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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR 

NEGERI INDONESIA 

Abstrak 

Utang luar negeri Indonesia saat ini di gunakan sebagai salah satu pembiayaan 

pembangunan.Utang luar negeri sendiri juga digunakan pemerintah sebagai 

penutup defisit anggaran dalam APBN,karena jumlah pendapatan pemerintah tidak 

cukup untuk metnutupi jumlah pengeluaran pemerintah.Tujuan dari penelitian ini 

sendiri untuk mengetahui pengaruh dari ekspor,cadangan devisa,nilai tukar,dan 

inflasi terhadap utang luar negeri Indonesia.Data yang digunakan dalam penelitian 

adalah data sekunder dengan time series tahun 2000 sampai dengan tahun 2019.Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi data time series. Hasil penelitian 

menunjukan Cadangan Devisa dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan. 

Variabel Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan Variabel 

Ekspor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Inflasi di Indonesia tahun 

1985-2019. Berdasarkan uji koefisien nilai R2 sebesar 0,995953atau 99,51% yang 

artinya variabel Cadangan Devisa, Ekspor, Nilai Tukar, dan Inflasi mampu 

menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap Utang Luar Negeri sebesar 99,59% dan 

sisanya 0,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 

Kata Kunci:  Ekspor,Cadangan Devisa,Nilai Tukar,Inflasi,Utang Luar Negeri, 

Time Series 

Abstract 

Indonesia's foreign debt is currently used as a form of development financing. 

Foreign debt itself is also used by the government as a cover for the budget deficit 

in the APBN, because the amount of government revenue is not sufficient to cover 

the amount of government expenditure. The purpose of this study itself is to 

determine the effect of exports. , foreign exchange reserves, exchange rates, and 

inflacition on Indonesia's foreign debt. The data used in this study are secondary 

data with time series from 2000 to 2019. The analysis tool used is time series data 

regression. The results showed that Foreign Exchange Reserves and Inflation had a 

positive and significant effect. The Exchange Rate variabel has a negative and 

significant effect. Meanwhile, the Export Variabel hasn't effect and no significant 

on Inflation of Indonesia in 1985-2019. Based on the coefficient test, the R2 value 

is 0.995953 or 99.51%, which means that the variabels of Foreign Exchange 

Reserves, Exports, Exchange Rates, and Inflation are able to explain the variation 

of their influence on Foreign Debt by 99.59% and the remaining 0.41% is explained 

by other variabels outside Research Model. 

Keywords: Export, Foreign Exchange Reserves, Exchange Rate, 

Inflacition,Foreign debt, Time Series 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

Hubungan pinjam meminjam antar negara sudah menjadi hal lazim pada masa ini 

hal ini juga menjadi bentuk hubungan perekonomian lintas negara. Pada masa krisis 

yang bertepatan pada tahun 1980 utang luar negeri sudah menjadi masalah pada 

berbagai Negara termasuk di Indonesia. Utang Negara juga sekarang sudah menjadi 

instrument kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Permasalahan 

tentang utang luar negeri sendiri sudah menjadi persoalan serius entah di 

pemerintah ataupun di masyarakat, hal ini terjadi karena nominal pembayaran yang 

harus dilakukan Indonesia cukup besar. Sejak pemerintahan orde baru tingkat 

ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri tidak pernah menyurut bahkan 

mengalami suatu ekselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998. Pada saat 

itu pemerintah terpaksa mengambil utang yang sangat besar kepada IMF untuk 

membiayai pemulihan ekonomi. 

Seperti apa yang dikemukakan oleh Junaedi (2018) utang luar negeri 

merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan anggaran ekonomi. 

Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat 

mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif, dengan 

tingkat produktifitas yang tinngi maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Ispriyahadi et al (2019) untuk negara berkembang, utang luar 

negeri berdampak pada perekonomian baik positif maupun negatif. Namun, utang 

luar negeri dapat menjadi masalah bagi negara peminjam apabila utang yang terlalu 

besar sehingga pembangunan ekonomi yang terjadi terperangkap dalam hutang 

(debt trap) yang akhirnya negara tidak lepas dari negara kreditur. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan kenaikan utang luar negeri di sebuah negara. Menurut 

Yogie dan Aris (2017) peningkata utang luar negeri di pengaruhi oleh defisit 

anggaran, cadangan devisa, dan ekspor netto, dimana ke empat faktor tersebut dapat 

menaikan nominal utang luar negeri secara signifikan. 

Diikutsertakannya utang luar negeri sebagai sumber penerimaan negara 

maka anggaran terlihat sebagai balance budget. Tetapi utang luar negeri ini 

bukannya tanpa masalah, beban utang luar negeri yang semakin besar membawa 

konsekuensi beban anggaran dengan pembayaran pokok serta bunga utang ikut 



 
 

meningkat (Soebagiyo, 2012). Sedangkan menurut Sadim (2019) utang pemerintah 

memiliki hubungan yang sederhana dengan defisit pemerintah, peningkatan utang 

pemerintah sepanjang waktu tertentu adalah sama dengan defisit anggaran. Utang 

pemerintah jelas tidak menimbulkan kemandirian atau utang pemerintah bukanlah 

vitamin yang menjadi katalisator penambah modal sebagai penggerak bangunan, 

melainkan menimbulkan ketergantungan yang semakin parah. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan mengestimasi pengaruh 

cadangan devisa, ekspor, nilai tukar (kurs), dan inflasi berpengaruh terhadap utang 

luar negeri. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Cadangan Devisa (CDV), Ekspor (EXP), 

Nilai Tukar (KURS), dan Inflasi (INF) terhadap Utang Luar Negeri (ULN) di 

Indonesia menggunakan alat analisis regresi berganda dengan pendekatan Model 

Penyesuaian Parsial atau Partial Adjustment Model (PAM). 

2.2. Teknik Analisis Data 

Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi jurnal Maychel Christian Ratag 

(2018) dan Yogie Dahlly Saputro (2017) yang diformulasikan sebagai berikut: 

𝑈𝐿𝑁𝑡 =  𝛼0 +  𝛼𝐶𝐷𝑉𝑡 +  𝛼2𝐸𝑋𝑃𝑡 + 𝛼3𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡 +  𝛼4𝐼𝑁𝐹𝑡 +  𝜆𝑈𝐿𝑁𝑡 − 1 

+  𝑣𝑡 

Keterangan : 

ULN  = Utang Luar Negeri 

CDV  = Cadangan Devisa 

EKS  = Ekspor 

KURS = Nilai Tukar 

INF   = Inflasi 

Log  = operator logaritma berbasis e 

Λ  = (1-δ); 0 < λ < 1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

α0  = δβ0; konstanta jangka pendek 

α1  = δβ1; koefisien regresi jangka pendek CDV 

α2  = δβ2; koefisien regresi jangka pendek KURS 

α3  = δβ3; koefisien regresi jangka pendek EXP 

 α4  = δβ4; koefisien regresi jangka pendek INF 

 β0  = konstanta jangka panjang 



 
 

 β1  = koefisien regresi jangka panjang CDV 

 β2  = koefisien regresi jangka panjang KURS 

 β3  = koefisien regresi jangka panjang EXP 

 β4  = koefisien regresi jangka panjang INF 

 t  = periode tahun ke t 

 vt  = unsur kesalahan (error term) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya terangkum pada 

tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Ekonometri 

(ULN𝑡 )= 6,06E+09+0,431170 CDVt – 0,009815EKSt 
                                             (0,0079)*** (0,8983)* 

– 2,30E+06 KURSt + 3,68E+08 INFt + 0,984780 LogULNt-1 

(0,0006)*** (0,0172) (0,0000)* 

R2 = 0,995953; DW-Stat. = 2,214759; F-Stat. = 1.377,98; Prob. F-Stat. 

=0,000000 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 
CDV = 31,74833; (EKS) = 20,69571; (KURS) = 5,082137;INF= 
1,365545; (ULN)t-1 = 10,26420 

(2) Normalitas (Jarque Berra) 

JB (2) = 0,874570; Prob JB (2) = 0,645787 

(3) Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

χ2(3) = 3,659183; Prob χ 2 (3) = 0,3007 

(4) Heteroskedastisitas (White) 

χ 2(20) = 20,72142; Prob χ 2 (20) = 0,4137 

(5) Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,26) = 0,946882; Prob F (2,26) = 0,4009 

Sumber: World Bank diolah. 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empirik (p value) t-statistik 

Perhitungan parameter model terestimasi jangka panjangnya dapat dilihat 

pada Tabel 1. Dari Tabel 1terlihat nilai koefisien regresi lamda (λ) sebesar 0,984780 

yang berarti koefisien adjustment (δ)-nya akan memenuhi syarat terletak di antara 

0-1. Nilai p atau probabilitas (signifikansi) empirik statistik t koefisien lamda 



 
 

terlihat sebesar 0,0000 yang berarti koefisien lamda signifikan pada α = 0,01. Kedua 

kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi adalah benar- benar merupakan 

model PAM, yang dapat mempresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka 

panjang antara variabel dependen dan variabel independen yang dipilih untuk 

menyusun model ekonometrik dalam penelitian ini. 

Tabel 2 

Perhitungan Koefisien Regresi Jangka Panjang 

Variabel Perhitungan Hasil 

 λ = (1 – δ)  

ULN(-1) 0,984780= (1 – δ) 0,01522 

 δ = 1 - 0,984780  

 α0 = δβ0  

C 6,06E+09=0,01522 β0 3,98E-08 

 β0 = 6,0E+09 / 0,1522  

 α1= δβ1  

CDV 0,431170 = 0,01522. β1 2,83292 

 β1 = 0,431170/ 0,01522  

 α2 = δβ2  

EKS -0,00981= 0,01522. β2 -0,06446 

 β2 = -0,00981 / 0,01522  

 α3 = δβ3  

KURS -2,30E+06 = 0,01522. β3 -0,00015 

 β3 = -2,30E+06 / 0,01522  

 α4 = δβ4  

INF 3,68E+08= 0,01522. β4 2,42E-06 

 β4=3,68E+08/0,01522  

Sumber: Tabel 1 

Dari Tabel 2 diperoleh model estimator jangka panjang sebagai berikut: 

𝐺𝑅 ̂𝑂𝑊𝑇𝐻∗t= 3,98160E-8 +2,83292CDVt -0,06446EKSt – 0,00015 

KURSt + 2,41787E-6INFt + vt. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF multikolinieritas terjadi 

apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai > 10. Adapun hasil 

multikolinieritas terlihat pada Tabel 3. 



 
 

Tabel IV-3 

Tabel Nilai VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

CDV 31,74833 >10  Ada masalah multikolinearitas 

EKS 20,69571 >10 Ada masalah multikolinieritas 

KURS 5,082137 <10 Tidak ada masalah multikolinieritas 

INF 2,666779 <10 Tidak ada masalah multikolinieritas 

ULN(-1) 42,69614 >10 Ada masalah multukolinieritas 

Sumber: Tabel 1 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB adalah distribusi 

residual normal; HA-nya distribusi residual tidak normal. H0 diterima jika nilai p 

value, probabilitas atau signifikansi empirik statistik JB> α; H0 ditolak jika nilai p 

value, pobabilitas atau signifikansi empirik statistik JB ≤ α. 

Dari Tabel IV.1, terlihat p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

JB adalah sebesar 0,645787 (> 0,10). Jadi H0 diterima maka distribusi residual 

normal.  

3.2.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model; HA-nya terdapat otokorelasi dalam model. 

H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas atau dignifikansi empirik statistik χ2 

> α dan H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik χ2 ≤ α. 

Dari Tabel IV-1, terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik χ2 uji BG sebesar 0,3007(> 0,10). Jadi H0 diterima maka tidak terdapat 

otokorelasi dalam model.  

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. H0 uji White 

adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model; HA-nya terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model. H0 diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ2 uji White > α; H0 ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik uji White χ2 ≤ α. 



 
 

Dari Tabel IV-1, terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik χ2 uji White adalah sebesar 0,4137 (> 0,10). Jadi H0 diterima maka tidak 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji memakai 

uji Ramsey Reset. H0 uji Ramsey Reset adalah spesifikasi modelnya tepat atau 

linier; HA-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak linier. H0 diterima 

apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji 

Ramsey Reset > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 

Dari Tabel IV-1, terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0,4009 (>0,10). Jadi H0 

diterima maka spesifikasi modelnya tepat atau linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki 

pemgaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan 

bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Dalam penelitian ini, formulasi 

hipotesis uji eksistensi modelnya adalah H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, koefisien 

regresi secara simultan bernilai nol atau model tidak eksis; HA: β1 ≠ 0 | β2 ≠ 0 | 

β3≠ 0 | β4 ≠ 0 | β5 ≠ 0, koefisien regresi secara tidak simultan bernilai nol atau 

model eksis. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F ≤ α. 

Dari Tabel IV-1, terlihat nilai p, probablilitas atau signifikansi empirik 

statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,000000 (< 0,01). Jadi H0 ditolak 

maka model yang digunakan dalam penelitian eksis. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinansi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Dari 

Tabel IV-1 terlihat nilai R2 sebesar 0,995953, artinya 99,59% variasi variabel utang 

luar negeri (ULN) dapat dijelaskan oleh variabel cadangan devisa (CDV), ekspor 



 
 

(EKS), nilai tukar (KURS) dan inflasi (INF). Sisanya 0,41% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. 

H0: βi = 0, variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan 

HA: βi ≠ 0, variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. 

Kriteria: 

H0 diterima jika p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik t > α;  

H0 ditolak jika p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik t ≤ α. 

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 
Variabel Prob t Kriteria Kesimpulan 

CDV 0,0076 <0,01 Signifikan pada α = 0,01 

EKS 0,8983 >0,10 Tidak Berpengaruh Signifikan 

KURS 0,0006 <0,01 Signifikan pada α = 0,01 

INF 0,0172 <0,10 Signifikan pada α = 0,10 

Sumber: Lampiran 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Variabel cadangan devisa positif signifikan terhadap utang luar negeri dengan 

periode 1985-2019. 

b. Variabel ekspor tidak signifikan mutlak terhadap utang luar negeri dengan 

periode 1985-2019. 

c. Variabel nilai tukar negative signifikan terhadap variabel utang luar negeri, 

dengan periode 1985-2019. 

d. Variabel inflasi positif signifikan terhadap utang luar negeri dengan periode 

1985-2019. 

e. Dijelaskan jika variabel cadangan devisa, nilai tukar, dan inflasi berpengaruh 

terhadap tingkat utang luar negeri di Indonesia, akan tetapi variabel ekspor 



 
 

tidak berpengaruh secara mutlak terhadap utang luar negeri hal ini terjadi 

karena nilai prob lebih besar dari pada α (alpa). 

f. Berdasarkan uji koefisien nilai R2 sebesar 0,995953atau 99,51% yang artinya 

variabel Cadangan Devisa, Ekspor, Nilai Tukar, dan Inflasi mampu 

menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap Utang Luar Negeri sebesar 

99,59% dan sisanya 0,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian. 

4.2. Saran 

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber dana utang dengan 

lebih baik lagi. Peningkatan utang secara berkala dapat menjadi beban 

kedepannya, maka diharapkan pemerintah beserta jajarannya dapat 

berkoordinasi dengan guna mengelola utang luar negeri agar dapat meunjang 

pertumbuhan ekonomi secara positif. 

2. Kepada peneliti selanjutnya Diharapkan dapat menambah variabel dan 

subyek pendukung untuk penelitian tentang utang luar negeri. dimasa yang 

akan dating dapat menhasilkan kesimpulan yang lebih baik dan konkrit 

dengan situasi yang sebenarnya terjadi. 
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