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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEFICIT SPENDING 
TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA 

Abstrak 

Isu pengaruh dampak Deficit Spending anggaran mendapatkan perhatian yang 

cukup luas dalam kebijakan makroekonomi. Setiap negara memiliki cara yang 

berbeda untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan defisit anggaran yang 

dilakukan.  

Studi ini memfokuskan Analisis pengaruh Deficit Spending Anggaran di 

Indonesia. Dampak pengelolaan defisit disini akan dilihat bagaimana sumber 

defisit, diupayakan yang terbaik, serta mampu memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian. Tujuan penelitian lain adalah teridentifikasinya besarnya dampak 

sumber-sumber defisit dan pengaruhnya terhadap perekonomian.  

Hasil penelitian berusaha menjelaskan bahwa model yang dipakai mampu 

melihat dampak dari defisit anggaran di Indonesia. Hasil kajian didapatkan dalam 

jangka pendek dan jangka panjang utang luar negeri memiliki pengaruh postif dan 

signifikan terhadap Deficit Spending. Tetapi pada sisi lain menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Deficit 

Spending 

Kata Kunci: Pembiayaan Devisit Pertumbuhan GNP, Utang Luar Negeri,     

Abstract 

The issue of the impact of the Spending budget deficit has received 
considerable attention in macroeconomic policy. Each country has different 
ways to solve the problem of the budget deficit policy that is carried out. 
This study focuses on the analysis of the effect of Budget Deficit in Indonesia. 
The impact of deficit management here will be seen how the source of the 
deficit, pursued the best, and is able to contribute to the economy. Another 
research objective is to identify the magnitude of the impact of sources of deficits 
and their effects on the economy. 
The results of the study try to explain that the model used is able to see the impact 
of the budget deficit in Indonesia. The results of the study found that in the 
short and long term foreign debt has a positive and significant influence on 
Deficit Spending. But on the other hand shows economic growth and inflation 
have no significant effect on Deficit Spending 

Keywords: Deficit Spending Policy, Gross National Product Growth, Foreign 
Debt, Inflation, Interest Rates 
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I. PENDAHULUAN 

Permasalahan klasik dalam Kebijakan anggaran negara adalah, kebutuhan 

pengaluaran (expenditure needs) yang semakin meningkat, sementara pada sisi 

lain upaya penerimaan negara tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan 

pengeluaran, baik karena alasan keterbatasan kapasitas administrasi maupun 

penurunan basis penerimaan. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan persoalan 

pemecahan masalah perekonomian, sosial, politik dan hukum, serta pengentasan 

kemiskinan belum dapat didukung sepenuhnya melalui APBN. 

Untuk mengatasi defisit dalam APBN maka pemerintah menerapkan 

kebijakan deficit spending, yaitu suatu kebijakan di mana pada suatu periode arus 

pengeluaran (ΔG) lebih besar dari pada arus penerimaan pajak (ΔT) atau ΔG > 

ΔT. Kebijakan Deficit Spending ini diciptakan dengan maksud agar APBN tetap 

berfungsi sebagai sumber pendorong kegiatan ekonomi pembangunan yang 

merupakan salah satu sarana agar dapat keluar  dari persoalan krisis. Dengan 

demikian kebijakan Deficit Spending dapat berpengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia. ( Soebagiyo, 2002 ) 

Pengaruh defisit anggaran yang didanai oleh hutang pemerintah 

terhadap perekonomian adalah suatu isu hangat baik dalam tataran teori maupun 

secara analisis empirik (Khan dan Agheveli, 1978; Eisner, 1989; Seater, 1993). 

Secara teoritis setidaknya terdapat tiga (3) kelompok berbeda yang mencoba 

menjawab persoalan tersebut (Bernheim, 1989). Ketiga kelompok tersebut adalah 

Ricardian, Neo-klasik dan Keynesian. 

Beberapa penelitian empiris mengenai dampak defisit anggaran 

terhadap perekonomian menunjukkan suatu temuan berbeda. Egwaikhide (1997) 

mengadakan penelitian dampak defisit anggaran terhadap neraca pembayaran di 

Nigeria. Persamaan perilaku dalam model simultan sebagaian berbentuk model 

statis dan sebagian dinamis Partial Adjusment Model (PAM) Dengan 

menggunakan model ekonomi makro jangka pendek dan data tahunan 1973-1993, 

dia menyimpulkan defisit anggaran baik yang dibiayai dengan kredit bank central 

maupun pinjaman luar negeri akan memperburuk neraca pembayaran. 
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Khan dan Aghevli (1978) mengamati dampak defisit angaran 

terhadap jumlah uang beredar dan inflasi di berbagai negara seperti Brasil, 

Columbia, Dominika dan Thailand. Data yang digunakan kuartalan dengan 

rentang pengamatan 1961-1974, dengan model dinamis persamaan simultan PAM 

atau Koyck. Model yang digunakan adalah model makro ekonomi jangka pendek 

dengan fokus sisi permintaan. Mereka menyimpulkan bahwa defisit anggaran 

cenderung akan menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar dan akhirnya 

akan mendorong terjadinya inflasi. Adji (1995) menggunakan model persamaan 

tunggal dengan data 1971-1992 dengan Error Correction Model (ECM) 

digunakan untuk melihat proses keseimbangan jangka panjang dan pendek, antara 

tingkat inflasi dan defisit anggaran. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

Ricardian Equivalence berlaku didalam perekonomian Indonesia. Dalam jangka 

panjang utang publik tidak mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. 

1.1 Perkembangan Deficit Spending Di Indonesia 

Deficit spending (DS) adalah penerimaan (revenue) dikurangi 

dengan Pengeluaran (expenditure). Revenue terdiri dari Pajak ditambah dengan 

penerimaan bukan pajak, di mana pajak merupakan fungsi dari tax rate, jumlah 

wajib pajak, income konsumen, penegakan peraturan dan lain-lain. Sedangkan 

penerimaan bukan pajak fungsinya ada banyak sekali. Expenditure adalah fungsi 

dari populasi, target pertumbuhan, hal-hal yang tidak terduga, seperti bencana 

alam dan lain-lain. Jadi deficit spending adalah fungsi dari yang mempengaruhi 

Revenue dan Expenditure yang telah dikemukakan diatas. 

Deficit spending akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang biasanya disusun dalam jangka waktu satu tahun. 

Deficit spending muncul sebagai akibat dari selisih antara penerimaan pajak 

dengan pengeluaran pemerintah. Perkembangan deficit spending selalu 

mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat, sebab semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin tinggi pula pajak 

yang akan diterima pemerintah.  
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Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna mengurangi 

terjadinya deficit spending dalam anggaran belanjanya melalui beberapa paket 

kebijakan diantaranya: Paket kebijakan pajak untuk barang mewah, pajak untuk 

elektronik dan kebijakan-kebijakan pajak lainnya. Total penerimaan negara dari 

sektor pajak dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, sejalan dengan 

peningkatan pengeluaran pemerintah. 

Pada tahun anggaran 1988/1989 penerimaan pajak mencapai  Rp. 

12344,6 milyar sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 33252,1 milyar 

sehingga terjadi deficit spending sebesar Rp. 20907,5 milyar. Namun pada tahun 

1997 krisis ekonomi terjadi di Indonesia yang mengakibatkan bergoncangnya 

perekonomian nasional, sehingga pengeluaran pemerintah tahun 1998/1999 

meningkat cukup tinggi yaitu menjadi Rp.172669.2 milyar sedangkan deficit 

spending-nya sebesar Rp. 70274.7 milyar. Pada tahun 2000-an APBN hanya 

berlaku selama 9 bulan. Kemudian baru tahun 2001 sampai sekarang 

menggunakan tahun takwin. Pada tahun anggaran 2002 penerimaan pajak 

mencapai Rp. 214713.4 milyar sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar  Rp. 

345604.9 milyar sehingga terjadi deficit spending sebesar Rp. 130891.5 milyar  

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah adalah analisis pengaruh kebijakan deficit 

spending terhadap perekonomian Indonesia selama tahun 2001-2017 dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Kebijakan deficit spending berpengaruh terhadap indikator variabel

ekonomi; pendapatan nasional, inflasi, utang luar negeri pemerintah, dan

tingkat bunga.

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk 

mendeskripsikan kebijakan deficit spending dalam perekonomian Indonesia. 
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Kemudian untuk menganalisis pengaruh kebijakan deficit spending terhadap 

perekonomian Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, dan secara 

khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan bahwa kebijakan deficit spending berpengaruh terhadap

Kinerja indikator variabel ekonomi; pendapatan nasional, inflasi, utang luar

negeri pemerintah, dan tingkat bunga.

2. METODE

Dalam penelitian ini akan dipergunakan alat analisis Modifikasi model dari Enrico 

Tanuwidjaja (2005) dan Haldane Battini (1998), Daryono Soebagiyo (2012) yaitu  

dengan melalui model penyesuaian stock atau penyesuaian parsial (PAM: atau 

Partial Adjustment Model). Adapun formulasi model tersebut dapat 

diketengahkan sebagai berikut ini: 

DS =  a + b1PN + b2INF + b3ULN + b4TB + u 

Di mana :   

DS adalah deficit spending 

PN adalah pendapatan nasional (GNP) 

INF adalah tingkat inflasi 

ULN adalah hutang luar negeri 

TB adalah Tingkat Bunga 

Untuk menggambarkan model PAM, perlu diperhatikan model 

percepatan fleksibel dari teori ekonomi yang mengasumsikan bahwa ada jumlah 

keseimbangan optimal yang diinginkan. Untuk penyederhanaan akan diasumsikan 

bahwa variabel DS (Deficit Spending) yang diinginkan adalah DS* yang 

merupakan fungsi linier dari hasil variabel independen sebagai berikut: 

DS*t = a0   +  b1  PN  +  b2 Inf  +  b3 ULN  + b4TB + ut

formulasi persamaan model selanjutnya yaitu: 

DS = a0+ b1 PN+ b2INF+ b3 ULN+ b4Tb+(1- ) DSt-1+Ut

Persamaan di atas yang menyatakan bahwa perubahan sebenarnya dalam deficit 

spending pada suatu periode waktu tertentu t adalah fraksi   dari perubahan yang 

diinginkan untuk periode itu, apabila  -1 berarti deficit spending yang 

sebenarnya sama dengan yang diharapkan pada periode yang sama. Apabila  - 0 

(1)

(2)

(3)
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berarti tidak ada perubahan apapun karena yang sebenarnya pada saat t sama 

seperti pada periode sebelumnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Interpretasi dan Validitas PAM 

Berdasarkan output regresi, diperoleh koefisien lag defisit pengeluaran (1 – δ) 

sebesar 0,802. Dengan demikian, besarnya koefisien penyesuaian (δ) adalah 

sebesar 0,198, yang berarti 19,8% dari ketidakseimbangan defisit pengeluaran 

akan disesuaikan tiap tahunnya. Lag defisit pengeluaran yang koefisiennya 

bernilai positif dan kurang dari 1 dan signifikan secara statistik (berdasarkan 

probabilitasnya) menunjukkan bahwa model PAM jangka pendek yang digunakan 

valid, sehingga dari model jangka pendek tersebut dapat diperoleh koefisien 

jangka panjang. Dengan demikian, model jangka panjangnya adalah: 

                                           

                       

Apabila Pertumbuhan GNP riil meningkat 1 persen, maka deficit Spending akan 

berubah sebesar -379.64166 

Temuan dalam hasil penelitian ini adalah dalam jangka pendek dan jangka 

panjang utang luar negeri memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap DS 

(Deficit Spending), seperti yang ditunjukkan pada tabel hasil regresi bahwa 

probabilitas t utang luar negeri lebih kecil dari 0,10. Meningkatnya utang luar-

negeri yang menjadi penyebab meningkatkan DS (Deficit Spending) 

mengindikasikan bahwa penggunaan atau dalam hal ini alokasi utang untuk sektor 

atau kegiatan produktif belum optimal dan belum menunjukkan manfaat hasil 

seperti yang diharapkan. Temuan lain di mana pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap DS (Deficit Spending). Stabilitas ekonomi 

penting dengan menjaga inflasi tetap rendah dan sesuai target inflasi sesuai yang 

ditargetkan serta pertumbuhan ekonomi yang masih rendah belum mampu 

berperan penting pada DS (Deficit Spending) 
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3.2 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis kemukakan  menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi (GNP) dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

DS (Deficit Spending)  atau pembiayaan defisit Anggaran, di mana dengan 

stabilitas ekonomi, penting untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan sesuai 

estimasi perkembangan nilai inflasi yang ditargetkan pemerintah dengan 

kebijakan Inflation Targetting Framework serta pertumbuhan ekonomi yang 

masih rendah belum mampu berperan penting pada DS (Deficit Spending) . Ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kelompok pemikiran ekonomi Klasik 

dalam memberikan kesimpulannya di mana  pendekatan pengikut Ricardian dan 

Neo-Klasik memberikan pernyataannya, secara menyeluruh pembiayaan defisit 

anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian 

(dalam penelitian yang penulis kemukakan disini adalah GNP). Temuan Penulis 

ini diperkuat dengan hasil kajian penelitian dari Tanuwidjaja (2006); Soebagiyo 

(2012),  bahwa peningkatan pembiayaan hutang luar negeri, akan mengakibatkan 

terjadinya kenaikan tingkat inflasi, yang selanjutnya, melalui kenaikan tingkat 

inflasi tersebut  mengakibatkan kecenderungan peertumbuhan ekonomi 

mengalami penurunan. Dan selanjutnya pada variabel tingkat suku bunga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap DS (Deficit Spending) baik dalam 

jangka pendek maupun dalam  jangka panjang. Di mana Peningkatan suku bunga 

akan menyebabkan DS (Deficit Spending) meningkat,  

Dari hasil analisis interpretasi ekonomi terkait dengan utang luar 

negeri pemerintah, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang utang luar 

negeri memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap DS (Deficit Spending). 

Meningkatnya utang luar negeri yang menjadi penyebab meningkatkan DS 

(Deficit Spending) mengindikasikan bahwa penggunaan atau dalam hal ini alokasi 

utang untuk sektor atau kegiatan produktif belum optimal dan belum 

menunjukkan hasil manfaatnya. Ini sejalan temuan dari kajian Diseertasi 

Soebagiyo (2012), di mana Hasil dari analisis yang didapatkan memberikan suatu 

indikasi bahwa pada komponen pembiayaan utang luar negeri ternyata tidak 

secara langsung memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi utang 
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luar negeri akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui tingkat inflasi 

yang terjadi. Sebenarnya terjadinya peningkatan utang luar negeri yang terjadi 

dirasa tidak terlalu menghawatirkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sungguhpun demikian yang perlu dikhawatirkan adalah ketika hutang luar negeri 

tersebut akan mendorong terjadinya desakan peningkatan inflasi. Selama utang 

luar negeri yang dilakukan pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap 

desakan peningkatan tingkat inflasi yang terjadi, maka berapapun utang yang 

dilakukan pemerintah untuk menutup pembiayaan defisit anggarannya (Deficit 

Spending), tidak perlu dikhawatirkan. 

4. PENUTUP

a. Uji signifikansi parsial, yang juga dinamakan uji t, dilakukan untuk mengetahui

signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen.  Pada saat df = 11 dan α = 0,1; nilai ttabel adalah 1,363. Berdasarkan

output regresi, diperoleh nilai tstatistik untuk variabel Growth GNP riil sebesar -

0,397. Dengan demikian, H0 tidak ditolak karena tstatistik < ttabel, sehingga

disimpulkan, secara statistik, pertumbuhan ekonomi dan Inflasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap Deficit Spending.

b. Uji signifikansi simultan, juga dinamakan uji F, dilakukan untuk mengetahui

signifikansi model secara keseluruhan.. Pada saat dfN = 5, dfD = 11, dan α =

0,1; nilai Ftabel adalah 2,45. Berdasarkan output regresi, nilai Fstatistik adalah

121,486. Dengan demikian, H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa

secara bersama-sama, pertumbuhan ekonomi, inflasi, utang luar negeri, dan

tingkat bunga berpengaruh signifikan terhadap Deficit Spending. H0 juga

ditolak berdasarkan probabilitas F < 0,1.

c. Hasil uji pendukung Ekonometrik-statistik pelanggaran uji asumsi klasik,

semua terpenuhi, diantaranya, tidak ada masalah multikolinieritas yang serius,

residual terdistribusi normal, tidak ada masalah otokorelasi, homoskedastisitas

dan model yang dipakai tepat. Karena itu penelitian layak menggunakan PAM..

d. Tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Deficit

Spending baik dalam jangka pendek maupun dalam  jangka panjang dengan

4.1 Kesimpulan
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nilai probabilitas-t tingkat suku bunga sebesar 0,0907 lebih kecil dari 0,10.. 

Variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap DS 

(Deficit Spending) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di mana 

Peningkatan suku bunga akan menyebabkan DS (Deficit Spending) meningkat. 

e. Berdasarkan analisis interpretasi ekonomi Stabilitas ekonomi penting menjaga

inflasi tetap rendah dan sesuai target inflasi yang ditentukan serta pertumbuhan

ekonomi yang masih rendah belum mampu berperan penting pada Deficit

Spending (DS). Sedangkan bila terkait dengan utang luar negeri pemerintah,

baik dalam jangka pendek dan jangka panjang utang luar negeri memiliki

pengaruh postif dan signifikan terhadap DS (Deficit Spending).

4.2 SARAN 

a. Bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi merupakan indikator penting

untuk melihat kaitan hubungan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran

(Deficit Spending) yang terjadi di Indonesia.

b. Jika ingin melakukan pembiayaan utang luar negeri, yang perlu diperhatikan

adalah aspek tetap memberikan implikasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi,

tidak berakibat akan terjadinya dampak dorongan inflasi.

c. Sungguhpun demikian pembiayaan utang luar negeri harus dilakukan secara

hati-hati (prudent). Apabila akan tetap melakukan pilihan dalam Pembiayaan

(Spending) yang paling baik, maka perlu diperhatikan agar diusahakan tetap

terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan disertai penurunan  inflasi.

d. Apabila ingin melihat hasil analisis dalam estimasi lebih baik, kemungkinan

perlu memperluas cakupan rentang watu periode penelitian, serta mencoba

mengembangkan model yang lebih tepat.
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