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ABSTRAK 
 
 
 

Nova Dian Pratiwi. Pengaruh Defisit Anggaran dan Nilai Tukar Rupiah terhadap 
Inflasi di Indonesia. Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari defisit 
anggaran dan nilai tukar rupiah baik secara simultan maupun secara parsial 
terhadap inflasi. 
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data defisit anggaran dari nota 
keuangan Kementrian Keuangan RI, data nilai tukar rupiah yang diperoleh dari 
StatistikEkonomidanKeuangan Bank Indonesia (SEKI-BI), serta data inflasi dari 
Indikator Ekonomi Badan Pusat Statistik. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Expose Facto dan model análisis yaitu dengan análisis regresi linier 
berganda dengan metode OLS (Ordinary Last Square). 
 
Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F, variabel bebas defisit 
anggaran (X1) dan nilai tukar rupiah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap 
inflasi (Y), dimana Fhitung > Ftabel maka Ho ditolakdan Ha diterima, yang 
berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh 
secara simultan terhadap inflasi, dengan F hitung(6,358) > F tabel (4,08) dan 
tingkat signifikasi di bawah 0,05 yaitu 0,004. Diperoleh R Square 0,251 atau 
25,1% sedangkan sisanya 74,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk 
dalam model. 
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
darivariabel tingkat defisit anggaran (X1) terhadap inflasi (Y). Diperoleh thitung 
3,016 > ttable 2,0195 dengan taraf signifikansi < 0,05. Sehingga hal ini 
menunjukkan bahwa variabel defisit anggaran (X1) berpengaruh positifsignifikan 
erhadap tingkat inflasi sedangkan variabel nilai tukar rupiah (X2) memiliki 
thitung -3,335 > ttable -2,0195 dengan taraf signifikansi < 0,05. Hal ini berarti 
berpengaruh negatif dan signifikanterhadaptingkatinflasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Nova Dian Pratiwi. The Effect of Budget Deficit and the Exchange Rate of Rupiah 
to Inflation in Indonesia. Faculty of Economics, State University Of Jakarta. 
2012. 
 
This research conducted to determine how big the effect of budget deficit and the 
exchangerate of rupiah either simultaneously or partiallyon to inflation.  
 
The resources in this study is the budgetdeficit data from FinancialReportsthe 
Ministry of Finance, the exchange rate obtained from the Economic and Financial 
Statistics Bank Indonesia (SEKI-BI) and data on the inflation from the Economic 
Indicator Reports BPS (Badan Pusat Statistik). The research method used is 
Expose Facto and analysis Model of the multiple linier regression analysis by the 
method of OLS (Ordinary Last Square). 
 
From the hypothesis tests stated that the F test, the independent variables 
budget deficit(X1) and the the exchange rate (X2) effecton inflation 
simultaneously(Y), where Fhitung>Ftabel then Ho is rejected and Ha accepted, which 
means that overall-factor independent variable factors simultaneously influence 
on inflation, with Fhitung (6,358) > Ftabel (4,08) and level of significance is 0,004 
under 0,05 which the R Square 0,251 or 25,1% while the remaining 74,9% is 
explained by other variables are not included in the model. 
 
The analysis explains that there are positive and significant impact of the budget 
deficit level variables (X1) to inflation (Y). Retrieved tcount 3,016 >2.0195 ttable with 
significance level < 0,05. So this shows that the budget deficit variable (X1) a 
significant positive effect on the inflation rate while the exchange rate variable 
(X2) has tcount -3,335 > -2.0195 ttable with significance level<0,05. This translates 
into a negative and significant effect on the rate of inflation. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 
" Pelajarilah Ilmu " 
Barang siapa yang mempelajarinya karena Allah, itu Taqwa 
Menuntutnya, Itu Ibadah 
Membahasnya, Itu Jihad 
Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, Itu Sedekah 
Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Allah. 
(Abusy Syaikh Ibnu Hibban & Ibnu Abdil Barr, Ila Al-Ghozali) 

 
“ Bukan kecerdasan anda, 
melainkan sikap andalah 

yang akan mengangkat anda dalam kehidupan “ 

 

Sometimes to get what you want the most…. 
You have to do what you want the least…. 

 
There is no two GODs in the sky… 

So, there is no two loves inside heart…. 
 

All we need is someone like a pencil with an 
erase at the end 

To write happiness and erase all sadness… 
 
 

Skripsi ini kupersembahkan kepada Alm. ayahku tercinta, you’re my inspiration.  
Tidak  lupa ku 

ucapkan juga kepada ibu dan adik-adikku, mereka adalah motivasi terbesarku untuk 
meraih cita-cita yang mengiringi perjalanan hidupku dengan do’a dan cinta.   
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