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ISI :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas
budget deficit dengan current account deficit (twin deficits) di Indonesia, serta
mendeteksi indikator-indikator penentu terjadinya twin deficits sebagai suatu
model Sistem Peringatan Dini “Early Warning System” sebelum terjadinya twin
deficits.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan
model data Kausalitas Granger dalam mengetahui signifikan hubungan twin
deficits di Indonesia. Pada analisis deteksi dini twin deficits, pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk perhitungan formulasi
matematis melalui model non parametrik dengan signal approach EWS,
menggunakan 1 standar deviasi (SD) dan 24 bulan signal windows dalam
mengekstraksi sinyal. Ekstraksi sinyal tersebut digunakan untuk monitoring
evolusi indikator ekonomi yang memiliki kecendurangan bersifat sistematis
terhadap terjadinya twin deficits di Indonesia. Dalam penelitian ini, perangkat
lunak yang digunakan adalah Microsoft Office Excel 2007 dan E.Views 7.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan twin
deficits di Indonesia dengan arah hubungan budget deficit mempengaruhi current
account deficit. Hal ini sejalan dengan hipotesis defisit kembar (Twin Deficits
Hyphothesis, TDH) yang menyatakan bahwa adanya budget deficit akan
menyebabkan terjadinya current account deficit melalui saluran efek suku bunga
dan nilai tukar. Disamping itu, hasil perhitungan ekstraksi sinyal dari trend
variabel indikator terpilih dapat memberikan sinyal yang baik akan adanya twin
deficits. Hal ini dilihat dari perilaku abnormal masing-masing variabel yang
menunjukkan probabilitas di atas 50%. Variabel-variabel tersebut adalah: export
growth, import growth, terms of trade, inflasi, pertumbuhan sektor industri, real
exchange rate, foreign reserve growth, dan growth of world oil price.
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