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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian suatu negara adalah melalui indikator 

pertumbuhan ekonomi (Gischa, 2020). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output sebagai 

hasil kegiatan perekonomian dari mengolah atau memproduksi sumber daya menggunakan sumber 

daya yang tersedia (Nugroho, 2020). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana kondisi 

kesejahteraan masyarakatnya apakah dalam keadaan ekonomi yang baik atau tidak. Pertumbuhan 

ekonomi dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu pendapatan nasional, pendapatan per-kapita, 

perbandingan tenaga kerja dan pengangguran dan tingkat kemiskinan di dalam negara (Gischa, 

2020). 

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya melakukan 

pembangunan untuk tercapainya perekonomian yang lebih baik dan makmur. Menurut (Hakim, 

2019) pembangunan ekonomi merupakan rencana pembangunan yang umumnya dilakukan oleh 

negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masih rendah. Pembangunan bertujuan untuk mengejar 

ketertinggalan dari negara-negara industri di bidang ekonomi. Sehingga pembangunan dimaksudkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Menurut (hunt, 2007) peningkatan 

pada sektor tabungan dan investasi akan mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi. Negara 

yang belum mampu menghasilkan tabungan domestik, dapat mencukupi biaya pembangunannya 

dengan mencari sumber dana dari negara lain yang biasanya berupa utang dan investasi luar negeri. 

Dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan 2021, pertumbuhan ekonomi sangat berfluktuasi 

(Grafik 1.1).  

  



 

2 

 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

 

Sumber: World Bank, Data diolah 

Dilihat dari grafik 1.1 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat 

berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1998 Indonesia mengalami resesi sehingga 

pertumbuhan ekonomi minus sebesar 13,13 persen. Pertumbuhan ekonomi yang minus terus terjadi 

selama sembilan bulan pertama di tahun 1998, membuat Indonesia masuk fase krisis moneter.     Krisis 

terjadi karena adanya krisis finansial Asia 1997-1998. Penyebab krisis moneter adalah inflasi 

meningkat besar, nilai rupiah jatuh, pasar modal anjlok dan system bank Indonesia yang masih 

lemah. Dampak dari resesi atau krisis moneter Indonesia di tahun 1998 membuat banyak perusahaan 

gulung tikar karena mengalami kerugian besar, terjadi PHK besar-besaran dan utang luar negeri 

membengkak. Total utang luar negeri Indonesia pada waktu itu sudah mencapai 138 miliar dollar AS, 

namun pemerintah masih meminta bantuan dana moneter kepada IMF. 

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada negatif 2,07%. Penurunan ini 

terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang sedang dialami oleh negara di seluruh dunia. Penerapan 

kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang terus menerus dan berkepanjangan 

sehingga membuat mobilitas masyarakat menurun. Contohnya kantor menerapkan work from home 

(WFH) atau school from home (SFH) dan aktivitas lainnya dilakukan dirumah, guna membatasi 

kerumunan sosial atau physical distancing ini sangat berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi 

secara keseluruhan (Aditia et al., 2020).     Dampak yang diakibatkan dari pandemi adalah turunnya 

pertumbuhan ekonomi karena tingkat konsumsi yang turun terutama pada daerah pariwisata (Iskar et 
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al., 2021). Terjadi PHK besar-besaran, turunnya aktivitas ekspor impor, berkurangnya aktivitas 

transportasi umum terutama layanan luar negeri (Iskar et al., 2021).   Di tengah pandemi pemerintah 

memiliki tugas yang semakin berat dalam menjaga kestabilan perekonomian. 

Kebijakan ekonomi makro pemerintah dalam mengatasi krisis sebagai dampak dari 

penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi adalah dengan memberikan jaringan pengaman sosial 

terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat paling berdampak pemerintah memberikan 

bantuan untuk bisa meningkatkan konsumsi. Program pemulihan untuk para pelaku usaha agar bisa 

bertahan dan bangkit kembali di masa krisis. Program-program tersebut tentu saja membawa 

konsekuensi pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Krisis ekonomi membuat APBN menjadi 

defisit, dengan defisitnya APBN pembuat pemerintah harus menyusun strategi pembiayaan yang 

prudent dengan tata kelola keuangan yang baik. sumber pembiayaan internal seperti saldo anggaran 

lebih (SAL) , dana dari badan layanan umum serta pos dana abadi pemerintah. Dalam keadaan krisis 

sumber dana eksternal utang mendominasi sumber pembiayaan pemerintah di saat terjadi krisis 

ekonomi.  

Dalam situasi krisis pemerintah harus melakukan intervensi utama untuk menaikkan 

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menunda sampai memiliki cukup penerimaan negara, 

untuk mengatasi krisis (Hakim, 2019). Menunda mengeluarkan anggaran mengakibatkan biaya yang 

lebih besar di masa depan. Utang luar negeri diperlukan pada masa krisis untuk menstimulasi 

permintaan agregat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Posisi utang luar negeri Indonesia 

terus mengalami peningkatan pada periode tahun 2010-2020.  

 

Gambar 2. Rasio utang Indonesia terhadap PDB Tahun 2010-2020 
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Sumber: Bank Indonesia, data diolah 

  

Dengan utang luar negeri tersebut diharapkan dapat memperbaiki masalah anggaran 

pemerintah dan mampu mendorong aktivitas dalam perekonomian. Sehingga pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Beberapa teori yang membahas mengenai utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah teori dari Ricardian Equivalence. Teori Ricardian muncul karena adanya perbedaan dari 

realita dan prediksi para ekonom saat Amerika mengalami defisit anggaran di tahun 1982. Para 

ekonom memprediksikan karena adanya defisit anggaran maka akan berdampak negatif bagi 

perekonomian Amerika, yaitu defisit anggaran menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, 

menurunnya saving dan tingginya tingkat suku bunga, namun perekonomian Amerika saat itu 

menunjukan keadaan yang sebaliknya. Dimana pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran 

berkurang dan investasi meningkat (Afif, 2017). Efek Ricardian Equivalence biasanya terjadi di 

Negara maju dengan beberapa asumsi seperti pasar modal sempurna, kepastian pendapatan dan pajak 

masa depan, infinites horizon dan full employment (Adji, 2016). Asumsi Ricardian Equivalence 

umum terjadi pada negara maju, namun efek Ricardian Equivalence terjadi di negara berkembang, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Giorgioni & Holden, 2003) berpendapat jika Ricardian 

Equivalence terjadi pada Negara berkembang, hal ini terjadi karena negara berkembang memiliki 

tingkat utang yang tinggi. Besarnya utang publik yang dimiliki pemerintah saat ini setara dengan 

peningkatan pajak yang harus dibayar masa depan guna pembayaran utang publik di masa mendatang 

oleh pemerintah (Adji, 2016). Selanjutnya, ada juga teori klasik yang berpendapat bahwa kekurangan 

keuangan yang dialami pemerintah akan dipenuhi dari dana hasil hutang dari luar negeri, Hal ini 

akan berdampak positif dalam meningkatkan konsumsi individu (Mankiw, 2016). Sedangkan teori 

keynesian menyatakan bahwa kebijakan utang luar negeri untuk meningkatkan anggaran belanja 

akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, 

karena akan menaikkan permintaan agregat karena adanya pengaruh dari tambahan akumulasi 

modal. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan (Atmadja, 2008) menjelaskan bahwa utang 

luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan pendapatan perkapita sehingga membuat 

negara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian (syarii ; abdul, 

2021) menyimpulkan bahwa utang luar negeri, dan Inflasi  berpengaruh signifikan secara bersama-
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sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Umumnya utang luar negeri digunakan untuk membangun 

infrastruktur yang membutuhkan proses pembangunan. Sehingga dalam jangka panjang utang luar 

negeri merupakan penerimaan yang dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.  

Berbeda dengan hasil penelitian (Atmadja, 2008) dan (syarii ; abdul,2021) penelitian yang 

dilakukan oleh (Calderón & Fuentes, 2013) membuktikan bahwa hubungan antara utang publik 

memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian 

(Syaparuddin ; Etik, 2015) yang membuktikan bahwa pengaruh utang luar negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asean adalah negatif dan signifikan. Temuan tersebut 

didukung oleh penelitian (Hadhek, 2018) yang membuktikan bahwa utang luar negeri berpengaruh 

negatif terhadap investasi. Bertambahnya utang luar negeri mengakibatkan investasi akan turun dan 

berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian terbaru oleh (Basten et al., 2021) 

memperoleh hasil bahwa utang luar negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Beberapa penelitian di atas menjelaskan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Namun demikian di sisi lain kondisi perekonomian suatu negara juga mempengaruhi 

seberapa besar utang luar negeri yang dimiliki negara dari sisi kualitas maupun kuantitas utang 

(junaedi, 2018). Ketika suatu negara mengalami resesi maka akan ada penurunan secara simultan 

pada seluruh aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, anjloknya angka investasi dan lesunya 

kegiatan ekonomi. Utang luar negeri menjadi sumber pembiayaan untuk pemerintah dalam 

pembiayaan belanja negara sehingga bisa mendukung pembangunan perekonomian negara (junaedi, 

2018). Selain perdebatan hasil penelitian terkait pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan 

ekonomi, perdebatan juga muncul terkait apakah utang luar negeri mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi utang luar negeri ? menurut penelitian 

(Calderón & Fuentes, 2013), (Tarsilohadi, 2005), dan (Liza Eviana ,2019), terdapat hubungan 

kausalitas antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan negara anggota 

OECD. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Puente-ajovín & Sanso-navarro, 2019) dan (Donayre 

& Taivan, 2017), membuktikan bahwa tidak ada hubungan kausalitas dari utang pemerintah dengan 

pertumbuhan ekonomi di 16 negara anggota OECD. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masih terdapat kesenjangan penelitian yaitu utang 

luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi utang 
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luar negeri. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya hubungan dua arah yang dimiliki utang 

luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang ada masih belum menjelaskan 

seberapa besar dan arah hubungan kausalitas antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis apakah terdapat hubungan kausalitas antara utang 

luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengidentifikasi bagaimana arah 

kausalitas pertumbuhan ekonomi dengan utang luar negeri di Indonesia baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang yang merupakan pembuktian terhadap teori Ricardian Equivalence di 

Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun persoalan penelitian yang hendak  diteliti 

adalah Apakah terdapat hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta 

bagaimana arah hubungan kausalitas antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan 

kausalitas antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta bagaimana arah 

hubungan kausalitas antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, bagi Pemerintah, dapat menjadi bahan masukan 

bagi penyusun kebijakan pemerintah untuk membuat kebijakan terkait pengambilan hutang luar 

negeri dan pertumbuhan ekonomi. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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