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IMPLEMENTASI RICARDIAN EQUIVALENCE HYPOTHESIS 

TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA 

TAHUN 1995-2018 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis implementasi Ricardian Equivalence 

Hypothesis yang di ukur dengan menggunakan variabel Produk Domesstik bruto 

(PDB), Inflasi (INF) dan Utang Luar Negeri (ULN) terhadap Konsumsi Masyarakat 

(CONS) di Indonesia periode 1995-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data sekunder yang diperoleh dari website World Bank. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model 

(ECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

variabel Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi (INF) dan Utang Luar Negeri 

(ULN) berpengaruh signifikan terhadap Konsumsi Masyarkat di Indonesia Periode 

1995-2018. 

Kata Kunci:  PDB, INF, ULN, CONS, Ricardian Equivalence Hypothesis, Error 

Correction Model (ECM) 

Abstract 

This study aims to analyze the implementation of the Ricardian Equivalence 

Hypothesis as measured by using the Gross Domestic Product (GDP), Inflation 

(INF) and External Debt (ULN) variabels on Public Consumption (CONS) in 

Indonesia for the 1995-2018 period. The data used in this study are secondary data 

obtained from the World Bank website. The data analysis method used in this study 

was the Error Correction Model (ECM) method. The results of this study indicate 

that in the long run the variabels of Gross Domestic Product (GDP), Inflation (INF) 

and External Debt (ULN) have a significant effect on public consumption in 

Indonesia for the 1995-2018 period. 

Keywords: PDB, INF, ULN, CONS, Ricardian Equivalence Hypothesis, Error 

Correction Model (ECM) 

1. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan negara Indonesia 

mengalami keterpurukan perekonomian. Prestasi ekonomi yang telah dicapai 

Indonesia selama dua dekade tenggelam begitu saja. Dari kejadian krisis tahun 1998 

tersebut berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat, kemunduran 

pembangunan nasioanal dan berubahnya pola konsumsi masyarakat karena naiknya 

harga-harga barang, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan faktor-faktor 

lainnya (Fikri, 2014). 
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Konsumsi adalah instrumen penting dalam perkembangan perekonomian 

suatu negara selain pendapatan. Komsumsi masyarakat merupakan pengeluaran 

atau pembelanjaan yang di lakukan oleh masyarakat atas barang dan jasa dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasdi, 2013). 

Pendapat Keynes, bahwa faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi 

suatu negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan pembelanjaan 

masyarakat terhadap barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga 

mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek perubahan konsumsi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perubahan ekonomi dan dalam jangka panjang 

keputusan konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel-variabel 

makroekonomi lainnya (Persaulin, 2013). 

Ricardian Equivalence Hypothesis merupakan salah satu studi yang 

mempelajari tentang bagaimana dampak utang pemerintah terhadap perekonomian. 

Hipotesis ini dikemukakan oleh Barro (1974), dengan mengolaborasikan pemikiran 

ekonomi klasik David Ricardo di mana utang pemerintah pada masa ini akan 

menyebabkan peningkatan beban masyarakat dimasa yang akan datang.Pandangan 

Ricardian menerapkan logika konsumen dalam menilai pengaruh utang pemerintah 

terhadap perekonomian melalui variabel konsumsi masyarakat (Mankiw, 2008) 

Kebutuhan yang selalu meningkat berdampak pada semakin tingginya 

kebutuhan atas sumber penerimaan. Kebijakan anggaran defisit yang diterapkan 

pemerintah menunjukkan bahwa penerimaan pajak lebih kecil dari belanja 

pemerintah. Konsekuensi yang harus di ambil yaitu pemerintah harus memperoleh 

pembiayaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang luar negeri 

merupakan sumber pembiayaan yang dapat diandalkan oleh pemerintah yang 

jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Ayu, 2019). 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Ricardian 

Equivalence Hypothesis terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia Tahun 1995-

2018”. 
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2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Seperti yang telah disampaikan di muka, penelitian ini merupakan studi analisis 

implementasi Ricardian Equivalence Hypothesis terhadap konsumsi masyarakat di 

Indonesia pada tahun 1995-2018. Di mana Ricardian Equivalence diukur 

menggunakan variabel Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Utang Luar Negeri. 

2.2. Teknik Analisis Data 

Adapun model ekonometrika yang digunakan merupakan modifikasi dari model 

Bekti Ayu Selawati dan Evi Yulia Purnawati Indicator Journal of  Economics and 

Business (2019) Vol 1 No 1 dan Lukman Hakim Jurnal Ekonomi Pembangunan 

(2006) Vol 11 No2 yang formulasi akhir model ekonometrikanya adalah sebagai 

berikut: 

∆𝐿𝑜𝑔𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡 + 𝛾2∆𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛾3∆𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡

+ 𝛾4𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡−1 + 𝛾5𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛾6𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡−1 + 𝛾7𝐸𝐶𝑇𝑡 + 𝑈𝑡 

Di mana: 

Log CONS  = Logaritma Konsumsi (USD) 

Log PDB  = Logaritma Produk Domestik Bruto (Juta USD) 

Log ULN  = Logaritma Utang Luar Negeri  (Juta USD) 

INF  = Inflasi (%) 

𝛾0  = 𝜆𝛽0 

𝛾1, 𝛾2, 𝛾3 =  Konstanta koefisien pengaruh jangka pendek 

𝛾4  = −𝜆(1 − 𝛽1) untuk mencari koefisien jangka panjang 

𝛾5  = −𝜆(1 − 𝛽2) untuk mecari koefisien jangka panjang 

𝛾6  = −𝜆(1 − 𝛽3) untuk mencari koefisien jangka panjang 

𝛾7  = λ 

𝐸𝐶𝑇𝑡  = 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡−1 + 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡−1 − 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝑁𝑆𝑡−1 

𝑢  = Unsur kesalahan (error term) 

𝑡       = Tahun 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, maka diperoleh model estimasi 

regresi Error Correction Model (ECM) seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Jangka Pendek ECM 

Sumber: World Bank diolah. 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada 

α = 0,05; *** Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empiric (p value) t-statistik. 

Dari tabel 4.1 di atas koefisisen regresi ECT (koefisien adjustment, λ) 

sebesar 0,218880, yang berarti bahwa nilai tersebut memenuhi syarat 0<λ<1. 

Koefisien ini memiliki nilai atau probability (signifikansi) t-statistk sebesar 0,0191 

yang berarti signifikan terhadap α=0,05. Kondisi ini memperlihatkan bahwa model 

terestimasi merupakan model ECM, dengan melalui mekanisme koreksi kesalahan 

dapat mencapai ekuilibium jangka panjang antara variabel independen dengan 

variabel dependen dalam model ekonometrik yang di gunakan dalam penelittian. 

Dari hasil regresi jangka pendek di atas, maka besaran jangka panjag dapat dicari 

dengan menggunakan umus sebagi berikut: 

𝛾0 = 𝜆𝛽0 

𝛾4 = −𝜆(1 − 𝛽1) 

𝛾5 = −𝜆(1 − 𝛽2) 

𝛾6 = −𝜆(1 − 𝛽3) 

 

 

∆𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝑁𝑆𝑡 = 0,705517 - 0,010614 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡 – 0,001757 𝐼𝑁𝐹𝑡 + 0,060946 𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡  

(0,757)                          (0,003)*                (0,457) 

– 0,184992 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡−1 − 0,220678 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 − 0,175955 𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡−1 + 0,218880 𝐸𝐶𝑇 

   (0,023)**                             (0,018)**                       (0,011)** 

R2 = 0,854505; DW-Stat. = 1,522053; F-Stat. = 12,58516; Prob. F-Stat. = 0,0000  

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

Dlog(PDB) = 7,787920; log(INF) = 16,41161; Dlog(ULN) = 3,049744; 

logPDB(-   1) = 409,6244; INF(-1) = 216, 311; logULN(-1) = 59,13149 

(2) Normalitas 

JB(2) = 0,487019; Probability(2) = 0,783872 

(3) Otokorelasi 

χ^2(3) = 0,992331; Probability(3) = 0,8031 

(4) Heteroskedastisitas 

χ^2(7) = 9,557738; Probability(7) = 0,2151 

(5) Linieritas 

F(2,13) = 2,186252; Probability(2,13) = 0,1519 
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Perhitungan koefisien jangka panjang: 

𝛾0= 𝜆𝛽0 

0,705517 = 0,218880. 𝛽0 

𝛽0 = 0,705517 / 0,218880 

𝛽0= 3,2233 

 

𝛾4 = −𝜆(1 − 𝛽1) 

-0,184992 = -0,218880(1 − 𝛽1) 

-0,184992 / -0,218880 = 1 − 𝛽1 

0,8452 = 1 − 𝛽1 

𝛽1 = 1 - 0,8452 

𝛽1 = 0,1548  

 

𝛾5 = −𝜆(1 − 𝛽2) 

-0,220678 = -0,218880 (1 − 𝛽2) 

-0,220678 / -0,218880 = (1 − 𝛽2) 

1,0082 = (1 − 𝛽2) 

𝛽2 = 1-1,0082 

𝛽2 = -0,0082 

 

𝛾6 = −𝜆(1 − 𝛽3) 

-0,175955 = -0,218880 (1 − 𝛽3) 

-0.175955 / -0,218880 = (1 − 𝛽3) 

0.8039 = (1 − 𝛽3) 

𝛽3 = 1-0,8039 

𝛽3 = 0,1961 

Hasilnya ditampilkan dalam bentuk jangka panjang sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝑁𝑆𝑡 = 3,2233 + 0,1548𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑡 − 0,0082𝐼𝑁𝐹𝑡 + 0,1961𝐿𝑜𝑔𝑈𝐿𝑁𝑡 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinearitas VIF disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  

Hasil Uji VIF 

Sumber: Lampiran. 

Variabel VIF Kriteria Keterangan 

DLog(PDB) 7,787920 <10 Tidak terdapat masalah multikolinieritas 

D(INF) 16,41161 >10 Terdapat masalah multikolinieritas 

DLog(ULN) 3,049744 <10 Tidak terdapat masalah multikolinieritas 

 Log(PDB(-1)) 409,6244 >10 Terdapat masalah multikolinieritas 

INF(-1) 216,311 >10 Terdapat masalah multikolinieritas 

 Log(ULN(-1)) 59,13149 >10 Terdapat masalah multikolinieritas 
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3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa signifikansi statistic JB sebesar 0,783872 di mana 

nilai tersebut (>0,05) maka 𝐻𝑜 diterima dan dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual normal.  

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa nilai signifikansi 𝜒2 sebesar 0,8031 di mana nilai 

tersebut (>0,05) maka 𝐻𝑜diterim sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah otokorelasi dalam model. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dari Tabel 1, diketahui bahwa nilai signifikansi 𝜒2 sebesar 0,2151 di mana nilai 

tersebut (>0,05) maka 𝐻𝑜 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Pada Tabel 1, diketahui bahwa nilai probabilitas statistik 𝐹 model ECM sebesar 

0,1519 di mana nilai tersebut (>0,05) maka 𝐻𝑜 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model linier (spesifikasi model benar). 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Dapat dilihat pada Tabel 1, diketahu bahwa nilai dari probabilitas F pada model 

ECM sebesar 0,0000 nilai ini (<0,05) maka 𝐻𝑜 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

model yang dipakai dalam penelitian eksis. 

3.3.2 Uji Validitas Pengaruh 

Tabel 3  

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Sumber: Lampiran 

Variabel Prob t Alfa Keterangan 

DLog(PDB) 0,7569 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

D(INF) 0,0031 < 0,01 Berpengaruh signifikan 

DLog(ULN) 0,4567 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

Log(PDB(-1)) 0,0230 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

INF(-1) 0,0181 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

Log(ULN(-1)) 0,0109 < 0,05 Berpengaruh signifikan 
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3.3.3 Uji Interpretasi Determinasi Majemuk (R2) 

Dari  tabel 1 nilai dari 𝑅2 sebesar 0,854505 artinya variasi variabel dependen 

konsumsi di Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Produk 

Domestik Bruto (PDB), Inflasi (INF) dan Utang Luar Negeri (ULN) dalam model 

statistic sebesar 85,45 persen, sisanya 14,55 persen dijelaskan oleh factor lain yang 

tidak dijelaskan dalam model 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahawa dalam jangka 

panjang Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Konsumsi Masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori konsumsi bahwa pendapatan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan 

pertumbuhan barang dan jasa. Sehingga pendapatan perkapita juga akan ikut 

meningkat yang selanjutnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Selawati dan Purwanti (2019) di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

variabel pendapatan domestik bruto (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap 

konsumsi masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tingkat konsumsi 

masyarakat tergantung dari pendapatan yang mereka peroleh, semakin tinggi atau 

bertambahnya pendapatan yang diperoleh maka keinginan untuk mengkonsumsi 

barang dan jasa akan ikut meningkat. Sebaliknya jika pendapatan menurun maka 

masyarakat akan lebih berhemat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Belingher dan Moroianu (2015), di mana dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa Inflasi mempengaruhi tingkat konsumsi namun bersifat musiman, artinya 

apabila sebuah negara mengalami inflasi pada periode tertentu maka pada periode 

yang sama konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan. Kenaikan harga-

harga barang dan jasa yang tidak terkendali jika tidak dibarengi dengan peningkatan 

pendapatan akan membuat penurunan daya beli yang signifikan, dalam kondisi ini 

masyarakat akan menerima jumlah barang atau jasa yang lebih sedikit dengan uang 

yang sama.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Selawati dan Purwanti 

(2019) yang menyatakan bahwa utang luar negeri mempengaruhi konsumsi 

masyarakat secara negatif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Secara umum kekhawatiran masyarakat akan hutang yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan mata uang mereka terdepreasiasi dan nilainya berkurang. Sehingga  

ini akan  menambah beban ekonomi dalam negeri. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

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

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji asumsi klasik dengan menggunakan alat analisis Error 

Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos 

karena model regresi dapat terdistribusi normal. Dalam jangka pendek dari 

tiga variabel independen yaitu Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Utang 

Luar Negeri hanya Inflasi yang terdapat multikolinieritas, sedangkan dua 

variabel independen lainnya tidak terdapat multikolinieritas. Sedangkan 

dalam jangka panjang seluruh variabel independen terdapat multikolinieritas. 

Sedangkan untuk uji otokorelasi dan heteroskedastisitas tidak terdapat 

masalah, dan dalam pengujian spesifikasi (linieritas) model yang digunakan 

linier atau spesifikasi modelnya benar. 

2. Berdasarkan hasil uji eksistensi model (uji F) yang telah di lakukan diperoleh 

hasil nilai signifikansi statistic F sebesar 0,0000 di mana nilai tersebut < 0,05 

sehingga dapat di simpulkan bahwa model yang di pakai eksis. 

3. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai dari R2 

sebesar 0,854505 artinya variasi variabel dependen konsumsi di Indonesia 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Produk Domestik Bruto 

(PDB), Inflasi (INF) dan Utang Luar Negeri (ULN) dalam model statistik 

sebesar 85,45 persen, sisanya 14,55 persen dijelaskan oleh variasi faktor lain 

yang tidak disertakan dalam model. 

4. Berdasarkan hasil dari uji validitas pengaruh (uji t) yang telah dilakukan, 

untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel-variabel independen 
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terhadap variabel dependen dalam model, diperoleh dalam jangka panjang 

seluruh variabel independen yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi 

(INF) dan Utang Luar Negeri (ULN) berpengaruh signifikan terhadap 

konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1995-2018. Sedangkan dalam 

jangka pendek dari tiga variabel independen hanya Inflasi (INF) yang 

berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia periode 

1995-2018, sedangkann dua variabel independen lainnya yaitu Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan Utang Luar Negeri (ULN) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1995-2018. 

5. Dalam kurun waktu 1995-2018 variabel yang berpengauh signifikan terhadap 

Konsumsi Masyarakat dalam jangka panjang adalah Produk Domestik bruto 

(PDB), Inflasi (INF) dan Utang Luar Negeri (ULN). Apabila Produk 

Domestik Bruto di Indonesia meningkat maka pendapatan perkapita juga 

akan meningkat dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran 

masyarakat yang juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori konsumsi 

bahwa pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran 

konsumsi. Apabila di Indonesia terjadi Inflasi pada periode tertentu maka 

yang akan terjadi adalah nilai tukar mata uang rupiah akan melemah terhadap 

dollar dan hal tersebut akan meningkatkan harga-harga barang di pasar 

sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat akan turun. Sedangkan Utang 

Luar Negeri dalam penelitian ini yang di lakukan Indonesia juga 

mempengaruhi konsumsi masyarakat di Indonesia atau berpengaruh 

signifikan. Hal tersebut tidak selaras dengan pendapat Ricardian Equivalence 

atas utang pemerintah yang mengasumsikan bahwa pemotongan pajak yang 

didanai utang tidak berpengaruh terhadap konsumsi, yang berarti sejauh mana 

konsumen memandang kedepan pendukung pandangan tradisional atas utang 

pemerintah percaya bahwa prospek pajak masa depan tidak memiliki 

pengaruh pada konsumsi saat ini. 

4.2. Saran 

1. Pemerintah harus tetap menjaga kestabilan konsumsi masyarakat karena 

pengeluaran konsumsi merupakan instrument penting dalam pertumbuhan 
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perekonomian suatu negara, jadi pemerintah sebaiknya meningkatkan PDB 

Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu 

melakukan langkah seperti halnya meningkatkan atau memajukan sektor-

sektor yang kurang maju, meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan 

memperluas penyerapan tenaga kerja, karena hal tersebut akan memperbaiki 

agar sisi keuangan mayarakat meningkat sehingga konsumsi masyarakat 

cenderung meningkat dan kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia lebih tinggi. 

2. Pemerintah dan masyarakat harus tetap menjaga ketsabilan pasar supaya 

jumlah barang yang diminta dengan harga yang di tawarkan berada pada titik 

keseimbangan agar tidak terjadi inflasi yg berat di Indonesia. Apabila hal 

tersebut tidak di perhatikan dengan baik maka tidak menuntut kemungkinan 

terjadi Inflasi berat lagi akan menimpa Indonesia yg dapat mengakibatkan 

nilai tukar mata uang rupiah turun terhadap mata uang asing sehingga bank 

sentral menambah jumlah uang yg beredar ataupun pemerintah melakukan 

pinjaman atau utang luar negeri untuk menstabilkan kembali perekoniam 

negara. 

3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait 

implementasi teori Ricardian Equivalence di Indonesia diharapkan 

memasukkan variabel-variabel ekonomi yang telah di kemukakan dalam teori 

Ricardian Equivalence seperti halnya pajak, pembayaran bunga supaya lebih 

kompleks dan dapat di ketahui dengan pasti apakah teori Ricardian 

Equivalence tersebut di terapkan di Indonesia atau tidak. 
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