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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa penyunting ungkapkan pertama-tama atas 

keberhasilan penerbitan edisi perdana JESP (Jumal Ekonomi & Studi Pembangunan) sebagai 
langkah awal pengembangan iklim akademik ke depan bagi dan di lingkungan Program Studi 

Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Un

iversitas Negeri Malang. 

JESP memuat karya tulis: 

1. Artikel pemikiran filosofis, teontts, konseptual, atau telaah kritis (critical reviews), 

yang selanjutnya diberi label kelompok: ARTIKEL. 

2. Artikel hasil penelitian, yang selanjutnya diberi label kelonipok: PENELITIAN. 

3. Artikel tinjauan buku (book review), yang diberi label kelompok: TINJAUAN BUKU. 

. Artikel dalam kelompok 1 dan 2 memaparkan kajian temang ekonomi, khususnya eko
nomi pembangunan dalam konteks pembangunan secara umum, atau pembangunan ekonomi 
dalam lingkup yang spesifik. Artikel kelompok 3 mene/aah isi, cakupan, manjaat, d(ln kritik 

buku yang dipandang penting dalam kajian ekonomi dan studi pembangunan. 

Pada edisi ini, dapat ditampi lkan 2 artikel konseptual , 11 Penelitian dan 1 buah tinjauan 

buku. Penyunting secara khusus mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada 

para "Penyunting Ahli" yang telah bersedia untuk mem berikan kontribusi pemikiran terhadap 
pokok bahasan maupun orientasi tema artikel yang ak:an dikembangkan lebih lanjut. 

Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusinya, dan rekan-rekan "Penyunting 

Pelaksana", "Pelaksana Administrasi", serta semua pihak yang telah membantu mewujudkan 
penerbitanjumal ini, tak lupa kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi . 
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Volume 3, Nomor 2, 2011, yang diterbitkan ini merupakan edisi kedua pada tahun ketiga 
dari terbitan JESP (Jumal Ekonomi dan Studi Pembangunan). Setiap tahun JESP (baca:jespi) 
akan diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun. 

Pada edisi ini akan dimulai dengan artikel konspetual yang dipaparkan oleh Saudara Dede 
Ruslan dan Timbul Hamonangan Simanjutak. Telaah konseptual yang dipaparkan oleh Dede 
Ruslan mengingatkan kembali akan pentingnya pertumbqhan ekonomi yang dibangun berda-
arkan sumber daya manusia berh."Ualitas. Model pertumbuhan endogen menekankan betapa 

pentingnya investasi pada aspek kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang pendi
dikan . Melalui pembentukan sumber daya manus.ia yang berkualitas tersebut akan dapat me
ningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Telaah be1ikutnya dipaparkan oleh Saudara 
Timbul Hamonangan Simanjutak yang mengkritisi lebih jauh tentang kepatuhan pajak masya
rakat. Kepatuhan paj ak dipandang masih merupakan faktor penting dalam meningkatkan 
penerimaan negara . Dengan kerangka konseptual yang dibangunnya, dapat dijelaskan sebuah 
relevansi kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Semakin. tinggi tingkat 
kepatuhan pajak semakin tinggi pula potensi kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat 
diraih dalam proses pembangunan s~atu negara. 

Hasil kajian empirik yang dipaparkan oleh Imam Mukhli- memberikan si nyal akan pen
tingnya menjaga stabilitas perekonomian di kawasan regional ASEAN. Stabili tas perekono
mian mencerrninkan kinerja dan daya tahan perekonomian terhadap dinamika ya~g berkem
bang. Krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan ekonomi dunia akan memberikan 
tekanan yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian .ASEAN. Penelitian yang dilakukan 
oleh Grisvia Agustin, Azizah dan Satarudin memberikan ulasan kritis mengenai kinerj a per-

.. dagangan intemasional Indonesia. Dalam memasuki era perdagangan bebas dewasa ini, kiner
ja perdagangan intemasional sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 
negara. Tulisan Grisvia Agustin mencermati pengaruh neraca anggaran terhadap neraca 
perdagangan bilateral indonesia dengan 87 negara mitra dagangnya. Tulisan oleh Azizah 
rnencermati perkembangan dalarn kegiatan impor Indonesia pada komoditi gula. Impor 
kornoditi gula tersebut masih menjadi persoalan penting pada perekonomian nasional yang 
berbasis pada pertanian. Sedangkan tul isan atarud.in menganalisis konsentrasi komoditi dan 
geografi ekspor serta kontribusinya dalam pendapat.an regional Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian empiris lainnya oleh Dwi \\'ulandari _-\ni ng Khoirunnisa, Mahyami , dan Fen
ny Eka Surya mencerma.ti kinerja sektor -euangan yang terjadi di pasar saham dan sektor 
perbankan. Sebagai bagian dari pemben. · stabilitas di sektor keuangan dan perbankan, 
hasi l penelitian empiris y~ng dilalmkan ·en peneliti tersebut memberikan gambaran menge
nai dinamika terkini yang tetjadi di sektor ··euangan dan perbankan . Dalam hal ini pergerakan 
harga saham akan mencerminkan perilaku dari pelaku ekonomi dalam merespon perkemban
gan yang terjadi di pasar. Sedangkan basil penelit.i an empiris yang lain dipaparkan oleh Pini 
Wijayanti, Sugeng Hadi Utomo dan Yuanita Retna Sari. Ketiga peneliti tersebut menggarap 
sektor pembangunan daerah dalan1 memberikan kontribusinya pada pembangunan nasional. 
Penelitian yang dilakukan oleh Pini \ ijayanti mencermati sebuah kebij akan pembangunan 
daerah dalam pengel olaan alam berbasis masyarakat lokal. Seiring dengan penelitian tersebut, 
Yuanita Retna Sari juga menganalisis potensi sektor pariwisata daerah dalam mendorong 
Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan . Sugeng Hadi Utomo menganalisis tentang pengaruh 
SILPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dalam perspektif lain, ekonomi dan studi pembangunan (economics and deFelopment 
studies) memiliki dimensi luas dalam menjelaskan dinamika pembangunan suatu negara. 
Dalam ti njauan buku pada edisi ini, Dalam hal ini Thomas Suseco memberikan ulasan mena-
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~~mengenai karya buku yang ditulis oleh Awan Sentosa yang membahas mengenai Ekonomi 
· .:;·:rakyatan (EKORA). EKORA memberikan dimensi lain dari sebuah fakta ekonomi yang 
k:ama ini berlangsung di Indonesia. Sebagai salah satu model perekonomian yang diyakini 
\<Suai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, EKORA diharapkan dapat menjadi pendo
::-:.:mg bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang mengarah 
;c~a terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. 

Semoga penerbitan perdana ini memicu semangat, kreasi, dan dedikasi rekan-rekan aka
"'cmisi, praktisi, dan politisi yang peduli dengan persoalan pembangunan ekonomi di Repub
_;;; tercinta. 

Malang,. 31 Nopember 2011. 
a 

j 
I 

Penyunth1g 
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Peng~rub Neraca Anggaran terbadap Neraca Perdagangan Bilateral 
Indonesia dengan 87 Negara Mitra Dagangnya 

2004-2008 : Studi Data Panel - ~ 

Grisvia Agustin 

Absta·act 

- -. ··" .·• acTivities bilaterally between Indonesia and its partner can i;!fluence economic 
• . . ·: ··both. Those export-import acJivities are noted in bilateral balance of trade. It is required 

... •. ;, to observe condition of export and import in bilateral balance of trade among Indonesia 
· ~ prumer that regarded to balance of fa'( and govemmenl expenditure as balance of hudgez 

· ca11zparalion among Indonesia's balance of tm-govermnenr expenditure and its partner 
- !aX-government expenditure bafance). According to result of regression model, variable Z 

·· ·'Wlgt!z, significdntly have negative influence to variable Y. Since Indonesia 's balance of 
· : ;; .. whet-e governmenz expenditure is greater than tax), it will constrain Indonesia's 
. · .. ,, me swp!us of Indonesia 's bilateral balance of trade or increase deficit of 
· · ... • -'' bakrnce of trade. 

oftmde, balance of budget, panel data 

,··.:: ~ . . :. - - perdagangan 
JE:e-:-;.:;-; .: ::-....... . ~ _ :<:'"·_::::: eiCSpor dan impor 
~-L .. ";i::.~ ::;: ... (.-: ~,;~1:::~ - :~ oogangan Neraca 

'\ pe:i'd:-::;,~-,::-...... : ::..::;,.::"':_ .. ·.:~:,· · .". ~ VIS- a-VIS 

dimana :: ·.s>.:- :_~ ::- ":' ::.....::. ·- ;::: Jp.akan impor • 
bagi :-o ::-~.:;,. ··1 ::-': ··:J. _,_:: ,:..._§i ya. Dan 
seba!i~ _ ;;,•'-.o; _, • ~·::---'2 ·::-· "~ aagang ke 
Indones . ..:. ::.:.: "-.": :~--...·· ·- : ~ .•· .• · ·· ::~ ... 

.A1mnat: ' ";.:···. " ·-· ·. 

-· ... ~····.-.~: ..... ~ ~ ........ ,.,... 

Grisvia .-~·.;--~ .. : . • · ... •· . --·~- . -
E-mail:grisvi2 " · 

_ • : .' . .:.~:-Ius 

·=···'"Of 

melebihi nilai ekspor. Ketiga, wujud neraca 
perdagangan yang seimbang dimana nilai 
ekspor sama dengan nilai impor. Wujud 
neraca perdagangan ini memiliki dampak 
yang berbeda terhadap perekonomian yaitu 
surplus dapat memunculkan dorongan inflasi, 
defisit menyebabkan terjadinya pengurasan 
devisa dan wujud neraca perdagangan 
seimbang merupakan wujud yang terbaik tapi 
sangat sulit untuk diperoleh. Oleh karenanya 
dari 3 kemungkinan wujud nerac11 
perdagangan tersebut maka neraca 
perdagangan yang seimbang adalah wujud 
yang ideal yang merupakan tujuan setiap 

... · Ekonomi Universitas Negeri Malang 



"" :::.;:;elola kegiatan perdagangan 
. ..:;:"llaSionaL Terdapat banyak teori yang 

.:.. ~ .:.: dijadikan panduan dalam mengelola 
·• • .; ca perdagangan. 

Ekspor suatu negara merupakan impor 
-.. ~. negara mitra dagangnya. T -G sebagai 
lJOabel neraca anggaran yang berpengaruh 

.'~ ::.:o neraca perdagangan bilateral dapat 
:.:;;-.,;..'a neraca anggaran negara A atau neraca 
,;:;,.,;garan negara mitra dagangnya karena 
""...:~ negara sama-sama berpengaruh kepada 
.;:'":!ca perdagangan bilateraL Maka kedua 
=-."3ca anggaran tersebut sama-sama 

_ ·~utsertakan dalam bentuk ras10 antara 
~ .. ~ca anggaran negara A dan neraca 

aran negara mitra dagangnya. 
Jika suatu negara memiliki neraca 

r ggaran yang defisit Defisit neraca 
..:""S,garan mendorong kegiatan perekonomian 
. -ungga tingkat pendapatan nasional naik 

.:..:...- kenaikan pendapatan nasional 
z;;""-;yebabkan nilai impor negara tersebut 

Sehingga jika tidak ada yang 
~~pengaruhi ekspor, maka dalam hal ini 
·-.·l..· menurunkan surplus /memperparah 
:.:;.~~5i: neraca perdagangan. Apabila negara 
·~ ~ dagang juga melakukan kebijakan 
~ ;.garan maka mengakibatkan wujud neraca 

--<!lrdagangan bermacam-macam tergantung 
~~h dominan kebijakan anggaran negara 
.. , ,cbut a tau negara rnitra dagan~nya . 

Dengan adanya karakter vis-a-v is diatas 
~~ penelitian mi mengikutsertakan 
: ~~~rub perilaku kedua negara dalam neraca · 
~ ,~angan . Variabel neraca anggaran 
w•trl..ipakan variabel rasio neraca anggaran 
-,-; dagang dengan neraca anggaran 
·• -· ..:;oesia. Varia bel neraca tabungan-

-:- cstasi merupakan variabel rasio neraca 
'~~an-investasi mitra dagang dengan 

, .. ,._:::.. tabungan-i.nvestasi Indonesia. Analisis 
~;,;:a perdagangan dapat dilakukan secara 
~~- ritmana satu negara berhadapan dengan 
~; ;} negara. Atau secara bilateral dirnana 

•."!".,. negara berhadapan dengan satu negara 
·~ dagang. Tentu saja analisis secara 

,. ·=::: memiliki banyak keunggulan karena 
$ 

, 
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meniadakan karakter agregast Sehingga akan 
lebih mudah untuk mengamati 
kelebihanlkekuarangan dari perdagangan 
tersebut Oleh karenanya maka penelitian ini 
melandaskan pada perdagangan bilateral. 

Penelitian ini dilakukan pada neraca 
perdagangan bilateral Indonesia dengan 87 
negara rnitra dagangnya. Penetapan jumlah 
negara mitra dagang karena keterbatasan 
data. Periode penelitian dari tahun 2004-2006 
karena periode tersebut merupakan tahun-

1 

tahun mutakhir dimana peneliti masih dapat 
memperoleh data. Ke-87 negara mitra dagang 
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
adalah Afghanistan, Albania, Argentina, 
Armenia, Austral ia, Austria, Bangladesh, 
Belarus, Belgia , Benin, Bolivia, Bosnia dan 
Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, 
K.amboja, Kanada, Republik Afrika Pusat, 
Chili , China, Krosia, Republik Czechnya, 
Denmark, Republik Dominika, Elsavador, 
Estonia, Ethiopia, Finlandia, Prancis, 
Georgia, Jerman, Ghana, Yunani , Guatemala, 
Hungaria, India, Iran, Irlandia, Ital ia, 
Jamaika, Jordania, Kazakhstan, Kenya, 
Republik Korea, Latvia, Lebanon, Lesotho, 
Lithuania, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, 
Moldova, Mongolia, Moroko, Namibia, 
Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, 
Norwegia, Pakistan , Paraguay, Peru, 
Filiphina, Polandia, Portugis, Federasi Rusi.a, 
Sierra Leone, Republik Slovakia, Slovenia, 
Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, 
Swazilan, Swedia, Swiss, Tajkistan, 
Thai land, Togo, Trinidad, Tunisia, Uganda, 
Ukra ina, Inggri s, Amerika Serikat, Uruguay , 
dan Venezuela. 

Ke-87 negara mitra dagang Indonesia 
ter ebut tentu memiliki kondisi neraca 
anggaran dan neraca tabungan-investasinya 
Y'd.Og bervariasi . Bila membandingkan 
persenrase penerimaan pajak Indonesia 
terhadap PDB tahun 2004-2006 dengan 
Denmark, Lesotho, Madagascar dan Selandia 
Baru, rnaka tampak bahwa penerimaan pajak 
Indonesia masih dapat drtingkatkan lagi 
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

167 
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penerimaan pajak. Presentase penerimaan 
pajak terhadap PDB yang tertinggi dimiliki 
oleh Madagaskar yaitu berkisar antara 
54,4%- 10% . Sedangkan dilihat dari 
pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 
2004-2006 berkisar antara 16-1 7% dari total 
PDB. Pengeluaran pemerintah Austrra, 
Moldova dan Swedia tergolong sangat tinggi 
yaitu 40-290/o dari total PDBnya. 

Indonesia menerapkan defisit neraca 
anggaran, telihat dari besarnya pengelu.aran 
pernerintah yang melebihi pendapatan 
pajaknya . Defisit anggaran. pemerintah 
lndonesia pada tahun 2007 mengalami 
penurunan., dari US $ 309.169,2 juta pada 
tahun 2006 m enjadi US $ 283.405, l juta 

' ota Keuangan BI). 
Neraca anggaran meliputi penerimaan 

pajak dan pengeluaran pemerintah dapat 
mempengaruhi tingkat ekspor dan impor 
suatu negara. Hogendorn dan Brown (1979) 
menyata.kan bahwa kebijakan ekspansif 
Amerika menyebabkan defisit perdagangan 
yang parah, membantu negara lain yang 
pertumbuhannya tergantung pada ekspornya. 
Investasi yang dibuat dari luar negeri 
memiliki efek yang sama pada suatu negara 
sebagaimana investasi domestik: ketika 
investasi naik memiliki efek ekspansif pada 
pendapatan nas ionaL dan ketika turun, 
memiliki efek kontaktlf. Investasi luar negeri 
dalam hal ini termasuk ekspor. Sehingga 
apabila pemerintah n~_ara-negara mitra 
dagang Indonesia. mengeL.i:t;::"'. kebijakan 
ftskal kontraksi !?!.l.;._.; :::. • .. rnemperparah 
_:,:~-.~:· nerncapeni.:;;~~;:: .. :· :-:::··es;::. Karena 
•.::: . '' . ...: ,_:··:~>-.. ' ··;-_ ::-::. mitra 

V'.:.:..· .... t 

-:,..~C"'" ~' ..... ~~ -......... ·-·~··p._ ........ 
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naiknya 
-... :unnya 

akan 
n~'J1lra 

mlpor 

• perdagangan Indonesia mendapat pengaruh 
untuk cenderung mengalami defisit. 

Belum banyak penelitian tentang 
analisis neraca perdagangan yang 
dipengaruhi oleh neraca nagganin. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya · 
adalah : Pertarna, variabel neraca anggaran 
yang digunakan merupakan rasio dari neraca 
anggaran negara mitra dagq.ng terhadap 
neraca anggaran Indonesia. Kedua, pene!itian 
mi dilakukan pada neraca perdagangan 
bilateral Indonesia. 

Untuk menganalisis pengaruh neraca 
anggaran negara mitra dagang terhadap 
nernca perdagangan bilateral Indonesia serta 
mem.asukkan pengaruh neraca anggaran 
Indonesia dalam model , maka pengaruh 
kebijakan fiskal negara mitra dagang 
d ikomp.arnsi dengan pengaruh kebi.jakan 
flskal Lrldonesia. Sehingga variabel neraca 
anggaran Juga merupakan neraca anggaran 
negara-negara m1tra dagang yang dirasiokan 
dengan neraca anggaran Indonesia. Maka 
dapat dibentuk model regresinya yaitu 

.Y;1 = a 0 -r a,Z ..... eii ..... ...... .. ... ... .. .. .. (1. 3) 

Dimana 

z = (TR - Ga} 
(T, - GI) 

Keterangan 
Y = NXr 

.. ...... .. ... (1.4) 

Tr = penenmaan pajak (tax revenue) 
Indonesia 

C3} = pengeluaran pemerintah (government 
expenditure) Indones ia 

TR penerimaan pajak (ta.t revenue) 
negara-negara mitra dagang Indonesia 

GR, = pengeluaran pemerintah (government 
expenditure) negara-negara mitra 
dagang Indonesia 

Model regres1 diatas dipakai untuk 
membuktikan hipothesis bahwa diduga 
variabel rasio neraca anggaran memiliki 
pengaruh yang signifikan dan negati f 
terhadap variabel neraca perdagangan 
bilateral Indonesia 



:~;m:~•e'r Data 

digunakan adalah data 
Depanemen Perdagangan 

.5''.!. .:;- k Ekonomi dan Keuangan 
:iz.:: cank Indonesia, Jntemational 

(ITS) dan International 
~ .:;·.m e (IFS) dari International 

;:~.wu/s (I.MF) serta World 
.'ffl:iicators dari Bank Dunia. 

'"':!:'"t>iluan 1m diambil sampel 
5- negara mitra dagang pada tahun 

brena keterbatasan data. Negra 
~=.; yang dijadikan sampel dalam 

"::-~1 adalah Afghanistan, Argentina, 
Austra lia, Austria, Bangladesh, 

5dgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan 
Bulgaria, Burkina Paso 

Kanada, Republik Afrika Pusat: 
£::~rB , Krosia, Republik Czechnya, 

Republik Dominika, Elsavador, 
Ethiopia, Finlandia, Prancis, 

Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, 
India, Iran, Irlandia, Italia, 

Jordania, Kazakhstan, Kenya, 
Korea, Latvia, Lebanon, Lesotho, 

a. Madagaskar, Malaysia, Mauritius, 
Mongolia, Moroko, Namibia, 

Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, 
egm, Pakistan, Paraguay, Peru, 

"':na. Polandia, Portugis, Federasi Rusia, 
Leone, Republik Slovakia, Slovenia, 
Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, 

~;r,_~lan Swedia, Swiss: Taj kistan, 
.· Togo, Trinidad, Tunisia, Uganda, 
$\.~, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, 
'--"' , enezuela. 

Dalam penelitian tm digunakan data 
,~l!t·enmaan pajak merupakan tax revenue 
~prn-negara mitra dagang dan data tax 

Indonesia. Data government 
.. e;:;yenditure adalah government expenditure 
· " -negara mitra dagang dan government 
:.r.:::;-enditure Indonesia. 

Dalam Turkish Twin Deficits: An E"or 
.... c:o" ection Model of Trade Balance oleh 

. z:::.i Akbostanci dan Gul Ipek Tl;J~r; (Mei 
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2002) dianalisis tentang defisit kembar (twin 
deficit) yaitu defisit neraca perdagangan yang 
dtaktbatkan oleh defisi t anggaran di Turki 
tahun 1987-2001. P';;eli tian 1m 

menggunakan variabel keseimbangan 
anggaran (budget balance), keseimbangan 
perdag~ngan (trade balance), indeks produksi 
mdustn (industrial production index), dan 
narrow money (M1 ). Hasil penelit ian ini , 
menunjukkan bahwa defisit anggaran 
berpengaruh secara pos itif dan signifikan 
terhadap defisit neraca perdaaanaan dalam 
, 0 0 

Jangka pendek dan jangka panjang 
Joachim Zeitz dan Donald Pamberton 

pada tahun 1990 dalam artikelnya yang 
betjudul "The US Budget and Trade Deficit : 
A Simultaneous Equation Model" 
mengestimasi model simultan dengan 
simulasi struktural terhadap anggaran AS 
untuk mengadakan simulasi perilaku 
kebijakan perdagangan. Dalam model 
mereka, defisit anggaran dijaga tetap pada 
US$ 28 milyar selama tahun 1980-an net 
eksp~r akan menjadi US$ 40 milyar Jebih 
tmggt pada tahun 1986, dimana kurang dari 
setengah dari defis it perdagangan dalam satu 
perio~e. . Sehingga mereka dapat 
meny1mpulkan bahwa faktor ekonomi makro 
berpengaruh signifikan pada defisit 
perdagangan 

Kebijakan F iskal 

Kebijakan fiskal adalah perubahan 
besamya pajak dan/atau pengeluaran 
pemerintah dengan tujuan untuk 
menstabi lkan harga serta tingkat output 
maupun kesempatan kerja dan memacu atau 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran 
untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. 
Pengeluaran pemerintah merupakan faktor 
penting yang menentukan pencreluaran 
agregatif dan selanjutnya me: entukan 
besamya Produk Domestik Bruto (PDB). 

~erubahan dalam pengeluaran 
~emermtah dan pajak akan mempengaruhi 
tmgkat pendapatan, sehingga kebijakan fiskal 
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bisa digunakan untuk menstabilkan 
perekonomian. Jika perekonomian sedang 
resesi, pajak dikurangi atau pengeluaran 
pemerintah dinaikkan untuk menaikkan 
output. Tetapi jika perekonomian dalam 
keadaan makmur, maka pajak dinaikkan dan 
pengeluaran pemerintah dikurangi untuk 
menurunkan kembali ke dalam keadaan 
penggunaan tenaga penuh. 

Dengan berubahnya tingkat pendapatan 
tersebut maka pola konsumsi masyarakat juga 
berubah sehingga berpengaruh pada tingkat 
impor suatu negara. Dalam neraca 
perdagangan bilateral yang berlaku sifat vis
a-vis, impor suatu negara merupakan ekspor 
bagi negara mitra dagangnya. Maka 
perubahan tingkat pendapatan akan merubah 
kondisi neraca perdagangan bilateral suatu 
negara. 

Data penerimaan pajak seluruh negara
negara didunia merupakan data yang sulit 
didapat, didalam World Development 
Indicator dari Bank Dunia hanya terdapat 
sekitar 96 negara. 

Pada sebagian besar negara, pajak 
merupakan sumber pendapatan negara yang 
utama. Sumber penerimaan pajak dan 
kontribusinya dalam perekonomian 
ditetapkan oleh kebijakan pemerintah yang 
dipengaruhi oleh perubahan struktur 
perekonomian negara yang bersangkutan. 
Kebijakan perpajakan dapat merefleksikan 
efek distribusi, efisiensi ekonomi (termasuk 
koreksi terhadap eksternali tas) dan masalah 
praktek administrasi sistem perpajakan. Tidak 
ada tingkat pajak yang ideaL Tapi pajak 
mempengaruhi dorongan dan perilaku pelaku 
ekonomi serta persaingan dalam ekonomi . 

Tingkat pajak biasanya diukur oleh 
penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB. 
Dengan membandingkan tingkat pajak antara 
negara dapat memberikan gambaran 
kebijakan fiskal (kewajiban dan dorongan 
fi.skal terhada. s.ektor swasta. Data yang 
tersedia merupakan penerimaan pajak oleh 
pemerimah pusat yang mungkin tidak dapat 
memberikan gambaran perpajakan yang 
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sesungguhnya bagi negara yang 
pemerintahan daerahnya dominan (WDI, 
2008). 

Penerimaan pajak yang dikumpulkan 
oleh pemerintah pusat mengarah kepada 
transfer wajib pada pemerintah pusat untuk 
kepentingan publik. Didalam data World 
Development Indicator, penerimaan pajak 
dikategorikan menjadi 
a. pajak pada pend~patan , laba dan 

perolehan modal 
b. pajak barang dan jasa 
c. pajak perdagangan internasional 
d. pajak-pajak lainnya 

Sedangkan dalam Nota Keuangan 
Indonesia, pendapatan pajak merupakan 
bagian dari pendapatan negara yang terdiri 
atas 
l Pajak Dalam egen, terdiri atas Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
. 'rial (PPN I, Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB •. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak 

2 Pajak Perdagangan lnternasional, terdiri 
atas Bea '\ L,.; --~- dan Tar if Ekspor. 

Rasio ~· :- ;--.~~una.an pajak terhadap PDB 
yang ren<lah .:2;:.:: : merefleksikan lemahnya 
adminis.trasi ~ - pengelakan terhadap 
kewajiban paJ.;•. > ..:::5 oesar. Hal tersebutjuga 
merefleksikan pendapatan dalam 
perekonomia;·1 -. ::.:.-. ; tidak terungkap oleh 
pemerintah.. R.:s _ ~enerimaan pajak terhadap 
PDB cenderu::;:: :-.:::~. setring dengan kenaikan 
pendapatan_ ', eg.ara-negara yang 
pendapata.ml} ;, : ·· ,;.:; ' m.ampu bersandar pada 
pajak untuk -:-;::··· c: tayai pelayanan dan dana 
jaminan sos .::. ~erbeda dengan negara yang 
pendapatann~ ::. rendah (WDI, 2008). 

Peng7 ·- iU" pemerintah adalah 
pembaj .1~'"'' u:-:.tuk aktivitas pemerintah 
dalam -:-. e-~ :- edia.kan barang dan jasa. 
Didala:m:n~ :1 mencakup kompensasi pegawai 
pemenntah, bunga dan subsidi, grant, 
pelayz.:-;.:t n sosiai serta pengeluaran lain 
sepert1 sewa dan deviden. Pengeluaran 
pemerintah biasanya diukur sebagai rasio 



· -::· #.rran pemerintah terhadap PDB (WDI, 
Pengeluaran pernerintah merupakan 

~-(~ .·eoting yang menentukan pengeluaran 
dan selanjutnya menentukan 

~~- .. Produk Domestik Bruto (PDB) 
%&."-... _ .;08). 

::. 'ckasi pengeluaran pemerintah 
..: pemerintah pusat) Indonesia menurut 
Keuangan Indonesia (Departemen 

..... __ .- ~::m) adalah sebagai berikut 

\ 1ekanisme transmisi 1111 

· ~3udkan untuk mengetahui pengaruh 
• ·,ruiabel independen dan dependen yang 

. ., ...... :>a! dalam model. Mekanisme transmisi 
- •• J. ukan untuk mendukung hipotesis 

~= (TR -GR)tt YR .J,.,!. MR .J,..J,. .._... -- __.. ___..,. 
(7~ -G1 ) t YI .J,. lvfl .J,. 

4 = (~q -GR).J... .._... YR t ___..,. 'MR t .._... 
(~ -G1 )-1.-.J... y[ t i M i t I 

• = (TR - GR)t YR .J,. MR .J,. .._... -- ___..,. -- .._... 
(Tl - G~ ).J... Y1 i M 1 t 

~ (TR-GR)-+ YR -+ MR .._... 
= 
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yang akan dibuktikan terutama untuk 
menentukan tanda hubungan i, korelasi). 
Pemberlakuan kebijakru1 fiskal akan 
mempengaruhi negara itu sendiri dan negara 
lain yang menjadi mitra dagangnya. Dalam 
penelitian 101 terdapat dua mekamsme 
transmisi yaitu antara neraca anggaran 
terhadap neraca perdagangan internasional 
bilateral Indonesia. 
1. Variabel Neraca Anggaran (Zl) 

Variabel Zl terdiri dari rasio antara 
neraca anggaran negara mitra dagang dan 
neraca anggaran Indonesia. Maka mekanisme 
transmisi pengamh variabel Z l terhadap 
variabel dependen Y adalah sebagai berikut 
Jika nilai variabel Z l membesar maka akan 
menurunkan nilai variabel Y dengan 5 
kemungkinan yaitu 

x.-L..J... 
~ - '-- .._... y{NX) 

MIt 

XI t 
.._... y (NX) ~ M 1 i 

XI .J,. 
___..,. y (NX) ~ M 1 t 

X I ' l 
(1~ -G1 ).J,. yl t M 1 i lvfl i 

-+ y (NX) ~ 

z:~ t= (TR -GR)t YR .J,. MR.J.. .._... -=-- .._... -=--il>-
(~ -G~) ~ M I 

. ...:. • ;1 dari mekanisme transmisi diatas dapat 
.:,;;mbil kesimpulan bahwa variabel Z l 

pengaruhi variabel Y secara negatif. 

t"rkembangan Neraca Perdagangan 
teral Indonesia 

Pada tahun 2004 sampai dengan 2006, 
surplus neraca pedagangan total 

:r~dooesia masih besar yaitu US $ 
. 7 466,73 7 ribu pada tahun 2004 menjadi US 
· :9,492,693 ribu pada tahun 2006. jika 

dari neraca perdagangan bilateral 

X I J.. 
~ -=--+ y (NX) 

MI 

Indonesia dengan beberapa negara mitra 
dagangnya menunjukkan surplus neraca 
perdagangan bilateral yang besar pula_ 
Neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS 
menunjukkan surplus neraca perdagangan 
tertinggi dan terus meningkat. Pada tahun 
2004 ni lai surplus neraca perdagangan 
bilateral Indonesia-AS mencapa1 US $ 
5, 123,800 juta dan pada tahun 2006 nilai 
surplus neraca perdagangan bi lateral 
Indonesia-AS mencapai US$ 6,71 4,300 juta. 
Komoditi ekspor unggutan Indonesia ke AS 
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adalah dari barang-barang manufaktur 
(Unstat, 2007). 

Defisit/surplus neraca perdagangan 
bilateral Indonesia sangat bervariasi pada 
masing-masing negara mitra dagangnya. 
Dengan beberapa negara mitra dagang, 
neraca perdagangan bilateral Indonesia masih 
menunj ukkan nilai defisit. Defisit neraca 
perdagangan bilateral Indonesia-Thailand 
menunjukkan angka defisit tertinggi yaitu 
sebesar US $ 814,800 juta pada tahun 2004, 
menjadi US$ 1,1 64,500 juta pada tahun 2005 
dan menunm kembal i menjadi US $ 908,200 
juta pada tahun 2006. Untuk data 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Jika dilihat dari total nilai surplus 
neraca perdagangan bilateral Indonesia 
dengan 87 negara mitra dagangnya pada 
tahun 2004-2006 mencapai US $ 
52.421.449,80 juta. Sedangkan total nilai 
defisit neraca perdagangan bilateral Indonesia 
dengan 87 negara mitra dagangnya paqa 
tahun 2004-2006 mencapm US $ 
9.090.127,1 0 juta. Padahal dari 87 negara 

• mitra dagang yang diteliti pada tahun 2004-
2006, Indonesia memiliki surplus neraca 
perdagangan bi lateral dengan 55 negara mitra 
dagangnya dan Indonesia memiliki surplus 
neraca perdagangan bilateral dengan 32 
negara mitra dagangnya 

Perkembangan Neraca Anggar·an 

Neraca anggaran Indonesia selalu 
dalam keadaan defisit anggaran dimana 
pengeluaran ;-:::··· ::-~ : ::. · selalu lebih besar 
daripada penerr:· .-: ;:·"" ·ak_ Kondisi neraca 
anggaran yang :~-:·. ·. :! - mencerminkan 
kebijakan fiskal .. " se,"'-· . • : · fiscal policy) 
yang menJadt :·c.: .. - ; ' .::.. . .:. -· perekonomian 
Indonesia. s-· -~ .. !X: ~ . • . . .• • .:.. tingkat 
pendapatan ; .. ::. --;:. ·. • ... · ::. ·."':.::" tingkat 
::·. : . .:;: ··.:.: :2: .. . -- 1.mpor 

:: :.::;- -::; .. -- -

, 
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selama tiga tahun (2004-2006) berturut-turut. 
Negara yang neraca anggarannya juga defisit 
adalah Afghanistan, Argentina, Australia, 
Austria, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, 
Bulgaria, Burkina Faso, Kanada, Republik 
Afrika Pusat, China, Republik Czechnya, 
Elsavador, Prancis, Georgia, Jerman, India, 
Iran, Jamaika, Jordania, Kazakhstan, Kenya, 
Latvia, Moldova, Namibia, Nepal, Belanda, 
Norwegia, Polandia, Federasi Rusia, Sierra 
Leone, Repuqlik Slovakia, Spanyol, Sudan, 
Swedia, Swiss, Tunisia, Uganda, Ukraina, 
dan Amerika Serikat. 

I.ntea·pretasi Hasil 

Untuk mengetahui apakah model 
random effect lebih baik daripada metode 
common ef fect maka digunakan uji Lagrage 
Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh 
Breuscb-Pagan. diperoleb hasil statistik LM 
adalah sebagai berikut 
LM = 0,064830 .. .... ... .. .. .. .... ... ... .... ... (4.4) 

Nilai LM sebesar 0,064830 sedangkan 
nilai kritis tabel distribusi Chi Squares 
dengan df sebesar 2 pada a = 1% dan a = 5% 
masing-masing adalah 9,213 dan 5,991. 
Dengan demikian menerima hipothesis nul 
dan menolak hipotesis alternatif. Model 
common effect lebih tepat digunakan bila 
dibandingkan dengan random effect. 

Untuk menentukan metode apa yang 
sebaiknya dipakai , antara fixed e.flect atau 
random e_jject, digtmakan metode yang 
dikembangkan oleh Ha usman. Penghitungan 
uji Hausman dengan menggunakan alat bantu 
program Eviews memperoleh hasil sebagai 
berikut 

m = q'Var(qf1 q = 14,879504 

... .. .. .. ..... .... .......... .. (4.5) 
Nilai kritis chi-squares dengan degree of 
freedom sebesar 2 pada a = 1% adalah 9,21 03 
dan pada a. = S% adalah 5,9915. Dengan 
demikian berdasarkan uji Hausman, model 
yang tepat adalah model Fixed £Jject 
daripada model Random E;_ffect. 



~,arn,ngkain uji untuk menentukan model 
~-;:m dipakai dalam penel itian ini dapat 

·~:..:::~- kesimpulan bahwa regresi data panel 

JFSP. i ':o. 1. 201 I 

akan dilakukan dengan mengguna.i.;:an model 
fixed F;ffect. ' 

R" k mg, asan as1 's Imasi £ engan H .IE f . I o e ec M d I Fixed £{(. t 
Fixed Effect 

Variabel Independen Koefisien t-test p-value 
TG -1488756 -9.22221 0. 0000 
SI -1 509766 -6.86978 0.0000 
D l 521183.6 8.12627 0.0000 
D2 726171.2 7.46476 0.0000 

R-squared 0. 996562 
Adjusted R-squared 0.994742 

S.E. of regression 75503.64 

F -statistic 16424.64 
Prob(F -statistic) 0.000000 

· ~~.~rkan uji t pada hasil regresi dapat 
,;;~-~·~;,.;;.;.hm bahwa variabel neraca anggaran 
~~~ogaruh secara signifikan dan negatif 

neraca perdagangan bilateral 
(sesuai hipotesis). Sehingga 
kebijakan neraca anggaran 

dan pengaruh kebijakan neraca 
, .-..;;;.:ean negara mitra dagang berdampak 
J;iii-:4. keadaan neraca perdagangan bilateral 
~f'·~r esJa (mempengaruhi kegiatan ekspor 

Perdagangan internasional merupakan 
.. ,~;..z:an ekonomi yang sudah dilakukan sejak 

Dengan melakukan perdagangan 
~'· .• 02Sional, suatu negara dapat berkembang 

:>11;u. Pada saat ini, perdagangan 
:~i~..,...s.:.:iona.l merupakan komponen yang 
~~:: penting bagi suatu negara, bahkan 

. ~~;s..a:: dianggap sebagai mesin penggerak 
·~:....;::buhan ekonomi untuk sebuah . negara. 

:ersebut mengingat bahwa dari 
:p.',i:'"'~~rngan intemasiona l dapat diperoleh 
~~""'-"'gan melalui pertukaran yang 

· ~· :~.,.,~~.L:!:-: dengan negara lain. 

Kegiatan ekonomi luar negeri Indonesia 
dengan negara lain menjadi perhatian para 
pengambil kebijakan karena terkait dengan 
arus barang dan jasa. Kegiatan ekspor-impor 
bilateral antara Indonesia dengan negara 
mitra dagang dapat berpengaruh terhadap 
kondisi perekonomian kedua negara. 
Kegiatan ekspor dan impor tersebut dicatat 
dalam neraca perdagangan bilateral. Neraca 
perdagangan bilateral yang bersifat vis-a-vis, 
dimana ekspor Indonesia merupakan impor 
bagi negara mitra dagangnya dan sebaliknya. 
Maka kedua negara yang berdagang dalam 
perdagangan internasional sama-sarna 
memiliki pengaruh terhadap negara nutra 
dagangnya. Kebijakan neraca anggaran 
Indonesia berpengaruh terhadap nernca 
perdagangan bilateral Indonesia sendlr. ::.._.~ 

neraca perdagangan bilateral negara ·:-. tra 
dagang, dan sebaliknya. Kebijakan neraca 
anggaran negara mitra dagang ::-i·:-:: engaruh 
terhadap neraca perdagangan t-· · :.:~- _!. negara 
mitra dagang sendiri dan nera .:..;; ~x,oagangan 
bilateral Indonesia. Sehingga "iperlukan 
suatu penelitian untuk ~~ - kondisi 
ekspor-impor da lam ·~.::·2. ca perdagangan 
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bilateral antara Indonesia dan negara mitra 
dagangnya yang dipengaruhi oleh neraca 
anggaran (yang merupakan perbandingan 
antara neraca anggaran negara mitra dagang 

· dan neraca anggaran Indonesia). 
Penelitian ini dilakukan pada neraca 

perdagangan bilateral Indonesia dengan 87 
negara mitra dagangnya. Penetapan jumlah 
negara mitra dagang karena keterbatasan data 
yang tersedia. Adapun tahun pengamatan 
dalam penelitian ini adalah tahun 2004 
sampai dengan tahun 2006. Hipotesis yang 
ingin diuji/dibuktikan dalam penelitian ini 
adalah diduga bahwa variabel Zl memiliki 
pengaruh yang signifikan dan . negatif 
terhadap variabel Y. 

Berdasarkan regresi yang .dilakukan 
terhadap model, diperoleh hasil yaitu variabel 
Zl memiliki pengaruh yang signifikan dan 
negatif terhadap variabel Y karena keadaan 
neraca anggaran Indonesia yang defisit 
(dimana penenmaan pajak lebih kecil 
daripada pengeluaran pemerintah) justru 
mendorong impor Indonesia sehingga 
menaikkan defisit/menurunkan surplus neraca 
perdagangan bilateral Indonesia. 

Saran 

Hasil regresi yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa topik dalam penelitian 
ini penting untuk dilakukan terkait dengan 
kebijakan yang mempengaruhi perdagangan 
bilateral. Sehingga hasil penelitian ini dapat 
diterapkan oleh Indonesia dalam menjalin 
hubungan perdagangan dengan negara-negara 
mitra dagangnya. Unttik itu terdapat beberapa 
saran kebijakan yang perlu dicantumkan 
sebagai bahan pertimbangan bagi para 
pembuat kebijakan yaitu 
1. Defisit/surplus neraca perdagangan 

berpengaruh terhadap perekonomian 
Indonesia. oteh karena itu, analisis faktor-
fuktor yang mempengaruhi neraca 
perdagangan ~ .. . .:::-: ~:,.: . p-eottng untuk 

: Dar ~ ~ ·~ ~-~-,. : c~es1 t~ _ . .,.:. babwa variabel 
neraca anggar~~ · :r.mg merupakan rasio 

.. 
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• 
antara neraca anggaran negara mitra 
dagang dan neraca anggaran Indonesia) 
mempengaruhi neraca Ferdagangan 
bilateral Indonesia secara signifikan dan 
negatif Apabila dikaitkan dengan data 
dimana neraca anggaran Indonesia selalu 
defisit maka pemerintah hams memahami 
bahwa konsekuensi dalam penerapan 
kebijakan defisit neraca anggaran terhadap 
neraca perdagangan internasionaL. 

3. Karena terbukti kebijakan Indonesia yang 
terkait dengan neraca anggaran 
berpengaruh terhadap Indonesia dan 
negara mitra dagang. Dan sebaliknya, 
kebijakan negara mitra dagang yang 
terkait dengan neraca anggaran 
berpengaruh terhadap negara itu sendiri 
dan Indones ia, sebagai negara mi tra 
dagangnya. . 1aka sebaiknya persoalan 
neraca perdagangan bilateral lndonesia
negara mitra dagangnya menjadi 
keterbUkaan dalam hubungan ekonomi 
bilateral. H.:.: m1 dapat dilakukan melalui 
hubun,_gan .:Lp-iomatik yang baik 
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