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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama masa pemerintahan orde baru, pemerintah selalu menerapkan 

kebijakan fiskal ekspansif, yaitu salah satu jenis kebijakan dimana pemerintah 

melakukan 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 
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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.  

Dari tabel I-1 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan defisit 

anggaran dari masa krisis ekonomi dan masa reformasi. Tahun 1998 defisit 

anggaran sebesar 16.199 Miliar Rupiah, pada tahun 2000 defisit anggaran 

mengalami penurunan menjadi 16.132,2 Miliar Rupiah. Tahun 2010 terjadi 

peningkatan defisit anggaran yang signifikan, nilainya mencapai 46.845,7 

Miliar Rupiah, dan terjadi lagi pada tahun 2017 dimana defisit anggaran 

meningkat sangat signifikan di tahun 2017 dengan nilai mencapai 330.167,74 

Miliar Rupiah. 
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Tabel I-1  

Perkembangan Defisit Anggaran Masa Krisis Ekonomi dan Masa Reformasi 

URAIAN 1998 2000 2010 

 

2017 

 

(Miliar 

Rupiah) 

(Miliar 

Rupiah) 

(Miliar 

Rupiah) 

(Miliar 

Rupiah) 

Penerimaan Negara     

1. Penerimaan Perpajakan 109.875,7 115.912,5 723.306,7 1.498.871,64 

2. Penerimaan Negara Bukan 

Pajak 

87.672,2 89.422,0 268.941,9 250.039,10 

3. Hibah - - 3.023,0 1.372,66 

Total 197.547,9 205.334,5 995.271,6 1.750.283,4 

Pengeluaran Negara     

1. Belanja Pemerintah Pusat 179.780,4 188.391,9 697.406,4 1.315.526,06 

2. Belanja Pemerintah Daerah 33.966,5 33.074,8 344.727,6 764.925,08 

Total 213.746,9 221.466,7 1.042.117,2 2.080.451,14 

Surplus/Defisit (16.199,0) (16.132,2) (46.845,7) (330.167,74) 

Sumber : (Kementerian Keuangan) 

Masalah utang luar negeri Indonesia terjadi karena buruknya 

perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang buruk tersebut yaitu 

terjadinya kelangkaan pangan, minimnya tabungan pemerintah, tingginya 

tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Peningkatan 

hutang luar negeri akan meningkatkan tabungan nasional, tetapi pada jangka 

panjang akumulasi hutang luar negeri akan menurunkan tingkat tabungan di 

Indonesia. 

Sejak tahun 1969 Indonesia melakukan pinjaman utang luar negeri, hal 

ini berakibat bahwa apabila terjadi gejolak ekonomi luar negeri maka nilai 

tukar rupiah akan ikut terganggu pula. Masalah ini disebabkan karena nilai 

pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok 

dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah 
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menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga 

membengkak. (Drummerfan, 2010) 

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 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) 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dimuka, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan Kebijakan 

Makroekonomi Terhadap Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1993-

2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap defisit 

anggaran Indonesia tahun 1993-2017? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga Indonesia terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 1993-2017? 

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 1993-2017? 

4. Bagaimana pengaruh ekspor dan impor terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 1993-2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap defisit 

anggaran Indonesia tahun 1993-2017. 

2. Menganalisis pengaruh suku bunga Indonesia terhadap defisit 

anggaran Indonesia tahun 1993-2017. 

3. Menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 1993-2017. 

4. Menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 1993-2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta 

pertimbangan bagi pihak terkait khususnya pemerintah untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengambilan 

keputusan dalam masalah perekonomian Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah 

informasi dan wawasan bagi para pembaca . 

3. Penelitian ini diharapan dapat memberi manfaat sebagai tambahan 

referensi atau bahan acuan serta perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

  Alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

menggunakan model Error Correction Model (ECM).  

  Model persamaan regresi Error Correction Model (ECM) sebagai 

berikut (Gujarati, 2010) : 

Model Estimasi Parametrik : 

DS = ƒ(UT, SBI, KURS, EKS, IMP) 

Parameterisasi Model Jangka Panjang : 

                                         
 

Model Estimasi Jangka Panjang : 

 

                                               
 



7 
 

 
 

Parameterisasi Model Jangka Pendek: 

                                         

                                                           

                                   ) + ect +    

 

Model Estimasi Jangka Pendek : 

                                                  
            

          
            

      

      
               

Dimana : 

     : Defisit Anggaran (Miliar Rp) 

      : Utang Luar Negeri (Juta US$) 

      : Suku Bunga (%) 

      : Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ (Rupiah/US$) 

      : Ekspor (Juta US$) 

      : Impor (Juta US$) 

      , : Residual  

       : Kelambanan variabel residual  

      : Konstanta 

     ,    : Koefisien pengaruh jangka pendek 

        , : Koefisien pengaruh jangka panjang 

    : Koefisien koreksi kesalahan 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat 

Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, World Bank, publikasi dari 

penelitian terdahulu, buku, media internet dan jurnal. Data yang 

digunakan antara lain data defisit anggaran, utang luar negeri 

Indonesia, suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dollar, ekspor dan 

impor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret 

waktu (time series) dari tahun 1993-2017. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi  lima 

bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut: 

BAB I  : LATAR BELAKANG MASALAH 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang 

sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok 

bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, 

metode penelitian, serta teknik analisa data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dan menjabarkan tentang deskripsi 

pengolahan data dengan menggunakan model Error Correction 

Model (ECM), pembahasan dan hasil analisis data serta intepretasi 

ekonomi. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang 

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk 

dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


