
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 45.Dilihat dari 

sudut pandang teori ekonomi makro, salah satu tujuan pembangunan adalah 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.kebijakan pemerintah 

untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan 

disegala bidang yang tentunya memerlukan dana yang sangat besar untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sesuai prioritasnya. 

Perekonomian Indonesia pada saat ini masih tertinggal sehingga mendorong 

pemerintah mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun luar negeri.Salah satu alternatifnya adalah melalui 

pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri dalam bentuk hutang luar 

negeri.Hutang luar negeri adalah seluruh pinjaman serta hibah konsensional baik 

secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk-bentuk aktiva lainnya yang 

secara umum ditujukan untuk mengalihkan sejumlah sumber daya negara-negara 

maju kenegara berkembang untuk kepentingan pembangunan atau maksud 

distribusi pendapatan.(Todaro,1998:163) 

Secara teoritis, dana yang berupa pinjaman luar negeri merupakan 

tambahan sumber bagi negara penerima, baik dalam bentuk  dana/modal, tetapi 

pernyataan menunjukkan bahwa keyakinan secara teoritis ini tidak berjalan 
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dengan mulus, terlepas dari keberhasilan pembangunan pada masa yang akan 

datang, pinjaman luar negeri sebenarnya merupakan “uang muka pajak”yaitu 

beban pajak yang harus dipikul menjadi resiko yang harus ditanggung oleh wajib 

pajak generasi mendatang.Beban itu menjadi ringan apabila pembangunan  

berhasil dilaksanakan sesuai rencana, tetapi sebaliknya akan menjadi warisan 

utang apabila pelaksnaan pembangunan mengalami kegagalan. 

(Abimanyu,1998:16) 

Pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, Dana pembangunan 

yang diperlukan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan/ ketentuan yang berlaku, 

Dalam rangka pemanfaatan bantuan atau kerjasama luar negeri bagi 

pembangunan, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam GBHN, peranan 

sumber-sumber dana dalam negeri disamping sebagai pelengkap dana dalam 

negeri untuk menunjang peningkatan laju pembangunan, juga diperlukan untuk 

menambah penyediaan devisa guna membiayai impor yang berkaitan dengan 

program dan proyek-proyek pembangunan.Atau dengan perkataan lain, dana luar 

negeri mempunyai fungsi melengkapi sumber-sumber produksi yang belum 

cukup tersedia didalam negeri, seperti modal, peralatan modal, teknologi serta 

keahlian dan keterampilan.(Djamin,1993:42) 

Meskipun berbagai kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah dalam 

rangka mengurangi beban utang luar negeri serta usaha pengendaliannya, namun 

dalam kenyataannya masih sulit untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut 

secara efektif. Penyebab dari kurang efektifnya usaha pengendalian utang luar 
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negeri ini selain disebabkan   faktor yang ditimbulkan dari dalam negeri(interen), 

juga berasal dari luar negeri(eksteren) yang kadang-kadang sulit untuk diprediksi. 

Faktor dalam negeri yang menjadi sumber utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan utang luar negeri adalah defisit anggaran pemerintah yang dibiayai 

oleh pemasukan modal dari luar melalui  instrumen utang luar negeri.utang luar 

negeri inilah yang sebenarnya didalam sistem anggaran berimbang pemerintah 

dipergunakan untuk menutup  selisih antara pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Defisit Anggaran Pemerintah, PMA dan        

PMDN Tahun 2000-2004 
Tahun DA PMA PMDN 
2000 44.134 228.482,5 809.639,3 
2001 52.529 253.245,5 861.061,6 
2002 42.135 269.063,0 886.704,2 
2003 34.436 282.270,2 935.189,0 
2004 24.416 292.550,0 972.329,4 

 
Pada tabel 1.1, Defisit Anggaran Pemerintah pada tahun anggaran 2000 

sebesar 44.134 milliar Rupiah, Defisit anggaran mengalami kenaikan yang tinggi 

terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar  52.529 milliar Rupiah di mana pada tahun 

aggaran tersebut penerimaan negara masih mengandalkan sumber penerimaan 

pajak, yaitu 72,75% dari seluruh pendapatan negara bersumber dari 

pajak.Anggaran Belanja pemerintah yang sebesar 344.009 milliar Rupiah 

melebihi pendapatan negara yang besarnya 301.784 milliar Rupiah.Hal ini 

menyebabkan defisit anggaran sebesar 42.135 milliar Rupiah yang terjadi pada 

tahun 2002. Kekurangan anggaran(defisit)oleh pemerintah,pembiayaannya 

diusahakan dari sumber penerimaan lain yang berasal dari dalam negeri.      
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Selain disebabkan oleh faktor intern, meningkatnya utang luar negeri 

Indonesia juga disebabkan oleh pengaruh dari faktor ekstern, faktor ekstern disini 

dimaksudkan sebagai faktor-faktor yang berasal dari luar negeri yang 

mengakibatkan utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan.Faktor ini 

timbul sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka, Oleh karena berasal 

dari luar, biasanya faktor-faktor ini sulit untuk diprediksi, baik gejala maupun 

akibatnya bagi perekonomian dalam negeri.Perkembangan pertumbuhan investasi 

yang rata-rata jauh diatas tabungan nasional, searah dengan dinamika 

pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah maupun pihak swasta berpacu 

dalam melakukan investasi. Pada tabel 1.1,Proyek penanaman modal dalam 

negeri(PMDN) yang disetujui pemerintah sejak tahun 1967 sampai 2000 tercatat 

mempunyai nilai investasi sebesar 809.639,3 milliar Rupiah, Sedangkan proyek 

penanaman Luar  Negeri yang disetujui pemerintah sebesar 228.482,5 milliar 

Rupiah. Nilai investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri  dari tahun 

ke tahun selalu mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 

2003 yaitu Penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah 

tercatat  sebesar 11.914 proyek dengan nilai investasi sebesar 935.189,0 milliar 

Rupiah. Sedangkan Penanaman modal asing yang disetujui pemerintah  sudah 

berkembang menjadi 12.687 proyek dengan nilai investasi sebesar 282.270,2 

milliar Rupiah. 

 Kebijakan hutang luar negeri terus berlanjut dan digunakan untuk 

pembiayaan proyek dan pembangunan ekonomi yang kemudian permintaan akan 

hutang luar negeri semakin tidak dapat dikendalikan.sebenarnya terdapat 
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berbagai motivasi atas terjadinya hutang luar negeri ini, baik motivasi yang 

datang dari negara donor maupun motivasi dari negara penerima.Motivasi negara 

donor dalam menyalurkan hutang adalah pertama, untuk kepentingan politik, 

kedua motivasi ekonomi.sedangkan alasan dari negara penerima mau menerima 

hutang luar negeri adalah pertama, alasan yang bersifat ekonomi yaitu dengan 

adanya hutang luar negeri tersebut diyakini akan melengkapi kelangkaan sumber 

daya dalam negeri negara penerima hutang, kedua, alasan politik yaitu dianggap 

sebagai alat yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada 

pemimpin yang sedang berkuasa.(Todaro :167-165) 

Tetapi sebelum dibicarakan lebih lanjut akan sangat bijaksana apabila 

negara  debitur sebelum memanfaatkan pinjaman luar negeri dalam 

perekonomiannya merenungkan dan mempertimbangkan kembali apa yang 

disampaikan todaro bahwa bantuan luar negeri kepada negara-negara 

berkembang tidak menaikkan pertumbuhan lebih cepat. Tetapi justru 

memudarkan perekonomian bahkan ada negara-negara berkembang karena 

beratnya persyaratan bantuan/pinjaman luar negeri tersebut telah menyebabkan 

negara tersebut terlilit utang luar negeri.(Djamin,1995:11) 

Sungguhpun hutang luar negeri secara teori akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan 

arif karena menyangkut masa depan negara dan bangsa ini.Terutama  bahwa 

hutang luar negeri justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,apabila dalam 

penggunannya kurang efisien atau terdapat adanya kebocoran dana.Dan tujuan 

utama pembangunan ekonomi yang dibiayai dengan hutang luar negeri adalah 
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tercapainya penngkatan pendapatan nasional dan tersedianya lapangan  kerja baik 

dalam jangka pendek maupun panjang.Disamping itu perlu juga 

dipertimbangkan, bahwa hutang luar negeri dalam jangka panjang akan menekan 

atau membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Neraca 

Pembayaran Internasional. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan menganalisis mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pinjaman luar negeri baik faktor 

internal maupun faktor eksternal dari triwulan 1 tahun 1996 sampai triwulan 4 

tahun 2004.  

      

B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas,dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto, penanaman modal dalam negeri, 

penanaman modal asing, defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran terhadap 

pinjaman luar negeri di Indonesia mulai triwulan 1 tahun 1996 sampai triwulan 4 

tahun 2004. 

   

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini bermaksud untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto, penanaman 

modal dalam negeri, penanaman modal asing,defisit transaksi berjalan serta 
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defisit anggaran terhadap anggaran pinjaman luar negeri di Indonesia mulai 

triwulan 1 tahun 1996 sampai dengan triwulan 4 tahun 2004.  

   

D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan pemerintah dapat menentukan suatu kebijakan-kebijakan dalam 

upaya untuk menghapus hal-hal yang dapat memperbesar beban utang luar 

negeri Indonesia. 

2. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi 

mahasiswa ataupun pihak lain yang relatif terhadap masalah pinjaman luar 

negeri. 

   

E.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Produk Domestik Bruto diduga berpengaruh positif terhadap pinjaman luar 

negeri Indonesia. 

2. Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap pinjaman luar negeri. 

3. Defisit Transaksi Berjalan berpengaruh positif terhadap pinjaman luar negeri 

4. Defisit Anggaran berpengaruh positif terhadap pinjaman luar negeri  
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian, data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan 

urutan waktu (time series) dan dikumpulkan secara triwulanan.Data yang 

digunakan meliputi : Biro Pusat Statistik (BPS),Bank Indonesia(BI) serta 

sumber lainnya yang terkait dalam penelitian ini. 

2. Alat dan Model Analisis 

      Dalam penelitian   ini metode yang digunakan adalah ECM (Error Correction 

Model). Pada model produk domestik bruto, penanaman  modal dalam negeri, 

penanaman modal asing, defisit transaksi  berjalan, defisit anggaran 

diformulasikan sebagai berikut : 

PLNt = γ0 + γ1 PDBt + γ2 PMDNt + γ3 PMAt + γ4 DTBt + γ5 DAt + γ6 PDBt-1 + 

γ7 PMDNt-1  + γ8 PMAt-1  + γ9 DTBt-1  + γ10 DAt-1  + γ11 ECT 

Dimana : 

ECT = PDBt-1  + PMDNt-1  + PMAt-1  + DTBt-1  + DAt-1 _ PLNt-1   

Keterangan : 

PLN :  Pinjaman Luar Negeri (Miyaran Rupiah) 

PDB :  Produk Domestik Bruto (Milyaran Rupiah) 

PMDN :  Penanaman Modal Dalam Negeri (Milyaran Rupiah) 

PMA :  Penanaman Modal Asing (Milyaran Rupiah) 

DTB :  Defisit Transaksi Berjalan (Milyaran Rupiah) 

DA  :  Defisit Anggaran (Milyaran Rupiah) 
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PLNt-1 :  Pinjaman Luar Negeri tahun sebelumnya 

PDBt-1 :  Produk  Domestik Bruto   tahun sebelumnya 

PMDNt-1 :  Penanaman Modal Dalam Negeri tahun sebelumnya 

PMAt-1 :  Penanaman Modal Asing  tahun sebelumnya 

DTBt-1 :  Defisit Transaksi Berjalan  tahun sebelumnya 

DAt-1 :  Defisit Anggaran tahun sebelumnya 

γ1….γ11 :  Koefisien Regresi 

Ut  :  Variabel Pengganggu 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman luar negeri Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini meliputi alat dan model analisis, definisi operasional 

variable, penurunan model ECM, data yang terdiri dari jenis dan 

sumber data, pengujian  klasik, uji kebaikan model, uji validitas 

pengaruh. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian, data yang 

diperoleh, analisis data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


