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V.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pengeluaran pemerintah secara statistik berpengaruh positif terhadap utang luar 

negeri. Pengaruh yang positif ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya 

pengeluaran pemerintah maka akan menaikkan utang luar negeri pemerintah.  

2. Pendapatan nasional secara statistik berpengaruh signifikan terhadap utang luar 

negeri pemerintah dengan koefisien tandanya negatif. Pengaruh yang negatif ini 

dapat diartikan bahwa dengan kenaikan pendapatan nasional maka akan 

menurunkan utang luar negeri pemerintah.  

3. Defisit Anggaran secara statistik berpengaruh positif terhadap utang luar negeri 

pemerintah. Pengaruh yang positif ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya 

defisit anggaran maka akan meningkatkan utang luar negeri. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan defisit anggaran biasanya dilakukan dengan menggunakan 

utang baik utang dalam negeri atau utang luar negeri dan bersifat inflationary.  
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Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pengaruh variabel defisit anggaran terhadap 

utang luar negeri lebih besar daripada pengaruh variabel-variabel lain yang digunakan 

dalam analisis ini. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan defisit anggaran perlu 

menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah utang baru, guna 

menutupi defisit anggaran tersebut. 

B. Saran 

Penanganan masalah utang luar negeri memang sudah seharusnya mendapat perhatian 

khusus dari pemerintah, agar tidak menimbulkan masalah dalam jangka panjang. 

Program Peningkatan Penerimaan Negara, utamanya diarahkan untuk memperluas 

basis pajak dengan menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai 

pengecualian pajak, mengoptimalkan kepemilikan pemerintah dalam BUMN 

termasuk melalui proses privatisasi. Dengan adanya peningkatan ini, akan menbuat 

ketahanan APBN meningkat dalam membiayai kegiatan perekonomian. Perlu adanya 

penataan dalam pengeluaran pemerintah, 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. 

Dalam membiayai pembangunan di Indonesia, hendaknya pemerintah berupaya 

mencari cara lain selain daripada hanya memperbesar Utang Luar Negeri, misalnya 

dengan meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi asing di dalam negeri, dan 

sebagainya. 


