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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Defisit Neraca Perdagangan 

 Neraca Perdagangan merupakan salah satu komponen vital dari pendapatan nasional 

terutama bagi negara yang menganut kebebasan ekonomi (Nibret, 2018). Neraca 

Perdagangan sendiri merupakan selisih dari perbedaan nilai impor dan eskpor pada periode 

waktu tertentu (Ashraf & Joarder, 2009). Sehingga dapat terlihat bahwa variabel penyusun 

dari neraca perdagangan sendiri terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor merupakan penjualan 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara kepada negara lain (Todaro, 

1983). Impor merupaka kegiatan transaksi dari penduduk diluar suatu negara untuk kemudian 

dijual kepada penduduk di negara tersebut (Lequiller dan Blades, 2014).  Sebagai komponen 

dari Growth Domestic Product menurut pengeluaran, ekspor dan impor akan mewakili 

performa perdagangan internasional. Maka dari itu nilai ekspor sendiri juga akan menjadi 

penentu besarnya pendapatan sebuah negara dan masyarakatnya (Huda & Widodo, 2017).  

 Kondisi neraca perdagangan ditentukan oleh nilai ekspor dan impor suatu negara 

tersebut. Neraca perdagangan akan mengalami kondisi surplus jika nilai ekspor yang 

dilakukan melebihi nilai impor negara tersebut. Sedangkan sebaliknya, suatu negara 

mengalami defisit neraca perdagangan jika nilai ekspor kurang dari nilai impor negara 

tersebut (Ashraf & Joarder, 2009) . Secara operasional dalam penelitian ini defisit neraca 

perdagangan dirumuskan sebagai nilai yang diperoleh dari hasil selisih antara nilai ekspor 

dan nilai impor Indonesia yang dihimpun secara bulanan dari Bank Indonesia di tahun 2014 

hingga 2018. 

 

2.2 Utang Luar Negeri 

 Utang luar negeri secara teoritis merupakan total utang suatu negara yang dilakukan 

karena kondisi tabungan nasional suatu negara tidak mampu mencukupi kebutuhan investasi 

nya pada keseimbangan net capital outflow (Mankiw, 2016). Sedangkan secara operasional, 

utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk Indonesia kepada kreditor luar negeri 

yang dilakukan oleh Bank Sentral, pihak swasta dan Pemerintah Indonesia kepada negara 

atau penduduk lain yang berdomisili diluar Indonesia. Utang penduduk yang dilakukan pun 

terbagi dalam bentuk pinjaman, surat utang, surat berharga domestik, kas dan simpanan 



8 
 

(Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Bank Indonesia, 2018). 

Menurut Todaro (1998), utang luar negeri adalah  seluruh  pinjaman  konsensional   baik  

secara   resmi   dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk aktiva-aktiva lainnya. Utang 

luar negeri secara umum ditujukan untuk mengalihkan sejumlah   sumber   daya negara-

negara maju ke negara berkembang untuk   kepentingan   pembangunan   atau mempunyai   

maksud   sebagai   distribusi pendapatan. 

 

2.3 Hubungan Defisit Neraca Perdagangan dan Utang Luar Negeri 

Penelitian ini akan menggunakan persamaan dari pendapatan nasional Keynes, untuk 

melihat arah hubungan antara neraca perdagangan dan kondisi aliran modal internasional, 

dimana:  

               (1) 

 Keterangan :  

Y : Pendapatan  

C : Konsumsi 

I : Investasi 

G : Pengeluaran Pemerintah 

X : Ekspor  

M : Impor 

 

Setelah itu kurangi kedua sisi persamaan dengan C dan G, 

               (2) 

 Saat pendapatan suatu negara sudah dikurangi dengan konsumsi masyarakat dan 

pengeluaran pemerintah maka sisa dari pendapatan yang ada dapat disebut dengan tabungan 

nasional atau S (Mankiw, 2016). Sehingga mengubah persamaan menjadi : 

           (3) 

 Lalu untuk menyisakan ekspor neto, kedua sisi harus dikurangi dengan I, 

         (4) 

Persamaan yang terjadi jika negara menerapkan perekonomian terbuka seperti yang 

terjadi di Indonesia memperlihatkan neraca perdagangan yang berisi komponen ekspor dan 
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impor harus selalu sama dengan kondisi aliran modal internasional yang dibentuk dari 

tabungan nasional dan investasi (Mankiw, 2016). Hal ini dipicu karena utang luar negeri 

dapat timbul akibat dari hasil kegiatan impor yang tidak dapat diimbangi oleh ekspor. Defisit 

neraca perdagangan tentunya akan membuat kebutuhan akan valuta asing terus bertambah. 

Disisi lain, untuk menambah kebutuhan tersebut kita harus menambah sisi investasi untuk 

mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih dengan berhutang ke luar negeri.   

Maka untuk memenuhi adanya kondisi utang luar negeri persamaan kembali diubah 

menjadi, 

         (5) 

Sebaliknya defisit neraca perdagangan juga dapat dipengaruhi oleh net capital outflow 

melalui teori Keynes mengenai aliran modal dan ekspor bersih. Secara tradisional, aliran 

modal masuk dalam bentuk pinjaman maupun investasi akan terjadi ke negara-negara 

berkembang dari negara-negara maju karena negara berkembang cenderung sangat 

membutuhkan modal dan memiliki tingkat presentase pengembalian yang tinggi (Kregel, 

2006). Maka dari itu negara-negara berkembang juga akan memiliki net capital inflow tinggi 

karena melampaui tabungan negara tersebut. Sehingga untuk membiayai investasi yang lebih 

tersebut, penduduk harus berhutang ke luar negeri (Mankiw, 2016). Saat inilah negara akan 

cenderung untuk menggunakan dana investasi atau utang luar negeri yang masuk ke negera 

tersebut untuk mengimpor barang dan jasa lebih banyak. Selain itu saat kondisi aliran dana 

masuk, nilai tukar akan cenderung menguat juga sehingga negara akan lebih memilih untuk 

melakukan impor daripada ekspor. Akibatnya kondisi defisit neraca perdagangan pun tidak 

terelakan.  

Menurut teori pendekatan absorption, kondisi investasi yang lebih besar dari 

tabungan nasional akibat defisit dari neraca perdagangan memang akan memicu akumulasi 

utang luar negeri. Investasi yang besar ini diakibatkan karena absorption atau penyerapan 

negara lebih besar dari apa yang mereka mampu produksi (Muli & Ocharo, 2018). Hal ini 

juga didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak ditemukan bahwa ternyata 

defisit neraca perdagangan lah yang mengakibatkan utang luar negeri.. Penelitian di 

Indonesia menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan mempunyai pengaruh terhadap 

utang luar negeri (Satrianto, 2016). Itu artinya jika dilihat dari penelitian sebelumnya maka 

hubungan sebab-akibat dari defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri di Indonesia 
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masih perlu diteliti lebih lanjut karena hasil yang masih berbeda-beda di beberapa negara 

lain. 

H0 : Defisit Neraca Perdagangan dan Utang Luar Negeri tidak memiliki hubungan 

kausalitas 

H1 : Defisit Neraca Perdagangan dan Utang Luar Negeri memiliki hubungan 

kausalitas. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 
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