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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis pinjaman luar negeri menjadimasalah yang sangat krusial dan 

menjadibeban perekonomian yang sangat berat.Pembayaranhutang luar negeri 

dalam setiap tahunnya bisa mencapai US$6 miliarsampai US$7 miliar. Dalam 

rupiah sekarangsetara dengan jumlah uang sekitar Rp 60triliun-Rp 70 triliun. 

Dalam APBN-P 2007 ditetapkan targetpembiayaan luar negeri neto sebesarminus 

Rp 12,54 triliun (net transfer negatif), hal ini berarti pemerintah harus membayar 

pinjamanluar negeri lebih besar dibandingkan denganpenyerapan pinjaman baru. 

Pembayarancicilan pokok hutang luar negeri mencapaiRp 54,75 triliun, 

sedangkan pinjaman yangditarik mencapai Rp 42,21 triliun (Saleh, 2008). 

Dengan demikian, kondisi ini akanmenciptakan hubungan sebab akibat 

antarapenerimaan pinjaman dengan kewajibanmembayar atas pinjaman yang 

digunakan. Sebuah tugas yang tentunya besar bagi pemerintah untuk 

melakukanmanajemen anggaran yang menyangkutkomitmen untuk membayar 

kembali pinjamanpemerintahnya dalam jangka waktu yangtelah disepakati. 

Menurut Ramadhan dan Simanjuntak (2007) bahwa tingkat kemampuan 

suatunegara untuk membayar kembali (solvency)akan menjadi sebuah catatan 

tersendiri yangberimplikasi pada image atau penilaiansecara makro ekonomi 

negara tersebut. 
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Tindakan pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri didasari 

pada suatu kenyataan bahwa penerimaan pemerintah yang berasaldari pajak 

maupun penerimaan lainnya tidakmencukupi untuk membiayai 

pengeluaranpemerintah,sehingga pinjaman menjadi salah satu faktoryang 

menentukan akan terjadinyakesinambungan fiskal dari suatu anggaran negara. 

Digunakannya pinjaman sebagai alat untukmenutupi defisit anggaran pemerintah, 

hal iniakan berdampak pada neraca pembayaranyang pada akhirnya juga 

berimplikasi pada kinerjaanggaran pemerintah.  

Pinjaman luar negeri oleh pemerintah Indonesia sudah dilakukan sejak 

masa Orde Lama. Pinjaman tersebutdigunakan untuk menutupi keterpurukan 

ekonomi pada masa itu, dimana sebagian besarpinjaman luar negerinya didapat 

dari Negara-negaraEropa Timur. Pada masa Orde Barusecara ekonomi mewarisi 

berbagaipermasalahan yang terjadi pada Orde Lama, dimana mengalami gagal 

membayarpinjaman luar negerinya sebesar US$ 2,4miliar, hiperinflasi mencapai 

sebesar 600%, dan produksi industri yang hanyamencapai 20% dari kapasitasnya. 

Padapemerintahan Orde Baru, sejak awalpemerintahannya melaksanakan 

kebijakanuntuk meminjam ke luar negeri dalam rangkamembiayai pengeluaran 

dalam anggaran.Pada tahun 1966, pinjaman luar negeripemerintah mencapai US 

2,105 miliar sertaperjanjian pembiayaan pembangunan yangberasal dari luar 

negeri dimulai melalui ParisClub I pada 11 Maret 1966 yang 

akhirnyaterbentuklah kelompok Negara donor yaituInter Governmental Group on 

Indonesia(IGGI) dengan pinjaman pertama diberikankepada pemerintah 

Indonesia sebesar US$200 juta (Ramadhan dan Simanjuntak, 2007). 
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Selanjutnya pada tahun 1970-an, pinjamanluar negeri pemerintah tumbuh 

rata-rata 16% per tahun. Namun kali ini pinjaman luar negeripemerintah lebih 

banyak didominasi pinjaman daribank dunia berupa program pinjaman 

sangatlunak, Internasional Development Assistance(IDA) tanpa bunga (hanya 

dibebani biayaadministrasi) dengan jangka waktu 40 tahun. Padatahun 1980-an, 

terjadi resesi global yangdiakibatkan oleh kenaikan suku bunga padanegara-

negara maju yang termasuk sebagai Negara kreditor pinjaman luarnegeri 

pemerintah Indonesia. Dengan demikian,pada tahun 1983 pinjaman luar negeri 

Indonesiameningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7% menjadi 20%. 

Memasuki periode 1990-an, padasebelum krisis tahun 1997, 

pertumbuhanpinjaman luar negeri pemerintah menunjukkanperkembangan yang 

semakin membaikdengan pertumbuhan rata-rata 2,24% per tahun. Namun 

memasuki Triwulan III 1997,perekonomian Indonesia mengalamigoncangan 

yang sangat besar. Hal inimerupakan akibat efek penularan (contagioneffect) 

krisis nilai tukar yang menimpa matauang Tahiland, Bath, yang diikuti oleh 

negara-negaralainnya di Asia. Melonjaknya nilaitukar berdampak pada terjadinya 

defisit padaneraca pembayaran. Dengan kondisi inilahmemaksa pemerintah 

Indonesiauntuk melakukan pinjaman terhadap InternationalMonetary Fund 

(IMF). 

Indonesia sendiri pada akhirnyamemutuskan keluar dari fund facility 

programdari IMF pada akhir tahun 2003. Padasaat itu, total pinjaman luar negeri 

terhadapIMF mencapai US$ 9,2 miliar, dan Indonesiamasuk dalam Post Program 

MonitoringIMF yang baru berakhir tahun 2007. 
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Sementara tercatat posisi pinjaman luarnegeri pemerintah Indonesia 

berdasarkansumber pinjamannya periode tahun 2007 sampaiOktober 2011 adalah 

sebagaimana Tabel berikut.  

Tabel 1.1 Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Berdasarkan Sumber 
Pinjaman (dalam Miliar USD) 

 

No Uraian 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 
1. Bilateral 41.03 44.28 41.27 41.89 41.64 
2. Multilateral 19.05 20.34 21.53 23.13 23.36 
3. Komersial 2.08 1.98 2.15 3.02 2.77 
4. Suppliers 0.08 0.09 0.07 0.06 0.06 
5. Lain-lain - - - - - 
 Jumlah 62.24 66.69 65.02 68.10 67.83 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, 2011. 

 
Penarikan pinjaman luar negeri baruakan berdampak pada meningkatnya 

stokpinjaman luar negeri. Peningkatan terhadapstok pinjaman luar negeri akan 

berdampakterhadap beban bunga dan cicilan pinjamanluar negeri (Waluyo, 

2006). 

Fenomena pinjaman luar negeripemerintah hendaknya mendapat 

perhatiandan penanganan yang serius karena hal inisangat terkait dengan 

pengelolaan keuangannegara baik di sisi penerimaan, ketikamemperoleh 

pinjaman baru, maupun di sisipengeluaran, saat harus membayarpinjaman yang 

telah jatuh tempo.Permasalahan yang juga perlu ditekankandalam hal ini adalah 

pinjaman luar negeridari tahun ke tahun selalu menunjukkanposisi yang 

dilematis. Faktor-faktor seperti defisit anggaran, pengeluaran dalam negeri, dan 

pendapatan nasional sangat berpengaruh terhadap beban hutang luar negeri 

pemerintah Indonesia. Pertanyaanselanjutnya adalah bagaimana pengaruh defisit 
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anggaran, pengeluaran dalam negeri, dan pendapatan nasional terhadap beban 

hutang luar negeri pemerintah Indonesia. Olehkarena itu, dalam skripsi ini 

penulis tertarik untukmenganalisis “Faktor-Faktor YangMempengaruhi Beban 

HutangLuar NegeriPemerintah Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjawab beberapa permasalahan 

berikut: 

1. Bagaimana mempengaruhi hutang luar negeri terhadap defisit anggaran. 

2. Bagaimana mengetahui pengaruh beban hutang luar negeri terhadap 

pengeluaran pemerintah dalam negeri. 

3. Bagaimana mengetahui pengaruh beban hutang luar negeri terhadap 

pendapatan nasional. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjawab beberapa 

permasalahan berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap hutang luar negeri 

pemerintah Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dalam negeri terhadap hutang luar 

negeri pemerintah Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional terhadap hutang luar negeri 

pemerintah Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah 

Indonesia. 

2. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang. 

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan hutang luar negeri. 

 

E. Metode Penelitian dan Alat Analisis 

Metode dalam penelitian ini merupakan langkah dan prosedur yang akan 

dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan 

permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Menggunakan data sekunder 

(time series data) dari tahun 2002-2011.Sumber data didapatkan dari Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah dan website Bank Indonesia, serta berbagai situs yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan alat analisis 

serta sistematika penulisan analisis. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka merupakan penjabaran dari teoristik yang terdapat pada 

usulan tujuan teoritis tentang hutang luar negeri, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hutang luar negeri, pengaruh antara faktor-faktor hutang 

luar negeri terhadap hutang luar negeri serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisikan identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, teknik dan 

pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data serta uji asumsi 

klasik. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, hasil pengujian 

asumsi serta hasil hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

  


