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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh 

berbagai faktor yang dimiliki masing-masing negara, antara lain sistem 

ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas 

manusia dan kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu 

negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses 

pembangunan tersebut, serta pola kebijakan yang dilakukan.                  

Dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan 

pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan 

pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan (Jaka Sriyana, 2007). 

Keadaan makro ekonomi ditunjukan oleh berbagai perkembangan data 

makro ekonomi akibat penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti 

kebijakan fiskal dan moneter. Dinamika perkembangan kebijakan fiskal dapat 

di lihat dari pendapatan dan belanja pemerintah. Selain itu ada pengaruh 

kebijakan moneter yang mengatur persediaan uang supaya uang yang beredar 

dapat terkendali, dan pada kondisi ini bertujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat. (Sriyana, 2012). 

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering kita jumpai 

pada hampir semua negara adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan 
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harga yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus, secara umum dan 

terjadi dalam waktu yang lama atau terus- menerus. Salah satu hal untuk 

mengantisipasi inflasi yang berkelanjutan atau hyper inflasi adalah kebijakan 

tingkat suku bunga yaitu menaikkan tingkat suku bunga pada saat terjadi 

inflasi. (Seno Sudarmono Hadi, 2017). 

Krisis yang terjadi di indonesia salah satunya adalah bahwa dari tahun 

ke tahun memiliki defisit angaran yang semakin meningkat akibatnya dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan 

ekonomi. Defisit anggaran sendiri terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih 

banyak dari pada pendapatan pemerintah.memang pada dasarnya ketika 

sebuah negara ingin membangun perekonomian nasional untuk lebih baik lagi 

dapat menggunakan kebijakan defisit anggaran untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pemerintah lebih banyak 

mengeluarkan pengeluaran (ekspansif). Tetapi ketika tujuan anggaranya 

adalah mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi maka pemerintah 

mengurangi pengeluaranya (kontraktif). 

Kebijakan yang tepat untuk diterapkan di indonesia adalah kebijakan 

dalam melakukan defisit anggaran karena indonesia perlu untuk membangun 

perekonomian yang lebih baik lagi agar pendapatan nasional dan output 

produksi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin membaik. 

Tetapi pada kebijakan defisit anggaran ini secara tahapan akan mempengaruhi 

pada APBN yang semakin tinggi angka defisitnya, dan langkah yang 

dilakukan pemerintah adalah berhutang pada luar negri. Dalam hutang luar 
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Defisit Anggaran Indonesia 

negri memiliki tingkat bunga yang dalam tahun ke tahun jumlah hutang 

tersebut akan semakin meningkat dan menambah hutang negara jika tidak 

cepat-cepat dilakukan pembayaran dengan cepat.  

Berikut adalah Gambar 1.1 Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia 

Tahun 2015-2019 (dalam Miyar Rupiah). 

Gambar 1.1 

Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Kementrian Keuangan (diolah) 

Dari data diatas, perkembangan defisit anggaran Indonesia cenderung 

berfluktuasi. Fluktuasi defisit anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2017 

yaitu senilai Rp 330.168 milyar rupiah dan terendah berada pada tahun 2015 

yaitu sebesar Rp 222.507 milyar rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, defisit anggaran Indonesia cenderung tinggi. Tingginya tingkat 

defisit anggaran disebabkan oleh tingkat inflasi, utang luar negeri, kurs (nilai 

tukar) dan suku bunga yang berlaku. 
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Kinerja perekonomian Indonesia yang stabil dan membaik selama  

tahun 2014, terus berlangsung hingga tahun 2015. Kendati demikian, 

perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dan 

tantangan, diantaranya adalah besarnya kewajiban pembayaran utang luar 

negeri ditengah upaya untuk memelihara kesinambungan pembangunan.               

Hal tersebut telah membatasi kemampuan pemerintah untuk memberi 

stimulus pada perekonomian. Dalam kaitan ini, komitmen yang tinggi atas 

penerapan kebijakan ekonomi sebagaimana tercantum dalam paket kebijakan 

ekonomi pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan yang responsif atas 

berbagai gejolak eksternal mempunyai peranan kunci atas membaiknya 

kinerja perekonomian Indonesia. (Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2015 

dan Asumsi Dasar APBN 2015). Perkembangan utang luar negeri Indonesia 

disajikan dalam Gambar 1.2 

Gambar 1.2 

Perkembangan Utang Luar Negeri  Tahun 2003-2019 

 
Sumber: Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia (diolah) 
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Pada periode tahun 2003-2019 secara umum pola perkembangan utang 

luar negeri di Indonesia cenderung meningkat meskipun mengalami 

penurunan ditahun 2019. Tingkat ULN (Utang Luar Negeri) tertinggi selama 

tujuh belas tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yaitu                          

sebesar Rp 404.504 Juta USD. Peningkatan utang luar negeri tiap tahunnya 

salah satunya disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN,                            

baik ULN Pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN 

berdenominasi Rupiah.  

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 menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan 

juga membengkak. (Drummerfan, 2010) 
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Kebijakan menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting untuk mengendalikan inflasi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi inflasi antara lain adanya kebijakan kenaikan harga LPG, tarif 

telepon, melemahnya kurs rupiah, tingginya harga minyak mentah, serta 

imported inflation yang berasal dari naiknya harga-harga komoditas di pasar 

internasional. Kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah dan 

meningkatnya ekspektasi inflasi, serta meningkatnya suku bunga the Fed 

Fund, telah menyebabkan melambatnya akselerasi penurunan suku bunga 

SBI. Kinerja sektor perbankan akan stabil dan tidak terdapat potensi 

peningkatan risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan 

apabila kualitas kredit yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio kredit 

terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio) dan pendapatan bunga 

bersih (net interest margin) relatif stabil. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dimuka, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan 

Makroekonomi terhadap Defisit Anggaran Indonesia                      

Periode 2003-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kebijakan makroekonomi yang meliputi utang luar 

negeri, inflasi, kurs, dan suku bunga terhadap defisit anggaran Indonesia 

tahun 2003 – 2019 ? 



7 
 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 2003 – 2019 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab permasalahan diatas. 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kebijakan makroekonomi meliputi utang luar 

negeri, inflasi, kurs, dan suku bunga terhadap defisit anggaran Indonesia 

tahun 2003 – 2019. 

2. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap defisit anggaran 

Indonesia tahun 2003 – 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

manfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pembuat Kebijakan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

yang akan yang akan diambil terkait dengan pengambilan keputusan 

dalam masalah Perekonomian Indonesia. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengaruh sektor 
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moneter yang meliputi inflasi, kurs, suku bunga, dan utang luar negri 

terhadap defisit anggaran Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan acuan 

bagi penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kebijakan makroekonomi terhadap defisit anggaran adalah metode 

Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS merupakan metode regresi 

yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Model regresi 

linier yang dipakai dengan metode OLS tersebut, harus memenuhi 

asumsi BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator) dalam melakukan 

pendugaan interval dan pengujian parameter regresi populasi. 

Modifikasi model analisis dalam penelitian ini merujuk pada jurnal 

yang diteliti oleh Ratna S pada tahun 2015 dengan judul “Faktor-faktor 

yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia”,                    

Jurnal Vol. 3 No. 2. Formulasi model kuadrat terkecil (OLS) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

DSt = β0 + β1 UTt + β2 INFt + β3 KURSt + β4 SBIt + εt 

Keterangan :  

DSt   : Defisit Anggaran Indoneisa (Miliar Rupiah)  

UTt   : Utang Luar Negeri (US$)  
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INFt   : Inflasi  (%)  

KURSt  : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar (Rp/US$)  

SBIt   : Suku Bunga Indonesia (%) 

β0  : Konstanta  

β1, β2, β3  : Koefisien Pengaruh Jangka Panjang  

εt   : Residual  

2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat 

Statistik (BPS), Kementrian Keuangan, Nota Keuangan, RAPBN 

Departemen Keuangan, Data Bappenas, World Bank, Bank Indonesia 

dan data publikasi lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data deret waktu (time series) dari tahun 2003-2019. Data yang 

digunakan antara lain data defisit anggaran Indonesia sebagai variabel 

dependen dan variabel independen meliputi data utang luar negeri, 

inflasi, kurs, dan suku bunga. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi 

lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang 

sedang dikaji, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, 

dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan objek penelitian, jenis dan sumber data, 

variabel penelitian, metode penelitian serta teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa tingkat daya 

saing kakao Indonesia di pasar Internasional dan pengaruh 

produksi, harga internasional, luas lahan dan kebijakan 

pemerintah terhadap daya saing kakao Indonesia serta dilengkapi 

dengan pembahasan atas hasil diatas. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan dan 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 

 

 

 


