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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Teoritis 

1. Utang Luar Negeri 

1.1. Sejarah dan Perkembangan utang Luar Negeri 

Fenomena mengalirnya modal dari luar unruk membiayai pembangunan oleh negara 

berkembang telah dimulai sebelum tahun 1914, dimana dalam kurun waktu antara 

1870 hingga 924, Krugman et.al (1999) mengatakan negara -  negara berkembang 

telah menyerap  dana dari inggris rata – rata 5 % dari Gross National Product (GNP), 

Perancis 2 % dan Jerman 3% dari GNP nya. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, pertumbuhan utang negara – negara berkembang 

semakin membengkak dalam kurun waktu antara 1973 hingga tahun 1974, yang 

kemudian disusul dalam kurun waktu kedua antara tahun 1979 hingga 1982. Sebagai 

gambaran, menurut IMF pada tahun 1982 saja, pinjaman yang dilakukan oleh negara 

– negara berkembang meroket mendekati US$ 600 miliar. 

Aliran modal yang berasal dari luar negeri dapat disebut sebagai utang luar negeri 

apabila memiliki ciri – ciri pokok, yaitu: 

1. Aliran modal yang bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan 
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2. Dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau peminjam dengan syarat 

yang lebih ringan daripada yang berlaku di pasaran internasional. 

Dilihat dari kewajiban pengembaliannya, utang luar negeri dapat dibedakan menjadi 

pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan). kedua bentuk ini meskipun 

berbeda dalam hal syarat-syarat pengembalian, tetapi memiliki keterkaitan yang erat 

antara bentuk pemberian dan pinjaman. 

Sebagian besar negara kreditur memberikan dana secara cuma – Cuma ke negara 

debitur apabila negara yang bersangkutan telah memiliki ikatan yang lama dan kuat 

dalam hal pinjam meminjam dana. Bahkan terkadang pertimbangan pemberian dana 

oleh negara kreditur didasarkan pada alasan keamanan dan politik. selain itu, 

pemberian tersebut tidak semata – mata dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk 

barang dan pemberian tenaga ahli tertentu. 

Sukirno (2002) mengatakan, ditinjau dari sudut manfaat, ada dua peran utama 

bantuan luar negeri (utang luar negeri), yaitu: 

1. Untuk mengatasi kekurangan mata uang asing. 

2. Untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan 

Kedua masalah tersebut biasa disebut dengan masalah jurang ganda (the two 

problems), yaitu jurang tabungan (saving gap) dan jurang mata uang asing (fireign 

exchange gap). 

 

1.2. Definisi Utang Luar Negeri 

Utang luar negeri Indonesia adalah utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan 

swasta (Bank Indonesia). Utang luar negeri pemerintah adalah  utang yang dimiliki 
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oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, 

komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan diluar negeri 

dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Dalam pidato Presiden 16 

Agustus 1979 ditekankan lagi bahwa bantuan/utang luar negeri adalah jalan pintas 

untuk mempercepat pembangunan agar supaya bangsa Indonesia tidak terjerat dalam 

masalah – masalah kekurangan modal yang menjadikan kita terus menerus sebagai 

negara dengan penduduk yang termiskin. Utang pada dasarnya adalah salah satu 

alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan 

yang rasional itu ada muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Muatan urgensi 

tersebut maksudnya adalah utang mungkin dipilih sebagai sumber pembiayaan karena 

derajat urgensi kebutuhan yang membutuhkan penyelesaian segera.  

Sedangkan muatan ekspansi berarti utang dianggap sebagai alternatif pembiayaan 

yang melalui berbagai perhitungan teknis dan ekonomis dianggap dapat memberikan 

keuntungan. Ditinjau dari kajian teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan 

melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan, utang luar negeri dibutuhkan untuk menutupi 3 (tiga) defisit, yaitu 

kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. 

Hubungan ketiga defisit ini dijelaskan Basri (2004) dengan menggunakan kerangka 

teori three gap model yang diperoleh dari persamaan identitas pendapatan nasional, 

yaitu: 

a. Sisi Pengeluaran 

 Y = C + I + G + (X – M) …………………. (1) 
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Dimana: 

Y = Produk Domestik Bruto 

C = Total Konsumsi Masyarakat 

I = Investasi Swasta 

G = Pengeluaran Pemerintah 

X = Ekspor Barang dan Jasa 

M = Impor Barang dan Jasa 

 

b. Sisi Pendapatan 

 Y = C + S + T …………………………….(2) 

Dimana: 

C = Total Konsumsi Masyarakat 

S = Tabungan Pemerintah 

T = Penerimaan Pajak Pemerintah 

Jika kedua sisi identitas pendapatan nasional digabung, maka akan diperoleh: 

 (M-X) = (I-S) + (G – T) ………………(3) 

Dimana: 

(M-X) = Defisit Transaksi Berjalan 

(I-S) = Kesenjangan Tabungan Investasi 

(G – T) = Defisit Anggaran Pemerintah 

Hubungan antara kebutuhan utang luar negeri dan ketiga defisit tersebut 

diperlihatkandengan menggunakan persamaan identitas neraca pembayaran yaitu: 

 Dt = (M-X)t + Dst – NFLt + Rt – NOLT ……. (4) 
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Dimana: 

Dt = Utang pada tahun 1 

(M-X)t = Defisit transaksi berjalan pada tahun 1 

Dst = Pembayaran beban utang (bunga + amortisasi) pada tahun 1 

NFLt = Arus masuk bersih modal swasta pada tahun 1. 

Rt = Cadangan otoritas moneter tahun 1. 

NOLT = Arus masuk modal bersih jangka pendek seperti capital flight dan lain-lain 

pada tahun 1. 

Persamaan ini menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri (sisi kiri) digunakan untuk 

membiayai defisit transaksi berjalan, pembayaran utang, cadangan otoritas moneter 

dan kebutuhan modal serta pergerakan arus modal serta pergerakan arus modal 

jangka pendek seperti capital flight. Bila (3) disubstitusikan pada (4), maka akan 

diperoleh persamaan: 

 Dt = (I-s)t + (G-T)t + DSt + NFLt + Rt – NOLT …….(5) 

Identitas (5) ini menunjukkan, disamping untuk membiayai defisit transaksi berjalan, 

Utang Luar Negeri juga dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, 

serta kesenjangan tabungan-investasi dengan Utang Luar Negeri. Yang sering 

menimbulkan persoalan dan banyak tanggapan dari para pengamat ekonomi adalah 

justru nilai bunga dan cician utang luar negeri. Beban pembayaran cicilan dan bunga 

utang pemerintah berdampak pada beban APBN yang semakin berat dan arus modal 

keluar yang semakin deras menurun, diimbangi peningkatan laju ekspor. Lebih jauh 

lagi, investasi pemerintah semakin tertekan karena alokasi dana untuk membayar 
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cicilan utang dan bunganya. Hal ini bisa dimengerti karena bunga dan cicilan utang 

merupakan kewajiban pelunasan pembayaran utang yang harus dibayar setiap tahun 

dalam bentuk devisa. 

Beban langsung dari utang luar negeri sudah merupakan suatu hal yang jelas. Selama 

jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah 

pembayaran tertentu dalam bentuk uang baik dalam hal pembayaran bunga maupun 

cicilan utang terhadap negara kreditur. Sedangkan beban rill langsung yang diderita 

negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang 

karena adanya pembayaran-pembayaran dalam bentuk uang. 

1.3. Pembiayaan Utang Luar Negeri 

Komponen pembiayaan utang luar negeri terdiri dari penerbitan SBN valas, baik surat 

berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah, dan penarikan 

pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri meliputi penarikan pinjaman program, 

yaitu pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dikonversikan ke rupiah 

dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum atau belanja pemerintah, dan 

pinjaman proyek yaitu pinjaman luar negeri yang penggunaannya sudah melekat pada 

(earmark) dengan kegiatan tertentu Pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian 

negara atau lembaga. Pinjaman proyek selain digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan tertentu pada kementerian negara/lembaga, juga akan digunakan untuk 

penerusan pinjaman kepada BUMN atau Pemerintah Daerah. Pada masing-masing 

kelompok tersebut diperhitungkan juga jumlah pembayaran pokok yang jatuh tempo, 
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baik sebagai cicilan bagi pinjaman luar negeri maupun pelunasan (redemption) bagi 

SBN di pasar dalam negeri. 

1.4. Jenis – Jenis Pinjaman 

Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

a.   Pinjaman Luar Negeri 

World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor 

bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 

 Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan 

pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs 

(pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), 

pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan 

infrastruktur. 

 Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor 

(perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan 

kemiskinan (PNPM). 

b.   Pinjaman Dalam Negeri 

 Peraturan Pemerintah (PP) No.54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan 

dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; 

 Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan 

Perusahaan Daerah; 
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 Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri 

dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi 

yang menghasilkan penerimaan. 

Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-

tradable, fixed & variable : 

1.   Surat Utang Negara (SUN) 

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN, Obligasi Negara Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing 

dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll. SBSN jangka 

pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah 

Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia).  

Dari perspektif negara donor setidaknya ada dua hal penting yang dianggap 

memotivasi dan melandasi bantuan luar negeri ke negara-negara debitor. Kedua hal 

tersebut adalah motivasi politik (political motivation) dan motivasi ekonomi 

(economi motivation), dimana keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat 

yang satu dengan yang lainnya (Basri, 2003 : 101). 

Sedangkan motivasi ekonomi sebagai landasan kedua yang digunakan dalam 

memberikan bantuan, setidak-tidaknya tercermin dari 4 argumen penting : 

1. Argumen pertama didasari oleh two gap model dimana negara-negara penerima 

bantuan khususnya negara-negara berkembang mengalami kekurangan dalam 
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mengakumulasi tabungan domestik sehingga tabungan-tabungan yang ada tidak 

mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam 

proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dan pada sisi lain adalah kekurangan 

yang dialami oleh negara-negara yang bersangkutan dalam memenuhi nilai 

tukar asing (foreign exchange) untuk membiayai kebutuhan impor. Dengan 

demikian untuk menutupi kedua kekurangan tersebut maka andalannya adalah 

bantuan luar negeri.  

2. Kedua adalah memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan 

cara meningkatkan pertambahan tabungan domestik sebagai akibat dari 

pertumbuhan yang lebih tinggi (growth and saving). Karena tinggunya 

pertumbuhan di negara-negara berkembang akan turut meningkatlkan atau 

berkorelasi positif terhadap kenaikan keuntungan yang bisa dinikmati di 

negara-negara maju.  

3. Ketiga adalah technical assistance, yang merupakan pendamping dari bantuan 

keuangan yang bentuknya adalah transfer sumber daya manusia tingkat tinggi 

kepada negara-negara penerima bantuan. Hali ini harus dilakukan untuk 

menjamin bajhwa aliran dana yang masuk dapat digunakan dengan sangat 

efisien dalam proses memicu kenaikan pertum buhan ekonomi.  

4. Keempat adalah absorptive capacity, yakni dalam bentuk apa dana tersebut 

akan digunakan. Terlepas dari faktor-faktor yang dikemukakan di atas ada satu 

hal lagi yang perlu diingat bahwa faktor pendorong dan faktor penarik (push 
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and pull factor) adala dua kata yang menentukan terjadinya perpindahan modal 

ke negara-negara berkembang. Faktor-faktor ini tentu saja perpaduan antar 

motif ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan utama bagi investor 

yang rasional. 

1.5. Pengelolaan Utang Luar Negeri 

Masalah mengeni utang memang sudah selayaknya mendapat pengelolaan yang tepat, 

karena jika terdapat kesalahaan dalam pengelolaan utang tersebut, maka akan ada 

peningkatan nilai nominal utang yang semakin tak terkendali.  Secara keseluruhan, 

kenaikan nilai nominal utang tersebut disebabkan oleh:  

a. adanya defisit APBN setiap tahun;  

b. kebutuhan pelunasan utang jatuh tempo (refinancing);  

c. perubahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan perubahan nilai nominal utang 

    luar negeri dalam rupiah;  

d. pengeluaran pembiayaan untuk pendanaan risiko fiskal dan partisipasi 

    pemerintah dalam menunjang program pembangunan infrastruktur; dan  

e. berkurangnya sumber pembiayaan APBN dari non utang, misalnya privatisasi 

    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hasil pengelolaan aset (Buku Strategi 

    Pengelolaan Utang). 

Kondisi ini mengharuskan Pemerintah untuk mengelola utang dengan baik agar utang 

senantiasa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.  

Pengelolaan utang tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan strategi, 
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komunikasi pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk pengembangan pasar, 

pelaksanaan eksekusi, pengadaan/penerbitan utang, penatausahaan, pembayaran 

kewajiban dan evaluasi pelaksanaan utang.  Dalam pengelolaan utang, indikator yang 

digunakan di Indonesia secara umum adalah : 

1. Debt to GDP ratio (rasio utang terhadap GDP) 

2. Debt to export ratio 

3. Debt service ratio 

Pengelolaan utang yang dilakukan ini tidak lepas dari tujuan – tujuan yang hendak 

dicapai oleh pemerintah.  Tujuan umum pengelolaan utang negara dapat dibagi per 

periode waktu yaitu:  

1. Tujuan jangka panjang  

a. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya 

minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat 

terpelihara.  

b. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar Surat Berharga Negara (SBN) 

yang dalam, aktif dan likuid. 

2. Tujuan jangka pendek  

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan  pembayaran kewajiban 

pokok utang secara tepat waktu dan efisien.  Dalam kerangka  

strategi pengelolaan hutang, kebijakan di bidang anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) memainkan peranan yang sangat penting dalam   
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penetapan akhir besarnya tingkat pinjaman (hutang) untuk menutup defisit 

APBN.  

1.6. Strategi Pengelolaan Utang 

Strategi dasar untuk mengurangi beban utang pemerintah secara bertahap tergantung 

kepada kemampuan memelihara lingkungan ekonomi makro yang kondusif, 

dicapainya kemajuan di bidang konsolidasi fiskal, dan diwujudkannya pemulihan 

asset. Keseluruhan faktor-faktor tersebut secara bersama akan berpengaruh besar 

dalam menstimulasi investasi dan aliran modal yang mendorong produktivitas baru, 

mengurangi suku bunga riil, dan meningkatkan pertumbuhan, dan pada gilirannya 

terpenuhinya persyaratan yang diperlukan dalam upaya mengurangi rasio utang. 

Dalam rangka itu, dan untuk mencapai fiskal yang berdaya tahan secara 

berkelanjutan, maka setidaknya diperlukan lima kebijakan segara dilaksanakan 

(Depkeu 2002 : 54), sebagai berikut : 

1. Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara  

2. Memperluas basis pendapatan 

3. Mengutamakan pengeluaran penting dan menghindari pengeluaran yang tidak 

perlu 

4. Pemerintahan yang lebih baik dan pengelolaan sektor publik yang efisien 

5. Membangun pasa obligasi domestik 
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Strategi pengelolaan utang agar diarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan 

utang yaitu meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin 

terkendali.   

1. Strategi pengelolaan utang pemerintah dalam jangka panjang saat ini lebih 

difokuskan pada perolehan sumber pembiayaan untuk mendanai program-

program pembangunan prioritas dan belum banyak memberikan perhatian 

pada pengelolaan biaya dan risiko. 

2. Pengelolaan utang pemerintah terkait dengan penetapan jumlah utang yang 

aman bagi perekonomian dan batas maksimum bagi pembayaran utang 

pemerintah dengan menciptakan kerangka hukum yang kuat. 

3. Pembentukan intregated debt management office. Saat ini, pengelolaan utang 

pemerintah ditangani secara parsial oleh beberapa institusi yaitu Departemen 

Keuangan, Bank Indonesia, Kantor Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, dan Bappenas. 

2.  Pengeluaran Pemerintah 

2.1. Definisi Pengeluaran pemerintah 

Pengeluaran dalam anggaran pemerintah di Indonesia secara umum terbagi menjadi 

dua jenis, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin 

adalah untuk keperluan-keperluan seperti gaji pegawai sehingga sifatnya bukanlah 

untuk investasi tetapi lebih untuk operasionalisasi pemerintahan. Adapun pengeluaran 

yang dapat dikategorikan sebagai investasi sektor publik adalah pengeluaran 
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pembangunan yang terdiri dari sejumlah sektor. Namun tidak seluruh sektor dalam 

pengeluaran pembangunan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran bidang sosial 

atau pembangunan manusia.  

2.2.  Hubungan pengeluaran pemerintah dengan utang luar negeri pemerintah 

Dalam pengeluaran pemerintah perlu dilakukan Program Peningkatan Efektivitas 

Pengeluaran Negara, melalui: (a) penghapusan subsidi secara bertahap, terutama 

untargeted subsidy; (b) menekan biaya restrukturisasi perbankan melalui 

perpercepatan penuntasan proses restrukturisasi perbankan; (c) mengendalikan 

peningkatan anggaran untuk belanja pegawai; (d) membatasi pengeluaran 

pembangunan pada kegiatan yang produktif, penting dan mendesak. Program tersebut 

menjadi perlu dilakukan karena, supaya terdapan pengaturan yang baik pada pos 

pengeluaran, agar tidak terjadi penggelembungan biaya, yang tidak dapat dipenuhi 

sehingga membutuhkan bantuan dari utang luar negeri. 

3.  Pendapatan Nasional 

3.1.  Definisi Pendapatan Nasional 

Tolok ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah 

perekonomian antara lain: pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat 

harga dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Salah satu indikator telah terjadinya 

alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah 

prekonomian pada satu periode tertentu, sebab besarnya output nasional dapat 

menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian. Pertama besarnya output 
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nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien sumber daya yang ada dalam 

perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan) 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Maka semakin besar pendapatan 

nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.  

Kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas 

dan tingkat kemakmuran suatu negara, dimana alat ukur yang dipakai untuk 

mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita 

diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk 

pada tahun yang bersangkutan, jika angka output pendapatan semakin besar maka 

tingkat kemakmuran dianggap semakin tinggi. Ketiga, besarnya output nasional 

merupakan gambaran awal tentang masalah masalah struktural yang mendasar yang 

dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh 

sebagian kecil penduduk maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan 

distribusi pendapatannya. Selain perhitungan pendapatan nasional, perhitungan 

pendapatan suatu daerah (region) diperlukan guna mengetahui perbedaan 

pembangunan yang dilaksanakan antara suatu daerah dengan daerah lainnya.  

Produk Domestik Bruto (PDB) PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua 

barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam  jangka waktu 

tertentu. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa 

memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi 

dalam negeri atau tidak (Wikipedia.com). Menurut Samuelson (2002), PDB adalah 

jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam satu 
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tahun. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah suatu negara 

tanpa membedakan kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu.  

 

3.2. Hubungan Pendapatan Pemerintah Dengan Utang Luar Negeri Pemerintah 

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang 

digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun 

tertentu. Pendapatan Nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan 

Domestik Bruto (Pendapatan Nasional) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB). 

Pendapatan domestik bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang 

diproduksikan di dalam Negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan 

Pendapatan Nasional bruto adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang 

diproduksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode 

tertentu.  Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu 

negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktorfaktor produksi yang 

ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. Dengan kata lain 

Pendapatan Nasional menunjukkan gambaran Production Orginated. 

Ketika pendapatan nanional meningkat, artinya pemerintah memiliki peningkatan 

modal untuk melakukan kegiatan perekonomian peda tahun atau periode berikutnya, 

yang artinya pemerintah akan mampu untuk mengurangi jumlah utangnya dengan 

membayar cicilan pokok utang, serta adanya kemungkinan untuk tidak menambah 

jumlah utang, karena peningkatan dari jumlah pendapatan tersebut. 
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4.  Defisit Anggaran 

4.1. Definisi  Defisit Anggaran 

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk 

mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, 

yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secra lebih 

efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan 

mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan 

pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat 

konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal 

difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan 

ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan 

infrastruktur energi serta komunikasi (Lestari, 2011). 

Suatu anggaran pemerintah terdiri dari besaran pengeluaran dan penerimaan 

pemerintah. Dalam kondisi perekonomian tertentu, salah satu kebijakan yang dapat 

dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang 

diterapkan dapat dilihat dalam anggaran pemerintah tersebut, dan defisit anggaran 

adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif. 

Anggaran pemerintah memiliki sifat struktural dan siklikal. Anggaran memiliki sifat 

struktural atau aktif, berarti anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan 

beban (diskresioner) seperti penetapan tingkat pajak, jaminan sosial, dan belanja 
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pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah, serta kemungkinan defisit/surplus bila perekonomian beroperasi pada 

tingkat produksi potensial. Akan tetapi, sebagian besar dari anggaran bersifat siklikal 

atau pasif dimana ditentukan oleh keadaan siklus ekonomi, untuk menghitung 

dampak daripada siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengukur perubahan dalam 

penerimaan, pengeluaran, dan defisit/surplus yang timbul oleh karena perekonomian 

tidak beroperasi pada output potensialnya. Anggaran yang bersifat siklikal ini 

merupakan selisih antara anggaran aktual dan anggaran struktural (Samuelson dan 

Nordhaus, 1997). 

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya 

yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari 

penerimaannya. Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara itu 

bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran negara 

sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu 

negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. Kecuali itu, dengan 

menghitung besarnya persentase defisit nggaran negara terhadap PDB juga 

menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan 

perekonomian (Kunarjo, 2000). 

Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan. Terdapat empat pilihan 

cara untuk mengukur defisit anggaran, yang masing-masing dikenal dengan sebutan 
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(i) defisit konvensional; (ii) defisit moneter; (iii) defisit operasional; dan (iv) defisit 

primer. 

1. Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara 

     total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. 

2. Defisit Moneter, merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar 

    pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan 

    hutang). 

3. Defisit Operasional, merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan 

    bukan nilai nominal 

4. Defisit Primer, merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok 

    dan bunga hutang) dengan total pendapatan.  Dalam keadaan defisit tentunya 

    diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat 

    dilaksanakan. Dana tersebut biasa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

    Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (deficit 

    financing). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya (i) 

    hutang; (ii) menjual asset milik negara; dan (iii) memperoleh hibah. 

 

4.2. Sebab-Sebab Defisit Anggaran 

Menurut Barro (1989) ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran, yaitu: 

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 
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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 diseluruh 

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 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. 
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d. Pengeluaran akibat krisis ekonomi 

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan 

penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektorsektor 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 itu. 

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 

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. Pengeluran karena inflasi. 

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standard 

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 
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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.  Akibatnya, Negara 

terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga itu. 

Apabila terjadi defisit dalam anggaran, misalnya, ini menunjukkan semakin kecil 

peranan dan kemandirian pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Dalam 

pengertian lain, sebuah anggaran juga dapat menggambarkan strategi pembangunan 

yang ditempuh oleh pemerintah.  Peningkatan belanja pemerintah yang belum diikuti 

dengan peningkatan penerimaan negara akan mendorong peningkatan defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Defisit anggaran ini menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis 

defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi.  Namun yang menjadi perhatian penting dari defisit anggaran ini adalah, 

pemenuhan pembiayaan dari anggaran yang defisit tersebut. Jika secara teori defisit 

anggaran dilakukan dengan penambahan uang (printing money) dan pembiayaan 

dengan utang (debt). Kedua metode ini akan menimbulkan dampak bagi 

perekonomian baik dampak positif maupun dampak negatif.  Metode penambahan 

uang dalam ekonomi akan menimbulkan permasalahan meningkatnya tingkat harga 

barang dan jasa sehingga menyebabkan pada peningkatan inflasi.  Pembiayaan defisit 

anggaran dengan cara penambahan uang beredar juga akan memiliki dampak kepada 

peningkatan permintaan uang oleh masyarakat.  Hal ini disebabkan adanya penurunan 
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nilai uang dalam ekonomi.  Dengan perkataan lain, masyarakat perlu menambah uang 

untuk pengeluarannya. Dengan demikian pembiayaan defisit anggaran oleh 

pemerintah dengan cara menambahkan uang dalam ekonomi dapat meningkatkan 

jumlah penerimaan pemerintah.  Sumber peningkatan jumlah penerimaan pemerintah 

dari penambahan uang ini dapat dikatakan sebagai seigniorage (Jaka Sriyana, 2005). 

4.3. Pembiayaan Defisit Anggaran 

Sisi penerimaan : 

(1) Meminjam dari perbankan dalam negeri. Dengan meminjam dari perbankan 

dalam negeri berarti terjadi penciptaan uang, sehingga uang yang beredar dalam 

masyarakat (money supply) meningkat. Dampak terhadap pertambahnya penawaran 

uang yang tidak diimbangi dengan jumlah barang yang diproduksi, akan 

mengakibatkan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. 

(2) Meminjam dari non perbankan dalam negeri atau masyarakat dengan cara 

menerbitkan obligasi. Di satu pihak penjualan obligasi pemerintah akan menyerap 

uang masyarakat dan menambah penerimaan negara. Penyerapan uang dari 

masyarakat berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang 

akibatnya berdampak pada penurunan harga. Akan tetapi dengan penjualan obligasi 

kepada masyarakat dapat juga berakibat disamping menambah pemasukan negara, 

juga mengurangi tabungan masyarakat yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk 

investasi masyarakat. 
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(3) Meminjam dari luar negeri. Karena alasan yang tersebut pada nomor (2), negara 

cenderung meminjam ke luar negeri. Dengan meminjam dari luar negeri itu, sebagian 

masyarakat ada yang mengkritik, karena pinjaman luar negeri berarti akan 

membebani anak cucu kita di kemudian hari. Tetapi sebagian masyarakat tidak setuju 

pendapat itu, karena dengan meminjam modal sekarang, dan digunakan untuk 

proyek-proyek yang produktif dan efisien seperti pembangunan sarana dan prasarana 

ekonomi, generasi penerus telah mempunyai pondasi yang kuat untuk membangun 

proyek-proyek lain yang telah tersedia pondasinya, yaitu berupa sarana dan 

prasarananya. Sedangkan pembayaran cicilannya dapat diambil dari perpajakan yang 

akan ditarik dari perusahaanperusahaan yang telah mantap hasil dari pinjaman 

sebelumnya. 

(4) Meningkatkan penerimaan pajak. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, baik 

pajak langsung maupun pajak tidak langsung. 

(5) Mencetak uang. Alternatif ini tidak populer karena pengalaman tahun-tahun 

sebelumnya, penambahan anggaran dari mencetak uang berarti akan menambah uang 

yang beredar di masyarakat dan itu akan berdampak pada inflasi. Apalagi apabila 

pengeluaran masyarakat dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif 

atau tidak efisien.  Pengeluaran yang tidak efisien ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 

pertama kegiatan yang saling bertentangan antara sektor negara dan swasta. Kedua 

kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan, ketiga kegiatan yang 

dilaksanakan dengan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. 

Keempat pengeluaran yang bertentangan dengan tujuan makro ekonomi, misalnya 
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penciptaan kesempatan kerja, penciptaan devisa.  Negara cenderung untuk memilih 

menutup defisit dengan cara meminjam ke luar negeri dibanding dengan menambah 

pajak, dengan alasan : (a). dengan meminjam ke luar negeri, penerimaan pajak bisa 

diprioritaskan untuk keperluan lain yang lebih produktif; (b). pemungutan pajak 

sangat memberatkan masyarakat yang pendapatannya sudah sangat rendah; (c). 

meminjam ke luar negeri dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana 

yang mempunyai dampak tumbuhnya investasi swasta dan yang berakibat pada 

peningkatan penerimaan pajak. 

Sisi pengeluaran : 

(1). Mengurangi subsidi, yaitu bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk 

pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga 

yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, 

misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain 

sebagainya.  Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, 

karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan 

daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara 

mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan 

beberapa cara, misalnya : i). memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara 

memberikan subsidi harga barangbarang yang dikonsumsi; ii). memberikan subsidi 

kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan 

untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan 

berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu. (2). Penghematan pada 
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setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penghematan pada 

pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran 

listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan sebagainya tanpa 

mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan, (3). Menseleksi 

sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang 

berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya 

proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar 

dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda 

pelaksanaannya, (4). Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif 

dan tidak efisien. Program-program semacam itu adalah program-program yang tidak 

mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, 

dan tidakmendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini 

harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki 

produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas 

dan kuantitas output (Kunarjo, 2000). 
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B. Tinjauan Empiris 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil 

penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Tabel 5.  Ringkasan Penelitian “Utang Luar Negeri Pemerintah : Kajian Dari 

Sisi Permintaan Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Indonesia 

Periode 1980 – 2002” 

 

Judul Utang Luar Negeri Pemerintah : Kajian Dari Sisi Permintaan 

Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Indonesia Periode 1980 – 

2002 

Penulis 5. Syaparudin Heri Hermawan (2005) 

Variabel  GFD = Permintaan hutang luar negeri pemerintah  

 DAP = Defisit anggaran pemerintah  

 DSI = Defisit tabungan investasi  

 DTB = Defisit transaksi berjalan  

 PCHLN = Pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang 

pemerintah  

 PDB = Produk domestik bruto  

 DS = Tabungan domestik  

 FDI = Investasi asing langsung  

 EMP = Tenaga kerja yang bekerja (employment). 

Kesimpulan 1. Variabel-variabel DAP, DSI, DTB, PCHLN dan PDB secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GFD.  

2. Variabel-variabel GFD, DS, FDI dan EMP secara simultan 

berpengaruh signifikan PDB.  

3. Terdapat terdapat hubungan yang simultaneity GFD dan 

PDB. 
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Tabel 6. Ringkasan Penelitian “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

               Utang Luar Negeri.” 

 

Judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar 

Negeri Indonesia. 

Penulis 1. Mahindun Dhiani Melda Harapa (2007) 

Variabel  Utang Luar Negeri (ULN) 

 Pendapatan (PDB 

 Pengeluaran Dalam Negeri (PDN) 

 Defisit Anggaran (DA) 

Kesimpulan 1. Secara simultan Pendapatan (PDB), Pengeluaran Dalam 

Negeri (PDN),Defisit Anggaran (DA) dan Utang Luar 

Negeri tahun sebelumnya (ULNt-1) memberi kontribusi 

terhadap Utang Luar Negeri (ULN) 

2. Secara parsial variabel Pendapatan (PDB) mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap Utang Luar 

Negeri (ULN) dan Pengeluaran Dalam Negeri (PDN), 

Defisit Anggaran (DA) dan Utang luar negeri tahun 

sebelumnya (ULNt-1) masing-masing mempengaruhi 

secara positif dan signifikan terhadap variabel Utang Luar 

Negeri (ULN). 
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Tabel 7. Ringkasan Penelitian “Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan 

               Ekonomi” 

 

Judul Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Penulis 2. Desmawati Sihombing (2010) 

Variabel  Utang Luar Negeri (ULN) 

 Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Kesimpulan 1. Dari hasil estimasi Granger Causality Test, hubungan antara 

kedua variabelyaitu iutang luar negeri dan pertumbuhan 

ekonomi memiliki hubungan 2 arahatau feedback, artinya kedua 

variabel tersebut saling mempengaruhi satu samalainnya.  

2. Berdasarkan hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa kedua 

variabel utangluar negeri dan pertumbuhan ekonomu memiliki 

hubungan stasioner padatingkat second difference yang berarti 

bahwa terdapat hubungan jangkapanjang antara utang luar 

negeri dan pertmbuhan ekonomi Indonesia.  

3. Utang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomisebelum dan sesudah krisis moneter. Hal 

ini ditunjukkan oleh koefisien utangluar negeri yaitu sebesar 

0.555. Artinya setiap kenaikan utang luar negerisebesar 1% 

maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.555%, ceteris 

paribus. 
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Tabel 8. Ringkasan Penelitian “Defisit Anggaran Negara Terhadap Utang Luar 

               Negeri” 

 

Judul Defisit Anggaran Negara Terhadap Utang Luar Negeri. 

Penulis 3. Kunarjo (2001) 

Variabel  Utang Luar Negeri (ULN) 

 Defisit Anggaran (DA) 

Kesimpulan Defisit anggaran negara nampaknya pemecahannya mudah, 

yaitu dengan menambah penerimaan dan/atau mengurangi 

pengeluaran. Sulitnya penambahan penerimaan (pajak) mana 

yang dinaikkan, atau wilayah pengeluaran mana yang 

diturunkan. Sulitnya karena semua itu mempunyai dampak pada 

politik. Pengurangan defisit anggaran akan mampu mengurangi 

porsi ketergantungan terhadap utang luar negeri. 

 

 

Tabel 9. Ringkasan Penelitian “Utang Luar Negeri Terhadap Pembiayaan 

               Pembangunan” 

 

 

Judul Utang Luar Negeri terhadap Pembiayaan Pembangunan 

Penulis Rowland B. F. Pasaribu (2004) 

Variabel  Utang Luar Negeri (ULN) 

 Pembiayaan Pembangunan (PP) 

Kesimpulan 1. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh 

krisis moneter di Asia Tenggara, telah banyak merusakkan 

sendi-sendi perekonomian negara yang telah dibangun selama 

PJP I dan awal PJP II. 

 

2. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti 

juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar 

negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. 

 

3. Dalam jangka panjang akumulasi dari utang luar negeri 

pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya 

menjadi tanggung jawab para wajib pajak 

 


