluktuasi. Disisi lain, dalam periode yang sama sektor 

swasta yang dicerminkan oleh pengeluaran konsumsi masyarakat dan investasi 

swasta juga mengalami perubahan setiap tahunnya. (Agus, 2005) 

Ketika krisis mulai melanda Indonesia pada pertengahan 1997, kondisi 

keuangan negara sebenarnya tidak terlalu buruk. Pada tahun 1996 APBN surplus 

sebesar 4,057 Triliyun Rupiah. Realisasi APBN tahun 1997 juga baik. Surplus 

anggaran setengah tahun itu hampir sekitar 3,623 Triliyun Rupiah. Tetapi kondisi 

perekonomian saat krisis tersebut telah mengubah semuanya. Defisit anggaran 

mulai berkembang lagi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun itu juga 

merupakan tahun yaang paling kelabu bagi perekonomian Indonesia, karena pada 

tahun itu perekonomian Indonesia diguncang dengan kondisi sektor riil yang 

macet dan kondisi hyper inflation yang mencapai 78%. 

Kondisi saat krisis ekonomi 1998 dan masa reformasi memiliki suatu 

perbedaan, perbedaan tersebut yaitu pada tahun 1998 terjadi pembalikan dana 

uang asing Bank Indonesia dan pemerintah tidak memiliki statistik yang lengkap 

dari utang luar negeri. Hal itu menuntut Bank Indonesia untuk melakukan 

intervensi besar-besaran sebab nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 2.500 per USD 

menjadi Rp 16.800 per USD. Sedangkan pada masa reformasi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang sangat cepat, 

tetapi di saat yang sama impor juga ikut meningkat akibatnya neraca perdagangan 

dan neraca berjalan semakin tidak terkendali.  

Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi 

ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, 

investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing 

cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi 
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dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak 

yang berkaitan, yaitu pertama defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca 

pembayaran dan kedua dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan 

menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga 

menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan 

karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis. (Drummerfan, 2010) 

 

2. METODE  

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang di wujudkan dalam angka dan analisis dengan metode 

statistik dan ekonometrika. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data deret waktu (time series) dari tahun 1993 – 2017. 

Penelitian ini menggunakan data Defisit Anggaran, Utang Luar 

Negeri, Suku Bunga Indonesia, Nilai Tukar (Kurs), Ekspor dan Impor. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library 

research). Data diperoleh dari beberapa instansi seperti Kementerian 

Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. 

2.2 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dengan 

menggunakan metode kuantitatif diharapkan dapat menjelaskan hubungan 

antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat yaitu Defisit 

Anggaran, Utang Luar Negeri, Suku Bunga Indonesia, Nilai Tukar (Kurs), 

Ekspor dan Impor. Kemudian variabel-variabel tersebut disusun menjadi 

sebuah model yaang di estimasi dengan ECM (Error Correction Model).  

Model Persamaan regresi Error Correction Model Jangka Panjang 

sebagai berikut (Gujarati, 2010): 

                                                (1) 
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Model Persamaan regresi Error Correction Model Jangka Pendek 

sebagai berikut (Gujarati, 2010): 

                                           

                                                 

                                                                                              (2) 

Keterangan: 

DS : Defisit Anggaran (Miliar Rupiah) 

UT : Utang Luar Negeri (US$) 

SBI : Suku Bunga Indonesia (%) 

KURS : Nilai Tukar (Rupiah/US$) 

EKS : Ekspor (Miliar Rupiah) 

IMP : Impor (Miliar Rupiah) 

∆UT : Perubahan Utang Luar Negeri dalam Jangka Panjang 

∆SBI : Perubahan Suku Bunga Indonesia dalam Jangka Panjang 

∆KURS : Perubahan Nilai Tukar dalam Jangka Panjang 

∆EKS : Perubahan Ekspor dalam Jangka Panjang 

∆IMP : Perubahan Impor dalam Jangka Panjang 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model ECM (Error Correction Model) merupakan model ekonometrik yang dapat 

digunakan untuk mencari persamaan regresi keseimbangan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dengan menggunakan alat bantu program komputer 

Eviews 8.0 diperoleh hasil estimasi regresi seperti pada tabel 1 : 

Tabel 1 Hasil Analisis Model ECM 

∆    = 70.28836 – 0.993934∆    + 2.613701∆     + 1.318718∆      - 

                                                               (0.0298)                (0.0377)                     (0.7011) 

  0.149457∆     + 1.593070∆     – 1.920821      + 3.093538       +  

   (0.7637)        (0.0080)              (0.0029)                     (0.0199) 

  3.739742         – 2.007073       + 0.848260       + 0.668585 ECT 

   (0.2266)        (0.0097)  (0.2582)          (0.0038) 

`   

                 = 0.914466 ; DW-stat = 2.200112 ; F-stat = 11.66312 

              Sig F-stat = 0.000088 
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  Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas  (Uji VIF) 

     = 3.196390;       = 1.778349;        = 1.897458; 

      = 8.810346;       = 13.71110;       = 149.1620;  

        = 4.496439;         = 12.229945;        = 168.0770 

       = 238.1746 

(2) Normalitas (Jarque Berra) 


2 (2) = 0.952435; Sig (2 ) = 0.621128 

(3) Heterokedastisitas (Uji White) 


2 (12) = 7.337234; Sig (2) = 0.7712 

(4) Autokorelasi (Uji Breush Godfrey) 


2 (3) = 0.3571; Sig (2) = 0.0737 

(5) Linieritas (Uji Ramsey Riset) 

F(2, 10) = 1.04443399; Sig (F) = 0.3874 

Sumber : Hasil Olah Data 

Dari hasil analisis ECM pada tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien nilai 

ECT sebesar 0,668585 dengan tingkat probabilitas 0,0038 pada derajat 0,05 (5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai ECT tersebut telah memenuhi kriteria yaitu 0 < 

𝝀 < 1. Dengan kata lain model ECM dalam penelitian ini dapat dipakai untuk 

menganalisis pengaruh jangka panjang dari variabel bebas yang terdiri dari utang 

luar negeri Indonesia, suku bunga Indonesia, nilai tukar (kurs), ekspor dan impor. 

3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Multikolinieritas (VIF) 

Multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF > 10. Dari tabel 1 dapat 

disimpulkan dalam jangka pendek terdapat masalah multikolinieritas pada 

variabel impor. Sedangkan dalam jangka panjang terdapat masalah 

multikolinieritas pada variabel utang luar negeri, nilai tukar (kurs), ekspor 

dan impor. 

3.1.2 Uji Normalitas Residual (Jarque Berra) 

Ho dari uji Jarque Bera distribusi ut normal dan Ha nya distribusi ut 

tidak normal. Ho ditolak apabila signifikansi Jarque Bera ≤ α, H0 

diterima apabila signifikansi Jarque Bera > α. Dari Tabel 1 terlihat 
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signifikansi χ2 uji Jarque Bera 0,621128 (>0,05), maka Ho diterima. 

Maka dapat disimpulkan distribusi Ut normal. 

3.1.3 Uji Heterokedastisitas (White) 

Ho dari uji White tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan Ha 

nya terdapat masalah heteroskedastisitas. Ho ditolak apabila signifikansi 

White ≤ α, Ho diterima apabila signifikansi White > α. 

Dari Tabel 1 terlihat signifikansi χ2 uji White sebesar 0,7712 

(>0,05), maka H0 diterima. Kesimpulan tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

3.1.4 Uji Autokorelasi (Breush Godfrey) 

Ho dari uji Breusch Godfrey tidak terdapat masalah otokorelasi dan 

Ha nya terdapat masalah otokorelasi. Ho ditolak apabila signifikansi 

Breusch Godfrey ≤ α, Ho diterima apabila signifikansi Breusch Godfrey 

> α. Dari Tabel 1 terlihat signifikansi χ2 Breusch Godfrey sebesar 0,3571 

(>0,05), maka H0 diterima. Kesimpulan tidak terdapat masalah 

autokorelasi dalam model. 

3.1.5 Uji Linieritas (Ramsey Riset) 

Ho dari uji Ramsey Reset model yang digunakan linier dan Ha nya 

model yang digunakan tidak linier. Ho ditolak apabila signifikansi 

Ramsey Reset ≤ α, Ho diterima apabila signifikansi Ramsey Reset > α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai signifikansi F uji Ramsey Reset 0,3874 (> 

0,05), maka Ho diterima. Kesimpulan spesifikasi linier (spesifikasi model 

benar). 

3.2 Uji Kebaikan Model 

3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji Eksistensi Model dilakukan dengan menggunakan cara ringkas 

uji F. Ho dari uji F model yang dipakai tidak eksis dan Ha nya model 
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yang dipakai eksis. Ho ditolak apabila signifikansi statistik F ≤ α, Ho 

diterima apabila signifikansi statistik F > α. Tabel 1 terlihat nilai 

probabilitas statistik F sebesar 0,000088 (≤ 0,05), maka Ho ditolak. 

Kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian ini eksis.  

3.2.1 Uji Koefisien Determinasi    

Hasil estimasi regresi menunjukkan besarnya koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,914466 yang berarti bahwa 91.4% variasi dari variabel 

defisit anggaran Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 

independen dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel utang luar 

negeri Indonesia, suku bunga Indonesia, nilai tukar (kurs), ekspor dan 

impor. Sedangkan sisanya yaitu 8.6% dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebas lain diluar model yang diestimasi. 

3.3 Uji Kebaikan Pengaruh (Uji t) 

Uji validitas pengaruh atau t-test digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel penjelas (independen) secara sendiri-sendiri berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t Statistik Prob t Kriteria Kesimpulan 

D (UT) -2.464787 0.0298 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

D (SBI) 2.335144 0.0377 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

D (KURS) 0.393209 0.7011 > 0.05 Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan 

D (EKS) -0.307583 0.7637 > 0.05 Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan 

D (IMP) 3.174764 0.0080 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

UT (-1) -3.731641 0.0029 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

SBI (-1) 2.684780 0.0199 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

KURS (-1) 1.274420 0.2266 > 0.05 Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan 

EKS (-1) -3.072764 0.0097 < 0.05 Memiliki Pengaruh Signifikan 

IMP (-1) 1.187099 0.2582 > 0.05 Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Eviews8 

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan  terhadap  defisit anggaran  Indonesia  tahun  1993-2017  dalam 

jangka  pendek  adalah utang luar negeri Indonesia, suku bunga Indonesia dan 
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impor, sedangkan  variabel  nilai tukar (kurs) dan ekspor tidak memiliki

 pengaruh signifikan. Dalam jangka panjang variabel utang luar negeri 

Indonesia, suku bunga Indonesia dan ekspor memiliki pengaruh signifikan 

terhadap defisit anggaran Indonesia, sedangkan variabel nilai tukar (kurs) dan 

impor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia 

tahun 1993-2017. 

3.4 Analisis Pengaruh Variabel Independen 

Interpretasi ekonomi dimaksudkan untuk menginterpretasikan hasil dari 

analisis berdasarkan ilmu-ilmu ekonomi terhadap keseluruhan hasil analisis. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen 

(utang luar negeri Indonesia, suku bunga Indonsia, nilai tukar (kuras), ekspor 

dan impor) terhadap variabel dependen (utang luar negeri) dapat dilihat 

besarnya koefisien regresi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil 

analisis pengujian seperti yang telah dilakukan dengan menggunakan model 

koreksi kesalahan atau Error Correction Model (ECM). Interpretasi terhadap 

masing-masing nilai koefisien regresi variabel independen dan variabel 

dependen dapat diuraikan sebagai berikut: 

3.4.1 Pengaruh Utang Luar Negeri Indonesia Terhadap Defisit Anggaran 

Variabel utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit 

anggaran Indonesia. Penelitian Alpon Satrianto (2014) menjelaskan utang 

luar negeri Indonesia berpengaruh signifikan disebabkan karena utang luar 

negeri yang meningkat akan dapat menambah kemampuan likuiditas suatu 

negara sehingga negara akan mampu menutupi pos-pos pegeluarannya. 

Selain itu, bertambahnya utang luar negeri Indonesia akan dapat 

meningkatkan kinerja neraca pembayaran sehingga dapat menutupi 

kekurangan-kekurangan kebutuhan dana sehingga kemampuan likuiditas 

dan pendanaan negara menjadi meningkat. Kondisi ini akan dapat 

menurunkan defisit anggaran. 
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3.4.2 Pengaruh Suku Bunga Indonesia TerhadapDefisit Anggaran Indonesia 

Variabel suku bunga Indonesia dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap defisit 

anggaran Indonesia. Penelitian Alpon Satrianto (2014) menjelaskan 

suku bunga Indonesia berpengaruh signifikan karena ketika suku 

bunga mengalami peningkatan maka biaya dari memegang uang untuk 

kegiatan investasi menjadi meningkat sebab suku bunga adalah biaya 

dari memegang uang. Peningkatan ini akan mengakibatkan investasi 

menjadi turun sebab return (pengembalian hasil) dari kegiatan 

investasi menjadi turun. Penurunan investasi ini akan berdampak 

terdapat penurunan kegiatan produksi barang dan jasa sehingga akan 

menurunkan output. Output yang turun akan menurunkan pendapatan 

negara sehingga keadaan itu akan memperbesar terjadinya defisit 

anggaran. 

3.4.3 Dampak Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Defisit Anggaran Indonesia 

Variabel nilai tukar (kurs) dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap defisit 

anggaran Indonesia. Penelitian Alpon Satrianto (2014) menjelaskan 

apabila nilai tukar (kurs) terapresiasi maka harga jual produk-produk 

Indonesia di luar negeri menjadi lebih mahal sehingga kondisi ini 

mendorong terjadinya penurunan ekspor. Di sisi lain, nilai tukar (kurs) 

yang terapresiasi ini mengakibatkan harga-harga barang luar negeri di 

dalam negeri (barang impor) menjadi lebih murah sehingga permintaan 

terhadap barang-barang impor akan naik. Penurunan ekspor dan 

peningkatan impor akan berdampak pada defisit perdagangan. Defisit 

perdagangan akan mendorong menurunnya cadangan devisa negara dan 

hal ini akan menurunkan pendapatan. Pendapatan yang menurun akan 

meningkatkan defisit anggaran. 

3.4.4 Dampak Ekspor Terhadap Defisit Anggaran Indonesia 

Variabel ekspor dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia serta dalam jangka 

panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran 
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Indonesia. Ekspor menjadi salah satu sumber utama devisa negara, 

kegiatan ekspor akan berdampak positif bagi pelaku ekspor dan negara. 

Apabila ekspor meningkat maka akan meningkatkan pula devisa negara. 

Devisa yang akan diterima negara tersebut akan meningkatkan 

pendapatan suatu negara sehingga kondisi tersebut akan menurunkan 

defisit anggaran. 

3.4.5 Dampak Impor Terhadap Defisit Anggaran Indonesia 

Variabel impor dalam jangka pendek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia serta dalam jangka 

panjang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap defisit 

anggaran Indonesia. Ketergantungan terhadap produk luar negeri 

masih sangat besar karena supply chain atau rantai pasokan bahan 

baku didalam negeri sebagian besar belum mencukupi 

demand/permintaan sehingga harus didatangkan dari luar. Semakin 

besar laju impor maka akan menurunkan devisa di suatu negara. Hal 

tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan negara, apabila 

pendapatan suatu negara turun maka akan meningkatkan defisit di 

suatu negara. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a) Dari hasil Error Correction Model terlihat bahwa nilai koefisien ECT 

sudah memenuhi kriteria dengan kata lain model ECM dalam penelitian 

ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri 

Indonesia, suku bunga Indonesia, nilai tukar (kurs), ekspor dan impor. 

b) Hasil analisis dalam jangka pendek, variabel utang luar negeri 

Indonesia, suku bunga Indonesia dan impor memiliki pengaruh 

signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia 1993-2017. 
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c) Hasil analisis dalam jangka panjang, variabel utang luar negeri 

Indonesia, suku bunga Indonesia dan ekspor memiliki pengaruh 

signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia tahun 1993-2017. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis 

melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepada Pemerintah 

Pemerintah harus membatasi defisit anggaran karena apabila defisit 

anggaran berlebih dapat membahayakan perekonomian serta harus 

diupayakan untuk penggunaannya agar tepat sasaran. Untuk mengatasi 

defisit anggaran yang berlebih pemerintah dapat menaikkan 

pendapatan melalui pajak  yang akan menciptakan surplus neraca 

fiskal, sehingga transaksi neraca berjalan akan menjadi surplus. 

b. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, perlu untuk 

menguji dan menganalisis utang luar negeri dengan menambahkan 

variabel bebas yang tepat sehingga di masa mendatang menghasilkan 

suatu kesimpulan yang lebih baik dan tepat dibandingkan penelitian 

yang dilakukan saat ini. 
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