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ANALISIS PENGARUH CROWDING OUT DAN VARIABEL 

MAKROEKONOMI TERHADAP DEFISIT ANGGARAN 

DI INDONESIA TAHUN 1999-2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh crowding out yakni suku bunga 

dan investasi, serta variabel makroekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

inflasi terhadap defisit anggaran di Indonesia tahun 1999-2019. Metode yang 

digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil regresi menunjukkan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap defisit anggaran di Indoesia. Sementara itu, suku 

bunga, investasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap 

defisit anggaran di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penerimaan negara melalui pemungutan pajak sebagai sumber utama 

pendapatan negara, supaya defisit anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun dapat 

berkurang. Selain itu, investasi swasta maupun dalam negeri harus ditingkatkan untuk 

menunjang laju pertumbuhan ekonomi agar terus tumbuh positif sesuai dengan yang 

telah ditargetkan. Dengan demikian, defisit anggaran dapat ditutup tanpa menambah 

utang luar negeri. 

 

Kata kunci: Defisit Anggaran Indonesia, Investasi, PDB, Inflasi, Suku Bunga. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effects of crowding out are interest rates and 

investment, macroeconomic variable are Gross Domestic Product (GDP) and 

inflation on the budget deficit in Indonesia in 1999-2019. The method used is 

Ordinary Least Square (OLS). The results show that inflation has no effect on the 

budget deficit in Indonesia. Meanwhile, interest rates, investment, and GDP have a 

negative effect on the budget deficit in Indonesia. The government is expected to 

increase the ability of state revenues through tax collection as the main source of state 

revenue, so that the budget deficit that occurs from year to year can be reduced. In 

addition, private and domestic investment must be increased to support the pace of 

economic growth so that it continues to grow positively in accordance with the target. 

Thus, the budget deficit can be closed without increasing foreign debt. 

 

Keywords: Indonesia's Budget Deficit, Investment, GDP, Inflation, Interest 

Rates. 

1. PENDAHULUAN 

Dalam konsep ekonomi terdapat dua kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan 

moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah pengendalian sektor 

moneter, sedangkan kebijakan fiskal adalah pengelolaan anggaran pemerintah 
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(budget) untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam kebijakan fiskal memiliki 

berbagai tujuan untuk menggerakkan perekonomian disuatu negara, yaitu 

peningkatan ekonomi, kestabilan harga, dan pemerataan pendapatan. Dengan 

demikian dampak kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi sangatlah luas, 

berbagai indikator lainnya juga mengalami perubahan sebagai akibat dari kebijakan 

fiskal itu sendiri. Secara teoritis, kebijakan fiskal ekspansif dengan peningkatan 

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa diikuti dengan peningkatan pajak, 

dan peningkatan penerimaan pemerintah lainnya dapat mengakibatkan terjadinya 

defisit anggaran  (Sriyana & Rosyidah, 2007).  

Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan 

anggaran belanja yang bernilai negatif. Hal ini berarti anggaran pendapatan nilainya 

lebih kecil dari anggaran belanja. Guna menganalisis faktor apa saja yang dominan 

terhadap timbulnya defisit anggaran dapat dilihat sejauh mana pertumbuhan dari 

setiap komponen pendapatan dan belanja setiap tahunnya (Prihatiningsih et al., 2013).  

Menurut Mankiw (2007), defisit anggaran dilakukan dengan tiga alasan yaitu untuk 

menstabilkan perekonomian, tax smoothing, dan redistribusi intergenerasi. Pada 

beberapa negara, umumnya negara berkembang seperti Indonesia sendiri lebih sering 

menerapkan kebijakan defisit anggaran. Peranan kebijakan ini tidak bisa terlepas dari 

adanya krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea, 

Thailand, Filipina, kemudian berlanjut resesi di Jepang.  Menurut Anwar, (2014), 

pada dasarnya kebijakan fiskal yang ekspansif dapat memberikan lebih banyak 

kelonggaran dana ke dalam masyarakat untuk mendorong perekonomian. Namun 

demikian, kebijakan fiskal seringkali kurang efektif jika tidak didukung oleh 

kebijakan yang tepat dan konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal 

justru dapat menghambat laju perekonomian.  

Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berdampak pada penurunan pajak 

nasional, turunnya penerimaan pajak sehingga meningkatnya defisit APBN. Menurut 
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UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penyesunan APBN adalah sebagai pedoman 

pengeluaran dan penerimaan negara agara terjadi keseimbangan dinamis dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi mencapai peningkatan 

produksi, peningkatan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Besarnya pengeluaran 

pemerintah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1 Ringkasan APBN tahun 1999-2019 (miliar rupiah) 

Tahun 
Penerimaan 

Negara 

Pengeluaran 

Negara 

Defisit/Surplus 

Anggaran 

1999 147.220,8 178.455,8 (31.235,00) 

2004 403.104,6 427.176,6 (23.810,00) 

2009 847.096,6 937.382,00 (88.618,70) 

2014 1.545.456,30 1.777.182,90 (226.692,00) 

2019 1.955.141,00 2.309.287,30 (348.646,30) 

 Sumber: APBN dan Nota Keuangan (diolah) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pergerakan defisit anggaran cenderung 

berfluktuasi. Tahun 1999 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 31.235,00 miliar 

dengan pengeluaran negara sebesar Rp 178.455,8 miliar. Pada tahun 2014 mengalami 

kenaikan defisit anggaran yang tinggi sebesar Rp 226.629,00 miliar. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah cenderung fokus pada peningkatan anggaran 

infrastruktur untuk mendorong kapasitas produksi dan daya saing dan memenuhi 

anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan distribusi. Defisit 
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APBN bukan tanpa sebab hal ini dikarenakan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan 

rasio kesenjangan ekonomi. 

APBN yang selalu mengalami defisit dikarenakan hutang negara yang cukup 

banyak melebihi penerimaannya. Alasan utama tingginya hutang negara tersebut 

dikarenakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan juga membantu 

pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan, 2020). Defisit anggaran tertinggi 

terjadi pada tahun terakhir penelitian dengan nilai defisit anggaran 348.654 miliar 

rupiah dari APBN yaitu tahun 2019. Tingginya defisit anggaran pada tahun tersebut 

terjadi karena peningkatan realisasi belanja negara sebagai bagian dari pengeluaran 

negara yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal, nilai 

tukar rupiah yang melemah, meningkatnya inflasi dan suku bunga serta naiknya harga 

minyak dunia. Sementara itu, defisit anggaran terendah terjadi pada tahun 2010 

dengan nilai defisit anggaran sebesar 46.486 miliar rupiah. Menurut Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (2019), diperlukan upaya peningkatan 

penerimaan pajak, pembatasan kuota impor serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan produksi nasional untuk menjaga nilai defisit APBN 

agar tidak mencapai titik krisis. 

2. METODE 

2.1 Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini mengestimasi dampak dari crowding out dan variabel 

makroekonomi di Indonesia tahun 1999-2019, dengan menggunakan metode analisis 

OLS (Ordinary Least Square). Metode OLS mengasumsikan keberadaan suatu model 

garis regresi yang disebut Classical Linier Regresion Model (CLRM). Untuk 

mendapatkan estimator garis regresi yang memiliki sifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimation), CLRM mensyaratkan dipenuhinya sepuluh asumsi, namun hanya lima 

asumsi secara priori dianggap terpenuhi, yaitu (1) tidak ada multikolinieritas 

sempurna di antara variabel independen (2) normalitas residual (3) non autokorelasi 
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(khusus data time series) (4) non heteroskedastisitas dan (5) ketepatan spesifikasi 

model (Gujarati, 1995).  

      ̂    ̂          ̂       ̂       ̂     ꜫ 
̂ 

di mana: 

 

DA  = Defisit Anggaran (Miliar Rupiah) 

BIRATE = Tingkat Suku Bunga (%) 

INV  = Investasi (Juta US$) 

PDB  = Produk Domestik Bruto (Miliar US$) 

INF  = Inflasi (%) 

  ̂   = Konstanta 

  ̂,   ̂,   ̂,   ̂ = Koefisien regresi 

Langkah-langkah estimasi dalam penelitian ini yaitu, estimasi parameter model, uji 

asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas pengaruh. 

2.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah sekunder kuantitatif, yang mana 

menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan 

adalah data runtut waktu (time series) dari tahun 1999-2019. Penelitian ini 

menggunakan variabel yang meliputi defisit anggaran, suku bunga, investasi, PDB, 

dan suku bunga. Sumber data yang diperoleh dari beberapa instansi seperti 

Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, dan World Bank. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti telah disebutkan di muka, arah dan besarnya pengaruh Suku Bunga, 

Investasi, PDB, Inflasi terhadap Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1999-2019, akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda atau Ordinary Least Square 

(OLS), dengan spesifikasi model estimatornya sebagai berikut: 
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      ̂    ̂          ̂       ̂       ̂     ꜫ 
̂ 

di mana: 

 

DA  = Defisit Anggaran (Miliar Rupiah) 

BIRATE = Tingkat Suku Bunga (%) 

INV  = Investasi (Juta US$) 

PDB  = Produk Domestik Bruto (Miliar US$) 

INF  = Inflasi (%) 

  ̂   = Konstanta 

  ̂,   ̂,   ̂,   ̂ = Koefisien regresi 

ꜫ̂  = Error term 

t  = Tahun ke t 

 

Hasil estimasi model ekonometrik Ordinary Least Square (OLS) di atas 

beserta uji pelengkapnya tersaji pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Estimasi Model OLS 

                                                         

                                        (0,0368)**                  (0,0008)*           (0,0125)**               

              ꜫ                                          

       (0,7654) 

   = 0,9126; DW= 1,0682; F= 41,7997; Prob.F= 0,0000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinieritas (VIF) 

       = 1,2464;     = 3,0675;     = 3,3679;     = 1,8523 

2. Normalitas Residual (Jarque-Bera) 

JB(2) = 0,2987 ; Prob. JB (2) = 0,8612 

3. Autokorelasi (Breusch-Godfrey) 
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  (2) = 6,0347; Prob.   (2) = 0,0489 

4. Heteroskedastisitas (White) 

  (14) = 13,8697; Prob.   (14) = 0,4595 

5. Linieritas (Ramsey RESET) 

F(1,15)= 2,1223 ; Prob. F(1,15)= 0,1658 

Sumber: Lampiran 2. Keterangan: *Signifikan pada α=0,01; **Signifikan pada 

α=0,05; ***Signifikan pada α=0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empirik (p value) t-statistik. 

 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga 

seperti yang tersaji dalam Tabel 2, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji 

multikolinieritas, uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 

uji spesifikasi atau linieritas model. 

3.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual akan diuji menggunakan uji Jarque-Bera (JB).    uji JB 

adalah residual terdistribusi normal; sedangkan    -nya distribusi residual tidak 

terdistribusi normal.    diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik JB > ;    ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik JB  . 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB sebesar 0,86122 (>0,1); jadi    diterima. Simpulan, residual terdistribusi 

normal. 

3.3 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas akan dideteksi melalui VIF (Variance Inflation Factor). 

Multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF variabel independen dalam model 

terestimasi ada yang bernilai > 10. VIF masing-masing variabel independen disajikan 

dalam Tabel 3. 
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. Tabel 3 VIF Variabel Independen 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

BIRATEt 1,2464 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

INVt 3,0675 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

PDBt 3,3679 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

INFt 1,8523 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Sumber: Tabel 2 

3.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi akan diuji memakai uji Breusch-Godfrey (BG).   dari uji BG 

adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model terestimasi;   -nya terdapat 

autokorelasi dalam model terestimasi.    diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik    uji BG > ;    ditolak apabila nilai 

p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik    uji BG  . 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik    uji BG sebesar 0,0489 (>0,01); jadi    diterima. Simpulan, tidak terdapat 

autokorelasi dalam model terestimasi. 

3.5 Uji Heteroskedastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas.    uji 

White adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi; dan   -

nya terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi.    diterima 

apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik    uji White > 

;    ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

   uji White  . 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik    uji White sebesar 0,4595 (>0,1); jadi    diterima. Simpulan, tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. 
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3.6 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model akan diuji memakai uji Ramsey 

RESET.    uji Ramsey RESET, spesifikasi model terestimasi tepat atau linier;   -

nya, spesifikasi model terestimasi tidak tepat atau tidak linier.    diterima apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey RESET 

> ,    ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey RESET  . 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey RESET memiliki nilai sebesar 0,1658 (>0,1); jadi    diterima. 

Simpulan, spesifikasi model terestimasi tepat atau linier. 

3.7 Uji Eksistensi Model 

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independennya secara 

simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi model 

terestimasi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model terestimasi 

memakai uji f. Dalam penelitian ini, karena variabel independen model terestimasi 

ada empat yaitu suku bunga, investasi, PDB, dan inflasi, maka formulasi hipotesis 

ujinya adalah                  , koefisien regresi secara simultan bernilai 

nol atau model terestimasi tidak eksis;   :                , koefisien re-

gresi tidak secara simultan bernilai nol atau model terestimasi eksis.    akan diterima 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F > .;    akan 

ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F
 
 . 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F 

pada model terestimasi memiliki nilai 0,00000, yang berarti < 0,01; jadi    ditolak, 

kesimpulan model terestimasi eksis 

3.8 Interpretasi Koefesien Determinasi  

Koefisien determinasi (R-Squared atau   ) menunjukkan daya ramal dari 

model terestimasi. Dari Tabel 2 hasil estimasi regresi menunjukkan besarnya 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,912663 yang berarti bahwa 91,27% variasi dari 
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variabel defisit anggaran di Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 

independen dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel suku bunga, investasi, 

Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi. Sedangkan sisanya yaitu 8,73% 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau faktor-faktor lain di luar model yang 

terestimasi. 

3.9 Uji Validitas Pengaruh 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh 

nyata terhadap variabel dependen secara parsial. H0 uji t adalah   = 0 (i = 1-4) atau 

suku bunga, investasi, PDB, inflasi secara individu tidak berpengaruh terhadap defisit 

anggaran. Sementara itu, HA menyatakan bahwa   > 0 atau suku bunga berpengaruh 

positif terhadap defisit anggaran,   < 0 atau investasi berpengaruh negatif terhadap 

defisit anggaran,   < 0 atau PDB berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran,   > 

0 atau inflasi berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran. H0 ditolak apabila 

probabilitas nilai t-statistik < α.  

H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik t model terestimasi  . Hasil uji t ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel  Koefisien Prob.t Kriteria Kesimpulan 

BIRATEt    0,0368 < 0,05 Signifikan pada α = 0,05 

INVt    0,0008 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

PDBt    0,0125 < 0,05 Signifikan pada α = 0,05 

INFt    0,7654 >0,1 Tidak signifikan 

Sumber: Tabel 2 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa probabilitas t-statistik  1 ,  2 dan  3  

yaitu sebesar 0,0368 (<0,05), 0,0008 (<0,01), dan 0,0125 (<0,05) sehingga H0 ditolak 

atau  1 ,  2 dan  3  berpengaruh signifikan. Artinya variabel suku bunga, investasi, 

dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap defisit anggaran. Sementara 
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itu, probabilitas t-statistik    sebesar 0,7654 (>0,1) sehingga tidak signifikan. Artinya 

variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap defisit anggaran Indonesia tahun 

1999-2019. 

3.10 Interpretasi Pengaruh Variabel independen 

Variabel suku bunga memiliki koefisien regresi sebesar -5151,161. Variabel 

suku bunga dan defisit anggaran memiliki pola hubungan linier-linier, artinya jika 

suku bunga naik sebesar 1% maka defisit anggaran akan turun sebesar 5151,161 

miliar rupiah. Sebaliknya apabila suku bunga turun sebesar 1% maka defisit anggaran 

akan naik sebesar 5151,161 miliar rupiah. 

Variabel investasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,5934. Variabel 

investasi dan defisit anggaran memiliki pola hubungan linier-linier, artinya jika 

investasi naik sebesar 1 juta US$ maka defisit anggaran akan turun sebesar 0,5934 

miliar rupiah. Sebaliknya apabila investasi turun sebesar 1 juta US$ maka defisit 

anggaran akan naik sebesar 0,5934 miliar rupiah. 

Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki koefisien regresi sebesar -

136,1373. Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran memiliki 

pola hubungan linier-linier, artinya jika Produk Domestik Bruto (PDB) naik sebesar 1 

miliar US$ maka defisit anggaran akan turun sebesar 136,1373 miliar rupaih. 

Sebaliknya apabila Produk Domestik Bruto (PDB) turun sebesar 1 miliar US$ maka 

defisit anggaran akan naik sebesar 136,1373 miliar rupiah. 

3.11 Suku Bunga  

Hasil uji signifikansi parsial menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap defisit anggaran di Indonesia selama kurun waktu 1999-2019. 

Artinya ketika suku bunga meningkat maka defisit anggaran akan berkurang. Hasil 

tersebut tidak sesuai hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif suku bunga terhadap defisit anggaran di Indonesia selama kurun waktu 1999-

2019. Dalam hal ini suku bunga tidak langsung berpengaruh negatif terhadap defisit 

anggaran tetapi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu variabel investasi. 
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Dalam teori neo klasik mengenai pengaruh suku bunga terhadap investasi yaitu 

berbanding terbalik. Semakin tinggi suku bunga maka tabungan semakin meningkat 

dan investasi akan menurun. Hal tersebut menyebabkan investor akan cenderung 

menabung uangnya di bank dari pada digunakan untuk berinvestasi. Turunnya 

investasi berdampak pada produktivitas yang menurun pula. Produktivitas yang turun 

dapat memperbesar defisit anggaran karena pendapatan nasional melalui 

produktivitas output tidak mampu membiayai defisit anggaran. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Efdiono (2013) menyatakan bahwa 

bertambahnya tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap investasi. Dalam penelitian tersebut sesuai dengan teori keynes, bahwa 

defisit anggaran akan menyebabkan crowding-in. hal tersebut disebabkan karena pada 

dasarnya penambahan permintaan agregat mampu diikuti oleh peningkatan 

penawaran agregat. Sehingga pada akhirnya defisit anggaran mampu menambah 

investasi dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3.12  Investasi 

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh 

negatif terhadap defisit anggaran di Indonesia tahun 1999-2019. Artinya ketika 

investasi menurun, maka defisit anggaran meningkat. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap 

defisit anggaran. Penurunan investasi menyebabkan return (pengembalian hasil) dari 

kegiatan investasi juga turun. Hal tersebut akan berdampak terhadap penurunan 

kegiatan produksi barang dan jasa sehingga akan menurunkan output yang dihasilkan. 

Output yang turun akan menurunkan pendapatan negara sehingga keadaan ini akan 

memperbesar terjadinya defisit anggaran. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Satrianto (2015) yang menyatakan bahwa ketika suku bunga 

meningkat maka akan menurunkan kegiatan investasi sehingga berdampak pada 

penurunan output dan pendapatan negara. 

 



13 
 

3.13  Produk Domestik Bruto (PDB) 

Berdasarkan uji signifikansi parsial, Produk Domestik Bruto (PDB) 

berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran di Indonesia tahun 1999-2019. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat 

menggambarkan pendapatan nasional Indonesia yang dihitung melalui output yang 

dihasilkan. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat membiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun mengalami defisit 

sehingga kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) akan mengakibatkan penurunan 

defisit anggaran. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Khairunnisa & Farlian (2018) yang 

menyatakan bahwa antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran 

mempunyai pengaruh negatif. Hal ini terjadi karena meningkatnya konsumsi 

masyarakat atas permintaan barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia. Dalam 

rumus pendapatan nasional salah satu faktor yang memengaruhi yaitu kenaikan 

konsumsi. Pendapatan nasional yang diterima dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

dapat menutup defisit anggaran. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Afandi (2018) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap defisit anggaran di Indonesia dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. Hal ini karena PDB hanya menggambarkan peningkatan output 

secara potensial serta pengaruh permintaan dan penawaran agregat sebagai gambaran 

pertumbuhan ekonomi. 

3.14 Inflasi 

Berdasarkan uji signifikansi parsial dalam penelitian ini, inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap defisit anggaran. Hasil tersebut tidak sesuai hipotesis 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran tahun 

1999-2019. Hal tersebut karena inflasi yang terjadi pada tahun penelitian dominan 

dengan inflasi rendah. Selain itu, dalam hal ini inflasi terjadi karena adanya kenaikan 

permintaan agregat yang mendorong tingginya harga barang dan berkurangnya 
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barang yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan tersebut maka produsen 

melakukan penambahan kapasitas produksi dengan melakukan penambahan jumlah 

tenaga kerja sehingga pengangguran cenderung berkurang. Hal tersebut selaras 

dengan teori philips bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Kurva 

philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi 

tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai 

kesempatan kerja tinggi atau tingkat pengangguran rendah maka konsekuensinya 

adalah bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Satrianto (2015) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara inflasi dengan defisit anggaran. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa Bank Sentral yang membeli obligasi dalam jumlah 

besar akan berdampak pada jumlah uang beredar di masyarakat tinggi sehingga 

menimbulkan inflasi. Namun, karena outstanding Surat Berharga Negara atau 

kepercayaan investor asing terhadap pasar surat berharga dalam negeri semakin 

rendah maka tidak berdampak pada inflasi. Di sisi lain, defisit anggaran yang terus 

meningkat karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah (government 

expenditure) dan belanja negara akan meningkatkan permintaan agregat barang dan 

jasa di masyarakat yang diikuti dengan pertumbuhan uang beredar. Permintaan 

agregat yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penawaran agregat maka dapat 

berdampak pada kenaikan harga-harga. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Defisit anggaran di Indonesia mengalami fluktuasi selama kurun waktu 1999-

2019, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Pendapatan negara yang belum mampu 

membiayai semua pengeluaran akan berakibat pada menurunnya pertumbuhan 

ekonomi. Dengan demikian, diperlukan beberapa faktor pendorong untuk 

menurunkan defisit anggaran di Indonesia, seperti kenaikan investasi dan PDB, serta 

penurunan suku bunga dan inflasi yang stabil. 
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 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan uji kebaikan model nilai probabilitas F.statistik yang diperoleh 

sebesar 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan model terestimasi eksis, yang 

berarti suku bunga, investasi, PDB, dan inflasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap defisit anggaran. 

2. Variabel suku bunga, investasi, PDB berpengaruh negatif terhadap defisit 

anggaran di Indonesia tahun 1999-2019. Dengan probabilitas masing-masing 

variabel independent yaitu 0,0368; 0,0008; dan 0,0125. 

3. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap defisit anggaran di Indonesia tahun 

1999-2019, dengan probabilitas sebesar 0,7654. 

4. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lolos dari uji asumsi klasik, 

yang meliputi uji multikoliniritas, uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji spesifikasi model.  

5. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh R
2
 sebesar 0,9126, berarti 

variabel suku bunga, investasi, PDB, dan inflasi mampu menjelaskan variasi 

pengaruhnya terhadap defisit anggaran di Indonesia sebesar 91,26 % dan 

sisanya 8,74 % dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau faktor-faktor lain di 

luar model yang terestimasi.  

4.2 Saran 

4.2.1 Kepada pemerintah  

Diharapkan pemerintah meningkatkan kemampuan penerimaan negara 

melalui pemungutan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, supaya defisit 

anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berkurang. Selain itu, investasi 

swasta maupun dalam negeri harus ditingkatkan untuk menunjang laju pertumbuhan 

ekonomi agar terus tumbuh positif sesuai dengan yang telah ditargetkan. Dengan 

demikian, defisit anggaran dapat ditutup tanpa menambah utang luar negeri. 
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4.2.2 Kepada peneliti selanjutnya  

Diharapkan peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis, dapat melihat 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi defisit anggaran di Indonesia dan 

menambah variabel bebas yang lebih tepat serta menggunakan metode yang berbeda 

dengan rentan waktu yang lebih Panjang. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan 

yang lebih baik dan tepat dibandingkan penelitian yang saat ini dilakukan. 
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