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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keuangan Negara ialah semua hak yang dapat dinilai degan uang, 

demikian pula segala sesuatu( baik berupa uang maupun barang) yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut (Nisjar. S, 1998). 

Keuangan negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping 

meliputi milik negara atau keekayaan negara yang bukan semata mata terdiri 

dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. 

Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila 

dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan negara (Syamsi, 1994) 

adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian 

pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Manfaat Utang Luar Negeri atau bantuan luar negeri sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian 

tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial.satu contoh yang 

sangat terkenal adalah pembangunan kembali perekonomian negara-negara 

Eropa Barat pascaperang dunia (PD II) pada dekade 1950-an melalui bantuan 

dana yang sangat besar dari Amerika Serikat yang dikenal (Marshall Plan). 

Kronologi Utang Luar Negeri Indonesia telah berlangsung lama sekali. 

Bahkan pada zaman pemerintahan Presiden pertama, pinjaman luar negeri 

tersebut sudah mulai menumpuk, sampai terjadinya pergantian 
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pemerintahaan. Pinjaman lama tersebut banyak terkait dengan penggunaan 

untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan persediaan pangan, 

pembiayaan konfrontasi maupun penyelenggaraan pesta olahraga dan 

konferensi yang sebagian besar dibiayai oleh blok timur. Utang luar negeri 

pada waktu itu akhirnya menjadi beban yang sangat berat jika diukur dengan 

kemampuan negara untuk membayarnya kembali, baik dari sisi keuangan 

negara maupun penyediaan devisanya.  

Utang Luar Negeri tersebut, bagaimanapun juga, harus diakui banyak 

memberikan hasil bagi pembangunan negara. Pembangunan berbagai proyek 

prasarana seperti bendungan, irigasi, listrik, telepon, jembatan, jalan, sarana 

transportasi darat, laut dan udara, dan banyak lagi, dilakukan secara 

berkesinambungan sehingga indonesia pada akhirnya mencapai tingkat 

penghasilan perkapita yang meningkat berkali kali lipat. Indonesia bahkan 

sempat menjadi salah satu contoh keajaiban dunia.  

Utang pemerintah problematika kini Tidak bisa dipungkiri, dalam 

perjalanan tersebut banyak pula dana pinjaman yang disana sini tidak 

mecapai sasarannya. Proyek proyek yang mengalami penggelembungan harga 

maupun ketidakberesan yang lain pada akhirnya ikut mewarnai proses 

pinjaman luar negeri tersebut. Namun demikian, pada dasarnya jumlah utang 

luar negeri pemerintah indonesia, meskipun secara absolute cukup besar, 

sebetulnya masih berada pada tingkat yang cukup reasonable.  

Satu jenis yang sering dibahas adalah ketika kebijakan fiskal ekspansif 

mengurangi pengeluaran investasi oleh sektor swasta. Pemerintah melakukan 
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investasi "crowding out" karena menuntut lebih banyak Loanable Funds dan 

itu meningkatkan suku bunga dari pinjaman, tetapi itu diperluas ke beberapa 

saluran yang mungkin menyebabkan output total sedikit berubah atau lebih 

kecil. Ekonom lainnya menggunakan "crowding out" untuk merujuk pada 

pemerintah yang menyediakan layanan atau kebaikan yang jika tidak akan 

menjadi peluang bisnis bagi industri swasta, dan hanya tunduk pada kekuatan 

ekonomi yang terlihat dalam pertukaran sukarela. 

Gagasan tentang efek crowding out, meskipun bukan istilah itu sendiri, 

telah dibicarakan setidaknya sejak abad ke-18. Sejarawan ekonomi Jim 

Tomlinson menulis pada tahun 2010: "Semua krisis ekonomi besar pada abad 

ke-20 Inggris telah menghidupkan kembali perdebatan mendidih tentang 

dampak ekspansi sektor publik pada kinerja ekonomi. Dari 'Geddes Axe' 

setelah Perang Dunia Pertama, melalui serangan John Maynard Keynes pada 

'Treasury View' pada tahun-tahun antar perang, hingga ke serangan 

'monetaris' di sektor publik pada tahun 1970-an dan 1980-an, telah dituduh 

bahwa pertumbuhan sektor publik itu sendiri, tetapi terutama jika didanai oleh 

pinjaman negara, memiliki efek yang merugikan. pada ekonomi nasional. " 

Sebagian besar perdebatan di tahun 1970-an didasarkan pada asumsi pasokan 

simpanan tetap dalam satu negara, tetapi dengan pasar modal global abad ke-

21 “mobilitas modal internasional benar-benar meruntuhkan model sederhana 

“crowding out" 

Salah satu saluran crowding out adalah pengurangan investasi swasta 

yang terjadi karena peningkatan pinjaman pemerintah. Jika peningkatan 
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belanja pemerintah dan / atau penurunan pendapatan pajak mengarah ke 

defisit yang dibiayai oleh peningkatan pinjaman, maka pinjaman dapat 

meningkatkan suku bunga, yang mengarah ke pengurangan investasi swasta. 

Ada beberapa kontroversi dalam makroekonomi modern tentang masalah ini, 

karena berbagai aliran pemikiran ekonomi berbeda tentang bagaimana rumah 

tangga dan pasar keuangan akan bereaksi terhadap pinjaman pemerintah lebih 

dalam berbagai keadaan. 

Kebutuhan pinjaman luar negeri merupakan sesuatu yang wajar untuk 

negara negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Keterbukaan 

Indonesia terhadap modal asing baik dalam bentuk pinjaman luar negeri 

maupun modal asing langsung telah terjadi sejak menjelang akhir tahun 1960-

an. Bantuan luar negeri menjadi suatu kebutuhan mengingat kondisi 

perekonomian Indonesia pada waktu itu yang memprihatinkan. Pemerintah 

melakukan pinjaman luar negeri karena penerimaan pemerintah yang berasal 

dari pajak maupun penerimaan lainnya tidak mencukupi untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah, baik untuk pengeluaran publik maupun pengeluaran 

aparatur. Dengan demikian pinjaman menjadi salah satu faktor yang 

menentukan terjadinya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) suatu 

anggaran negara. Pinjaman sebagai alat untuk menutupi defisit anggaran 

pemerintah akan memberikan dampak terhadap neraca pembayaran yang 

kemudian juga berimplikasi pada kinerja anggaran pemerintah. 

      Kenaikan penerimaan ini tidak terlepas dari program reformasi 

perpajakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan ini memiliki pengaruh yang 
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sangat signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu sumber 

pembiayaan yang selama ini dipakai pemerintah untuk membiayai defisit 

anggaran adalah melalui pinjaman luar negeri. Adanya pinjaman luar negeri 

memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran 3 lebih tinggi 

dari yang dapat dilakukan. Jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka 

pinjaman luar negeri tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi. 

Tahun Utang LN ( 

Milyar) 

Tahun Utang LN 

(Milyar) 

1995 59,588 2007 80,609 

1996 55,303 2008 86,600 

1997 53,865 2009 99,265 

1998 67,315 2010 106,860 

1999 75,720 2011 112,427 

2000 74,891 2012 116,187 

2001 71,377 2013 114,294 

2002 74,661 2014 123,806 

2003 81,666 2015 137,396 

2004 82,725 2016 154,875 

2005 80,072 2017 177,318 

2006 75,809 2018 181,100 

   

 

Sumber bi.go.id 
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         Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) saja, utang luar 

negeri Indonesia kelompokkan Pemerintah Pada akhir 2016, jumlah 

total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesarr $154,875miliar tumbuh 

sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat berjumlah 

$137,396miliar. Dan pada akhir tahun 2017 jumlah total utang luar negeri 

Indonesia tercatat sebesarr $177,318miliar tumbuh sebesar 12,6 persen 

dari tahun sebelumnya yang tercatat berjumlah $154,875miliar. 

    Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat 

penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang 

terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh 

mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan penerimaan 

masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas 

perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi 

untuk menghasilkan output, yang diukur dengan menggunakan indikator 

PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1990 – 2011 sangat 

fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu -

14,30 persen dan tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 8,22 

persen . Rentang waktu 1990 – 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia 

cukup stabil. Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup 

rendah seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan 

kesempatan kerja yang terus meningkat. Pada tahun 1997 – 1998 

perekonomian Indonesia runtuh akibat krisis ekonomi yang melanda 

secara global. Krisis ekonomi ini ditandai dengan inflasi yang meningkat 

https://tirto.id/utang--tidak--utang--tidak-utang-bwh5
https://tirto.id/utang--tidak--utang--tidak-utang-bwh5
https://tirto.id/utang--tidak--utang--tidak-utang-bwh5
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tajam, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, tingginya angka 

pengangguran seiring dengan menurunnya kesempatan kerja, dan semakin 

besarnya jumlah pinjaman luar negeri Indonesia akibat kurs Rupiah yang 

semakin melemah. Pada tahun 1998, 2001, dan 2008 pemerintah 

memandang perlu melakukan penyesuaian darurat di bidang fiskal guna 

menyelamatkan perekonomian nasional, sehingga terjadi shock 

pengeluaran pemerintah. Krisis ekonomi pada 1998 tersebut memberikan 

kontribusi yang besar terhadap pembengkakan pengeluaran pemerintah. 

Hal tersebut dikarenakan tabungan domestik yang rendah menyebabkan 

investasi menurun yang pada akhirnya berdampak pada penurunan 

pertumbuhan ekonomi. Tingginya defisit anggaran pada tahun 2001 diikuti 

oleh peningkatan pinjaman luar negeri, hal ini terjadi akibat depresiasi 

nilai tukar Rupiah. Pada tahun 2008 pemerintah melakukan peningkatan 

belanja yang dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket kebijakan stimulus fiskal ini 

bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian akibat krisis global. 

   Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas penulis tertarik 

untuk mengkaji masalah “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Utang Luar Negeri Sehingga Berdampak Crowding Out” 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apa Penyebab Pemerintah Berhutang Kepada Luar Negeri? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penarikan 

pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

secara bersama-sama terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia 

Dan Solusinya 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik dan tepat sasaran, maka 

peneliti harus mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis penyebab pemerintah melakukan pinjaman atau hutang 

luar negeri. 

2.      Menganalisis penyebab pemerintah melakukan hutang. 

3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan  

ekonomi secara bersama-sama terhadap pinjaman luar negeri 

pemerintah Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini selain mempunyai tujuan juga mempunyai manfaat yaitu: 

1.  Masukan untuk rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan 

pinjaman luar negeri. 

2. Referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah yang sama 

di masa yang akan datang. 
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3. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terkait pinjaman 

luar negeri Indonesia 

E. Metode Analisis Data 

1. Alat dan Model Analisis 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS 

(Ordinary Linear Square). OLS merupakan metode estimasi fungsi regresi 

yang paling sering digunakan. Kriteria OLS adalah "Line of Best Fit" atau 

dengan kata lain jumlah kuadrat dari deviasi antara titik-titik observasi 

dengan garis regresi adalah minimum. 

 Penulis melakukan replikasi model dari jurnal Aziz, Abdul, et. Al 

(Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan) Tahun 2011 tentang 

Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Pembiayaan 

Defisit APBN Kajian Ekonomi Dan Keuangan Volume. 15., No.1 

Bentuk umum model ini (sebelum diuji) adalah sebagai berikut: 

Y t = a + P1X1+P2X2+P3X3 + £ ................ 

Dimana: 

Y t = Pinjaman Luar Negeri(PLNt) 

a = Konstanta 

β = Koesifien regresi 

Xi = Defisit Anggaran (DEFt) 
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X2 = Defisit Anggaran Tahun Lalu (DEFLalu atau DEFt-i) 

X3 = Pinjaman Luar Negeri Tahun Lalu (PLNLalu atau PLN M ) 

£ =   Error terms 

Penulis disini mengemukakan model replikasi sebagai berikut : 

Y t = a + P1X1+P2X2+P3X3 + P4X4 £  

Dimana: Y t = Pinjaman Luar Negeri(PLNt) 

α = Konstanta 

β  = Koesifien regresi 

Xi = Inflasi (%) 

X2 = Nilai Tukar (Rp) 

X3 =  Suku Bunga (%) 

X4 = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

£ = Error terms 

2. Jenis dan Sumber Data 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif deskriptif, yaitu 

metode pengumpulan dengan melalui data yang sudah ada sebelumnya 

atau data sekunder yaitu berupa jurnal, buku atau dari laporan-laporan 

penelitian terdahulu yang ada di lembaga instansi terkait dalam 

penelitian. 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dengan menggunakan data tahunan meliputi Hutang Luar Negeri.  
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   Data Inflasi yang digunakan yaitu mulai Tahun 1995-2018 yang 

diperoleh situs Bank Indonesia, www.bi.go.id. Nilai Kurs yang diperoleh 

melalui www.bi.go.id. Suku Bunga yang diperoleh melalui 

www.bi.go.id. Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh melalui situs 

bps.co.id 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang 

sesuai topik dari skripsi yang dapat membantu penelitian. 

Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran atas 

permasalahan yang diteliti. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi 

operasional, metode analisis data serta estimasi model 

regresi dengan time series. 
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4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan 

analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

5. BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. 

 

 


