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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang dimiliki masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi, ketersediaan 

sumber daya baik kekayaan alam maupun sumber daya manusia, efisiensi dan 

teknologi, sosial budaya masyarakat, keadaan politik, serta kualitas bikrokrasi. Sistem 

ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran 

pemerintah dalam proses pembangunan, serta pola kebijakan yang dilakukan. Dalam 

konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter 

dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah 

(budget) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Anwar, 2014). 

Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang dilaksanakan oleh pemerintah 

merupakan indikator keadaan makro ekonomi yang ditunjukkan oleh berbagai 

perkembangan data makro ekonomi. Dinamika perkembangan kebijakan fiskal dapat 

dilihat dari pendapatan dan belanja pemerintah yaitu Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara (APBN). Selain itu, terdapat kebijakan moneter yang memengaruhi 

persediaan serta peredaran uang untuk mengendalikan inflasi dan pada kondisi ini 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Sriyana, 2012). 
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Kebijakan fiskal yaitu sebuah kebijakan yang mengatur pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah atau yang disebut sebagai APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara). APBN merupakan tabungan yang dimiliki negara secara nasional 

dan memiliki peran untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam 

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas 

perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. 

Perkembangan APBN pada Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bahwa dari 

tahun 2005 hingga 2019 anggaran mengalami fluktuasi defisit di setiap tahunnya. 

Defisit anggaran Indonesia mengalami perkembangan tertinggi pada tahun 2009 yaitu 

Rp 84.498 miliar. Sementara itu, perkembangan defisit anggaran terendah terjadi 

pada tahun 2018 di mana pada tahun 2017 defisit anggaran sebesar Rp 340.976 miliar 

turun sebesar Rp 71.533 miliar sehingga defisit anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 

269.433 miliar. Hal tersebut terjadi karena Indonesia mengalami import based di 

mana impor mengalami peningkatan yang signifikan tanpa diimbangi dengan 

kegiatan ekspor. Penurunan surplus neraca perdagangan sebagai akibat menurunnya 

ekspor dan meningkatnya impor menjadi salah satu faktor meningkatnya defisit 

anggaran di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi bahwa pendapatan yang harus di 

transfer ke luar negeri menjadi lebih besar daripada pendapatan yang di terima 

Indonesia dari luar negeri. 
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Tabel 1. 1 

Perkembangan Defisit Anggaran di Indonesia Tahun 2005-2019 (Milyar 

Rupiah) 

 Tahun  Defisit 

2005 -14.408 

2006 -29.142 

2007 -49.844 

2008 -4.121 

2009 -88.619 

2010 -46.846 

2011 -84.399 

2012 -153.301 

2013 -211.673 

2014 -226.692 

2015 -298.495 

2016 -308.341 

2017 -340.976 

2018 -269.443 

2019 -348.654 

      Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia 

Fluktuasi defisit anggaran yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah risiko 

perekonomian. Stabilitas ekonomi melalui APBN dapat ditempuh melalui cara di 

antaranya mempertahankan anggaran belanja agar seimbang sehingga pengeluaran 

total tidak melebihi penerimaan totalnya. Selanjutnya, meningkatkan tabungan 

pemerintah di setiap tahunnya sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap 

bantuan dari luar negeri. Selain itu, mengintensifkan penarikan pajak serta 

memprioritaskan pengeluaran pembangunan yang sifatnya produktif. 
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Gambar 1. 1 

Perkembangan Defisit Anggaran Beserta Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia (APBN 2020) 

Berdasarkan Gambar 1.1, nampak bahwa defisit anggaran terbesar terjadi 

pada tahun 2017 sebesar 341 triliun rupiah sedangkan rasio defisit terhadap PDB 

terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,59 persen. APBN tahun 2019 mengalami 

defisit sebesar Rp 310,8 triliun atau sebesar 1,93 persen terhadap PDB. Pembiayaan 

defisit anggaran dapat dilakukan melalui peningkatan pajak, utang luar negeri 

maupun peningkatan produktivitas. Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk 

kegiatan investasi. Pembiayaan investasi tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan 
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kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta peran Indonesia di 

dunia internasional. 

Strategi pembiayaan defisit anggaran yang diterapkan Indonesia dari waktu ke 

waktu tidak mengalami perubahan besar, setiap tahun anggaran selalu menjadi pilihan 

untuk membidik pembiayaan melalui pinjaman. Pembiayaan defisit anggaran yang 

akan dikaji akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (sektor riil) serta utamanya 

akan memengaruhi tingkat inflasi dan variabel lain seperti jumlah uang beredar, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah (dari sektor moneter). Selanjutnya, baik 

dari sektor riil maupun moneter tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian 

(Soebagiyo, 2012). 

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah 

nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada satu periode 

tertentu, sebab besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam 

sebuah perekonomian. Ouput nasional merupakan gambaran awal tentang 

produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, di mana alat ukur yang dipakai 

untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output 

perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah 

penduduk pada tahun yang bersangkutan, jika sebagian besar output pendapatan 

semakin besar maka kemakmuran dianggap semakin tinggi. 
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Nilai tukar merupakan salah satu variabel asumsi dasar ekonomi makro yang 

berhubungan dengan APBN dan sangat menentukan banyaknya transaksi dalam 

APBN yang terkait dengan mata uang asing, besarnya penerimaan dan pengeluaran 

negara, termasuk besarnya pembiayaan defisit anggaran. Apabila nilai tukar rupiah 

menurun (depresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga 

membengkak dan hal ini akan membebani APBN karena pembayaran cicilan pokok 

dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah lebih dari yang dianggarkan 

semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri melonjak (Kuncoro, 

2011). Ketidakstabilan nilai tukar rupiah tersebut akan berpengaruh terhadap 

perekonomian domestik. Menurut Mankiw (2003) Produk Domestik Bruto adalah 

nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara 

pada suatu periode. Produk Domestik Bruto memiliki tiga metode pendekatan untuk 

mengukur pendapatan nasional dalam suatu perekonomian antara lain, pendekatan 

produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. 

Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat memengaruhi 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. Pertama, 

defisit anggaran akan meningkatkan defisit pembayaran. Kedua, dengan 
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membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam 

negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta 

asing selama ini disebabkan oleh faktor teknis. Di samping itu, semakin tingginya 

nilai tukar rupiah terhadap valuta asing menunjukkan bahwa semakin lemahnya 

perekonomian negara yang bersangkutan. 

 Rumusan Masalah B.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap defisit anggaran 

dalam jangka pendek dan jangka panjang? 

2. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap defisit anggaran dalam jangka pendek dan 

jangka panjang? 

3. Bagaimana pengaruh impor terhadap defisit anggaran dalam jangka pendek dan 

jangka panjang? 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap defisit anggaran dalam jangka pendek 

dan jangka panjang? 

 Tujuan Penelitian C.

1. Untuk mengestimasi pengaruh PDB terhadap defisit anggaran dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 

2. Untuk mengestimasi pengaruh ekspor terhadap defisit anggaran dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 
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3. Untuk mengestimasi pengaruh impor terhadap defisit anggaran dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 

4. Untuk mengestimasi pengaruh nilai tukar terhadap defisit anggaran dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 

 Manfaat Penelitian D.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis adalah penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan 

secara empiris hubungan antar variabel ekonomi yang akan diuji yaitu Defisit 

Anggaran dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari Produk 

Domestik Bruto (PDB), Ekspor, Impor dan Nilai Tukar. 

2. Manfaat praktis di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan Defisit Anggaran Indonesia 

tahum 1998-2019. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan 

saran dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan guna menetapkan 

kebijakan yang dapat memperbaiki perekonomian Indonesia. 

3. Manfaat lainya adalah di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 Metode Penelitian E.

Berikut ini adalah model estimasi dasar penelitian ini dengan memodifikasi 

dari penelitian terdahulu (Ratnah, 2015). 



9 

 

 

 

   =                                      ꜫ ……….(1.1) 

di mana: 

DA  = Defisit anggaran (miliar rupiah) 

PDB  = Produk domestik bruto (miliar dollar) 

EKSPOR = Ekspor (%) 

IMPOR = Impor (%) 

KURS  = Nilai Tukar (rupiah/dollar AS) 

    = Konstanta 

            = Koefisien variabel independen 

ꜫ  = Residual 

t  = Tahun ke t 

 Jenis dan Sumber Data F.

Ada beberapa tipe data yang dapat digunakan dalam meregresi suatu data 

yang akurat yaitu data panel dan data time series. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tipe data time series atau data runtutan waktu, data time series ini 

menggunakan data dari tahun 1998-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang terdiri dari variabel dependen yaitu Defisit Anggaran dan variabel independen 

yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Ekpor, Impor, Nilai Tukar. Data sekunder 

didapat dari World Bank, Bank Indonesia, dan Kementrian Keuangan Indonesia. 

 Sistematika Penulisan G.

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi lima bab 

yang secara garis besar disusun sebagai berikut: 
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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 dijelaskan, penelitan terdahulu, kerangka 

pempikiran teoritis dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan variabel penelitian, jenis penelitian, data 

dan sumber data, metode penelitian, serta teknik analisi data 

yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

     BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang deskripsi 

pengolahan data, pembahasan dan hasil analisis data serta 

implementasi ekonomi. 

      BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang 
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direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk 

dijadikan referensi atau evaluasi dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


