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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Utang Luar Negeri 

1. Pengertian 

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara 

yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima 

utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau 

perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank 

swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional 

seperti IMF dan Bank Dunia (Ulfa, 2017). 

Dari aspek materiil, utang luar negeri merupakan arus masuk 

modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang 

ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri 

sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri 

merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan 

dalam pembangunan (Astanti, 2015). 

 

2. Teori Utang Luar Negeri 

Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan 

pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. 
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Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh 

Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan 

utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat 

pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari 

tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai 

sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam 

pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi 

salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang 

sedang berkembang seperti Indonesia (Ramadhani, 2014). 

Berikut jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek yaitu 

berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, 

jangka waktu peminjaman, status penerimaan pinjaman dan 

persyaratan pinjaman (Tribroto dalam Ayu, 2016). 

Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi atas : 

a. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri yang digunakan 

untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara 

memasukkan barang modal, barang dan jasa. 

b. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga 

terampil atau ahli. 

c. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk  
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dana  bagi  tujuan-tujuan yang  bersifat  umum sehingga  

penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan.  

Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas :  

a. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan 

pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional 

seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang pada 

dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan. 

b. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, hampir 

sama seperti pinjaman dari lembaga internasional, hanya 

biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral anggota 

IGGI/IGI. Biasanya berupa pinjaman lunak.  

Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas : 

a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka 

waktu sampai dengan lima tahun. 

b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka 

waktu 5-15 tahun. 

c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka 

waktu diatas 15 tahun.  

Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas :  

a. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh 

pihak pemerintah. 

b. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak 

swasta. 
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Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas : 

a. pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga 

multilateral maupun bilateral yang dananya berasal dari 

iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran 

negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan 

untuk meningkatkan pembangunan. 

b. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki 

persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian 

komersial. Pinjaman komersial, yaitu pinjaman yang 

bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan 

persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada 

umumnya. 

Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan 

ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya 

dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga 

utang luar negeri menghasilkan multiplier effect positif terhadap 

perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. 

Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi 

yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik 

dan seterusnya. (Wahyuningsih, 2012). 

Utang luar negeri juga menimbulkan dampak negatif, hal ini 

dialami oleh Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada 
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tahun 1997-1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami 

pelemahan yang cukup dalam terhadap US Dolar dan mata uang dunia 

lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri Indonesia 

meningkat drastis dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, 

pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. 

Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan 

pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan 

tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun 

(Widharma, 2013). 

 

B. Defisit Anggaran 

1.  Pengertian 

Defisit anggaran adalah kebijakan pemerintah untuk membuat 

pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi 

stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika 

keadaan ekonomi sedang resesi. Pengertian pertama adalah Defisit 

Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara 

total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Pengertian 

kedua adalah Defisit Moneter, yaitu selisih antara total belanja 

pemerintah (di luar pembayaran pokok utang) dengan total pendapatan 

(di luar penerimaan utang). Pengertian ketiga adalah Defisit 

Operasional, yaitu merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai 
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riil dan bukan nilai nominal. Sedangkan pengertian keempat adalah 

Defisit Primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok 

dan bunga utang) dengan total pendapatan (Anwar, 2014). 

 

2. Teori Defisit Anggaran 

Secara akuntansi anggaran pemerintah terlihat bahwa penerimaan 

akan sama dengan pengeluaran, sehingga anggaran akan selalu terlihat 

dalam kondisi yang seimbang. Anggaran belanja pemerintah tidak 

selalu dalam keadaan seimbang, ada kalanya surplus dan ada kalanya 

defisit. Terjadinya defisit atau surplus anggaran ditandai dengan item 

penyeimbang baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, sehingga 

akan terlihat terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan 

penerimaan. Berbagai konsep pengukuran defisit anggaran sangat 

tergantung dengan kriteria yang digunakan dan tujuan analisis. 

Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa 

faktor, antara lain :  a) Jenis ketidakseimbangan yang terjadi, b) 

Cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan 

sektor publik), c) Metode akuntansi (cash dan accrual basis) 

(Simanjuntak dalam Anwar, 2014). 

Sebab-sebab terjadinya defisit anggaran yaitu terdiri dari 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan 

masyarakat, melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat krisis 

ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana, pengeluaran karena  
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inflasi (Barro dalam Anwar, 2014). 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi 

yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam 

negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan 

dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari 

pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup 

melalui penarikan pajak. Negara memang di bebani tanggung 

jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga 

negaranya. 

b. Pemerataan pendapatan masyarakat. 

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka 

menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga 

pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan 

pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsidi transportasi 

ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di 

wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak 

jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. 

c. Melemahnya nilai tukar. 

Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka 

negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai 

tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai 

pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran 
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cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang 

negara peminjam tersebut. Misalnya apabila nilai tukar rupiah 

depresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka pembayaran 

cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga 

membengkak. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga 

pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa 

yang dianggarkan semula.  

d. Pengeluaran akibat krisis ekonomi. 

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya 

pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun 

akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak 

krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk 

menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam 

hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk 

program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 

terutama di wilayah pedesaan yang miskin. 

e. Realisasi yang menyimpang dari rencana. 

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding 

dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana 

penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa 

yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan proyek atau 

program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu 

mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja 
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pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi 

ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara 

harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat 

tercapai sesuai dengan rencana semula. 

f. Pengeluaran karena inflasi.  

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan 

menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu 

sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin 

ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun 

anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang 

menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan 

harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan 

meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan 

berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, 

sehingga anggaran negara perlu direvisi.  

 

C. Pengeluaran Dalam Negeri 

1. Pengertian 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi 

pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. 

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang 

dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah 
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untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan 

pembangunan (Sukirno dalam Danawati, 2016). 

 

2. Teori Pengeluaran Dalam Negeri 

Pengeluaran dalam negeri mempunyai dasar teori yang dapat 

dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + 

I + G + (X-M) yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum 

Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan 

atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikan atau 

menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang 

mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur 

pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir 

dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus 

memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan 

tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk 

meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja 

adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang 

akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun 

perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian 

tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy dalam Nur, 2015). 

Teori  makro  mengenai  perkembangan   pengeluaran   pemerintah  
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dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : (Mangkoesoebroto 

dalam Margaretha, 2014). 

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran 

Pemerintah 

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah 

dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan 

antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada 

tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi 

pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini 

pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, 

kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap 

menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi 

swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang 

lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan 

ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial 

seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program 

pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.    

b. Hukum Wagner   

Teori     Wagner     tentang     perkembangan     pengeluaran  
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pemerintah disebut sebagai Wagner law of increased 

government activity. Wagner mengemukakan pendapatnya 

dalam bentuk suatu hukum Wagner. Dalam suatu 

perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara 

relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum 

Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Hukum Wagner ini ditunjukkan oleh diagram berikut ini, 

dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk 

eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti 

ditunjukkan kurva 2.   

 

Gambar 2.1  Kurva Teori Wagner 
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c. Teori Peacock dan Wiseman  

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha 

untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak 

suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori 

Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan 

suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat 

toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat 

memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  

Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan 

pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif 

pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 

meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, 

meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah 

yang menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut 

terganggu, misalnya karena ada perang, maka pemerintah harus 

memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena 

itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, 

dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara 

menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan 

konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek 
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pengalihan (displacement effect), yaitu adanya suatu gangguan 

sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas 

pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru 

kelihatan setelah terjadinya perang, yang disebut efek inspeksi 

(inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan 

menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan 

pemerintah, yang disebut efek konsentrasi (concentration 

effect).   

Adanya ketiga efek diatas menyebabkan bertambahnya 

aktivitas pemerintah setelah perang sehingga tingkat pajak 

tidak turun kembali. Digambarkan dalam kurva berikut: 

 

Gambar 2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

Menurut  Peacock Dan Wiseman 

Pada grafik diatas terlihat bahwa dalam keadaan normal 

dari tahun t ke t+1, pengeluaran pemerintah terhadap GDP naik 



27 
 

sebagaimana ditunjukkan oleh garis AG. Apabila pada tahun 

terjadi perang maka pengeluaran pemerintah naik sebesar AC 

dan kemudian naik seperti ditunjukkan pada segmen CD. 

Setelah perang selesai (t+1) pengeluaran pemerintah tidak 

turun lagi ke G yaitu perkembangan pengeluaran pemerintah 

apabila tidak terjadi perang. Hal ini akibat pemerintah 

memerlukan dana tambahan untuk mengembalikan pinjaman 

yang digunakan dalam pembiayaan perang sehingga tarif pajak 

dinaikkan. 

 

D. Pendapatan Nasional 

1. Pengertian 

Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat 

digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tujuan 

dari perhitungan pendapat nasional ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output 

yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari 

berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai 

(Sukirno dalam Fauziana, 2014). 

2.  Teori Pendapatan Nasional 

Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: permintaan dan 

penawaran agregat, konsumsi, tabungan, dan investasi. Pendapatan 

negara  dapat  dihitung  dengan tiga pendekatan, yaitu: (Sukirno dalam  
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Fauziana, 2014). 

a. Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh 

pendapatan (upah,sewa, bunga dan laba) yang diterima rumah 

tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode 

tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor  produksi yang 

diberikan kepada perusahaan. 

b. Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh 

produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, 

agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. 

Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai 

jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah 

jadi). 

c. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah 

seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang 

diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. 

Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan 

menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku 

kegiatan ekonomi negara, yaitu: rumah tangga, pemerintah, 

investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M) 

Dalam arti sederhana pendapatan dapat pula diartikan sebagai total 

penerimaan setelah dikurangi semua biaya (pengeluaran). Balas jasa 

yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang dihitung dalam 

jangka waktu tertentu. Bentuk dan jumlah pendapatan mempunyai 
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fungsi yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan memberi kepuasan, disamping itu pendapatan berfungsi pula untuk 

mencukupi kegiatan lain dan memenuhi kewajiban-kewajiban. 

Pendapatan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil 

penjualan jasa, hasil penjualan barang dagangan, hasil penjualan 

produksi pertanian dan sumber-sumber lainnya. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pendapatan dari seorang 

warga masyarakat atau individu adalah nilai dari seluruh faktor 

produksinya atau sumber-sumber yang dimilikinya, sebagai alat untuk 

memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan kehidupannya 

dan keluarganya. Ini mengandung suatu pengertian bahwa tinggi 

rendahnya suatu tingkat kehidupan seseorang ditentukan oleh tinggi 

rendahnya pendapatan dari orang atau keluarga yang bersangkutan. 

 

E. Tabungan Domestik 

1. Pengertian 

Tabungan domestik adalah gabungan antara tabungan masyarakat 

dan pemerintah. Tabungan masyarakat meliputi tabungan yang 

sewaktu-waktu bisa diambil, deposito dan tabungan lainnya. 

Sedangkan tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan 

pemerintah dan pengeluaran rutin (Nawatmi, 2012).  

2. Teori Tabungan Domestik 

Tabungan  domestik  merupakan  unsur  penting  yang  dibutuhkan  
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Suatu negara untuk membiayai pembangunan. Umumnya negara 

berkembang mengalami kekurangan dalam mengakumulasi tabungan 

domestiknya, sehingga tabungan yang ada tidak mampu memenuhi 

tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan 

ekonominya. Oleh karena itu dibutuhkan arus modal asing untuk 

mengatasinya baik itu berupa utang atau bantuan luar negeri maupun 

investasi asing. 

 Konsep tabungan telah ditelaah oleh beberapa ahli ekonomi 

diantaranya :  

a. Menurut John Mynard Keynes 

Teori Keynes tentang tabungan dikenal dengan Absolute 

Income Hypotesis. Teori ini dikenal sebagai teori Keynes 

mengenai konsumsi yang menyatakan bahwa seseorang akan 

meningkatkan konsumsinya apabila pendapatan pribadi 

meningkat. Peningkatan konsumsi seseorang tidaklah sama 

dengan peningkatan pendapatannya. 

b. Menurut Duesenbery 

Menurut teori ini, pengeluaran konsumsi seseorang tidaklah 

ditentukan oleh pendapatan absolutnya melainkan oleh 

pendapatan konsumsinya. 

Hipotesis yang diambil Duesenbery adalah : 

1) Jika pada periode t pendapatan seseorang lebih besar 

daripada pendapatan tertingginya pada waktu itu, maka 
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orang tersebut akan menaikkan konsumsinya. 

2) Jika pendapatan seseorang itu turun dari pendapatan 

tertingginya sampai saat ini, maka orang tersebut akan 

cenderung untuk mempertahankan konsumsinya dan 

menurunkan tabungannya. Kedua gejala tersebut 

disebut Rachef effect. 

c. Menurut Ando Mondligliani 

Menurut Ando Mondligliani pada saat mulai bekerja 

sampai akhir hidup, seseorang mempunyai pendapatan dan 

konsumsi. Pendapatannya lebih rendah pada saat seseorang 

mulai bekerja. Pendapatan tersebut akan terus meningkat sesuai 

dengan lama seseorang bekerja. Berkenaan dengan hal tersebut 

maka seseorang harus menabung pada saat pendapatannya 

lebih besar dari pada konsumsinya. Pendapatan yang diterima 

lebih rendah maka orang tersebut melakukan dissaving dan 

sebaliknya pada saat pendapatan lebih besar dari pada 

konsumsinya, orang tersebut melakukan saving. 

d. Menurut Milton Friedman 

Teori yang dikemukakan oleh M. Friedman ini timbul karena 

adanya ketidakpuasan terhadap penggunaan pendapatan 

sebagai determinan pengeluaran konsumsi. Asumsi yang 

diambil adalah seseorang konsumen akan mencapai utilitas 

maksimum sepanjang hidupnya dengan cara menyesuaikan 
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pola konsumsi dengan pendapatan jangka panjang. Kesempatan 

konsumsi jangka panjang dapat diperkirakan dengan cara 

membuat proyeksi yang didasarkan pada pendapatan sekarang 

dan pendapatan masa lalu. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian empiris dengan berbagai penelitian yang 

dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan 

sebuah penelitian. Studi empiris hasil penelitian para ekonom-ekonom 

tersebut dan penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi utang luar negeri dan sebaliknya telah sedikit banyak 

memberikan gambaran dalam penelitian ini. 

Selama kurun waktu 2000-2014, Selvia Inca Devi (2017) dengan 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda, mengemukakan 

hasil uji parsial menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), dan 

defisit anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar 

negeri di Indonesia, sedangkan belanja pemerintah memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri di Indonesia. 

Berdasarkan uji simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Produk 

Domestik Bruto (PDB), belanja pemerintah, dan defisit anggaran terhadap 

utang luar negeri di Indonesia. Nilai koefisien determinasi sebesar 91,8 

persen mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), belanja 
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pemerintah, dan defisit anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap utang luar negeri di Indonesia. 

Nely Ayu Adriani Udhar (2016), dengan menggunakan metode TSLS 

(Two Stage Least Square), menunjukkan bahwa secara langsung 

pendapatan pemerintah, defisit anggaran berpengaruh signifikan dan 

positif, sementara pengeluaran pemerintah, pelunasan utang berpengaruh 

signifikan namun negatif, serta LIBOR tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah. Secara tidak langsung 

defisit anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap utang luar 

negeri pemerintah melalui pengeluaran domestik. Sementara pendapatan 

pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri 

pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Nilai koefisien determinasi 

sebesar 93,2 persen mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen 

yaitu pendapatan negara (Y), defisit anggaran (DA) melalui pengeluaran 

pemerintah (A), pelunasan utang (LS), dan LIBOR baik secara langsung 

maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

utang luar negeri pemerintah periode 2000-2014. 

Pada kurun waktu 2002-2011, Bouvilya Merdekawati (2014) dengan 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda, mengemukakan  

bahwa defisit anggaran (DA), pengeluaran dalam negeri (PDN), 

pendapatan nasional (PN) berpengaruh nyata dan signifikansi terhadap 

utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia. Nilai koefisien determinasi 

sebesar 86,4 persen mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen 
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yaitu defisit anggaran (DA), pengeluaran dalam negeri (PDN), pendapatan 

nasional (PN) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap utang luar 

negeri pemerintah Indonesia. 

Lumadya Adi (2015), dengan menggunakan metode Uji Granger 

Causality, menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara utang luar 

negeri dengan domestic saving negara Indonesia. Hal ini berarti domestic 

saving tidak menyebabkan Utang Luar Negeri dan juga Utang Luar Negeri 

tidak menyebabkan Domestic Saving pada kurun waktu 2000-2011.  

Ibrahim E. Sani (2015), dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) selama periode 1981-2013, mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel External Debt, Debt Service Payment, Foreign Reserve 

dapat dijelaskan oleh variabel Exchange Rate sebesar 95.01 persen dan 

sisanya 4.99 persen dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. 

 

G. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara 

variabel independen dan variabel dependen, dengan demikian maka 

kerangka pemikiran penulis dan penelitian ini adalah utang luar negeri 

pemerintah Indonesia sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh defisit 

anggaran, pengeluaran dalam negeri, pendapatan nasional dan tabungan 

domestik sebagai variabel independen. Ataupun gambar kerangka 

pemikiran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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 Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

1. Defisit Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri 

Indonesia dari tahun 1991-2015. 

2. Pengeluaran Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Utang 

Luar Negeri Indonesia dari tahun 1991-2015. 

3. Pendapatan Nasional berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar 

Negeri Indonesia dari tahun 1991-2015. 

4. Tabungan Domestik berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar 

Negeri Indonesia dari tahun 1991-2015. 

 

Defisit Anggaran (DA) 

Pengeluaran Dalam 

Negeri (PDN) 

Tabungan Domestik 
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