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Bab II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  

Utang Luar Negeri 

Menurut Todaro (2015) utang luar negeri adalah jumlah total dari keseluruhan pinjaman 

resmi baik berbentuk uang tunai maupun bentuk aktiva yang dimiliki negara. Utang luar negeri 

merupakan bentuk negara maju yang mengalirkan dananya untuk negara berkembang, dalam 

merealisasikan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan negara berkembang. Utang luar 

negeri merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan. Utang luar negeri mampu 

menutupi tiga pembiayaan yang defisit, yaitu defisit anggaran, kesenjangan investasi dan defisit 

transaksi berjalan (Mankiw, 2016). 

Ditinjau dari kewajiban pengambilannya, utang luar negeri memiliki 2 bentuk pemberian 

(grant) dan pinjaman luar negeri (loan). Negara debitur cenderung memberikan dana secara mudah 

kepada negara yang memiliki hubungan bilateral yang kuat dan lama dalam hal utang piutang. 

Dalam pemberian pinjaman keadaan keamanan dan politik menjadi salah satu pertimbangan. 

Bentuk pinjaman juga tidak selalu berbentuk uang, bisa juga dalam bentuk pemberian tenaga 

ahli dan barang. 

Utang luar negeri yang dimiliki negara-negara berkembang umumnya dapat dibedakan 

menjadi tiga (Siregar et al., 2019) : 

a. Pinjaman Resmi  

Pinjaman resmi atau official development fund (odf) merupakan pinjaman yang memiliki 

syarat lunak dan resmi. Tujuan pinjaman resmi untuk membantu negara- negara 

berkembang melalui lembaga keuangan bilateral dengan negara bersangkutan. 

b. Pinjaman Swasta 

Pinjaman swasta merupakan pinjaman yang dananya bersumber dari lembaga swasta dan 

bank-bank. Dengan dasar pertimbangan yang bersifat komersial dan ditujukan untuk 

membantu pembangunan negara berkembang. Pinjaman swasta juga bisa dialokasikan 

untuk menunjang peningkatan ekspor bagi negara-negara industri. Biasanya pinjaman 

swasta berbentuk obligasi 
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c. Kredit Ekspor  

Kredit Ekspor merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dan 

modal kerja. Pinjaman ini berikan dalam bentuk rupiah atau valuta asing kepada negara 

pemasok atau eksportir untuk meningkatkan ekspor dan dengan jaminan tertentu. 

Menurut Sukirno (2002) dan Harahap (2007) ditinjau dari segi manfaat hutang luar 

negeri, terdapat dua peran yang dimiliki yaitu, (a) mengatasi kekurangan tabungan (saving gap), 

kedua untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (foreign exchange gap). Melalui   

utang luar negeri diharapkan bisa mengatasi masalah perekonomian negara 

Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan dari kondisi perekonomian suatu negara yang 

terjadi secara konsisten dan menuju kepada keadaan perekonomian yang lebih baik dalam jangka 

waktu tertentu. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah dari 

nilai barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu dalam suatu perekonomian (mankiw). Pertumbuhan 

ekonomi menjadi alat pengukuran tingkat kesejahteraan suatu negara melalui keberhasilan 

pembangunan negara. Dengan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =
(𝑃𝐷𝐵𝑡 + 𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1
× 100% 

Keterangan : 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

PDBt = Produk Domestik Bruto periode sekarang  

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya 

2.2 Teori  

Teori Ricardian Equivalance  

Berdasarkan teori Ricardian Equivalence utang yang dimiliki oleh pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap tabungan dan akumulasi kapital (Mankiw, 2016). Kebijakan utang luar negeri 

guna pembiayaan anggaran belanja pemerintah yang kurang tidak akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Ismail, 2012). Hal ini disebabkan karena adanya efek pertumbuhan 

pengeluaran yang dimiliki pemerintah yang harus dipenuhi melalui utang publik yang harus dibayar 

di masa mendatang oleh pemerintah dengan kebijakan kenaikan pajak. Yang berdampak pada 

konsumsi masyarakat yang berkurang di masa kini sehingga bisa memperbesar dan menambah 

tabungan yang asumsinya akan dipakai untuk membayar kenaikan pajak pada masa depan. 
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Utang luar negeri digunakan untuk menutupi defisit anggaran negara (Mankiw, 2016), dalam 

jangka waktu pendek akan membuat meningkatnya permintaan agregat sehingga pendapatan 

meningkat, kesejahteraan meningkat sehingga konsumsi juga ikut meningkat dan menurunnya 

tingkat pajak, karena adanya pengaruh akumulasi modal. Sehingga secara nasional pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat. Teori ricardian menilai dalam jangka panjang utang luar negeri dianggap 

tidak efektif karena dengan adanya hutang generasi yang ada di depan akan merasa terbebani karena 

pajak yang dinaikkan guna membayar hutang negara 

Teori Keynesian 

Dalam teori Keynesian kebijakan peningkatan anggaran belanja yang dibiayai dari hutang luar 

negeri akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

pendek, karena akan menaikkan permintaan agregat sebagai pengaruh dari adanya                akumulasi modal 

(Ismail, 2012). Pendapatnya menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah yang ditutup dengan 

utang luar negeri akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sehingga pendapatan akan 

meningkat dan akan meningkatkan konsumsi. Dengan demikian beban pajak pada masa sekarang 

akan relatif menjadi lebih ringan. Peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian. 

Intinya kebijakan menutup defisit anggaran dengan utang luar negeri dalam jangka pendek akan 

menguntungkan perekonomian dengan adanya pertumbuhan ekonomi 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Tarsilohadi, 2005) dalam penelitian ini variabel yang dipakai 

adalah PDB, Jumlah Hutang luar negeri dan kurs rupiah terhadap dollar. penulis menggunakan 

metode uji kausalitas kointegrasi. Adapun hasil dari penelitian adalah hutang luar negeri dengan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah, yaitu utang luar negeri berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hubungan ini menunjukan bahwa adanya ketergantungan 

untuk hutang ke luar negeri untuk pembiayaan pembangunan.  

Penelitian dengan judul Studi Empiris Hutang Luar Negeri Dengan Defisit Anggaran APBN 

Di Indonesia oleh (Suharno, 2006). Menggunakan uji kausalias model metode koreksi kesalahan 

(ECM) . Adapun hasil dari penelitian ialah estimasi utang luar negeri dan defisit APBN memiliki 

efek saling mempengaruhi, adanya indikasi bahwa utang luar negeri dipengaruhi oleh defisit 

APBN dan sebaliknya. Sehingga utang luar negeri sebaiknya digunakan untuk pembiayaan 

kegiatan yang produktif agar dalam jangka panjang defisit APBN  dapat berkurang. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Atmadja, 2008) menjelaskan bahwa utang luar 
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negeri memang memiliki berbagai konsekuensi bagi negara peminjam. Penelitian yang berjudul 

Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia, menyebutkan dalam jangka pendek utang luar negeri 

telah memberikan kontribusi yang baik bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. 

Dengan terlaksananya pembangunan ekonomi nasional akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita membuat negara mengalami peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga utang yang dipakai untuk kegiatan produktif akan 

menguntungkan negara. Dalam jangka panjang akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini 

tetap saja harus dibayar melalui APBN, dan menjadi tanggung jawab para wajib pajak. 

Penelitian berikutnya oleh (Nailufarh, 2011) yang berjudul Menimbang Hutang Luar Negeri 

Indonesia Bermanfaat atau Merugikan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dampak yang 

ditimbulkan dari utang luar negeri adalah bertambahnya tingkat kemiskinan. Sehingga penulis 

menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak harus 

menggunakan pembiayaan dari utang luar negeri. Agar dalam jangka panjang pemerintah dan 

masyarakat tidak terjebak dalam persoalan utang luar negeri. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Calderón & Fuentes, 2013) yang berjudul government debt 

and economic growth. Peneliti juga mengekspos bagaimana kualitas kebijakan ekonomi makro 

dapat mempengaruhi kebijakan utang luar negeri. Hasil dari hasil analisis empirik di penelitian 

ini menghasilkan bahwa hubungan antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan negatif yang kuat. Adanya bukti non-linieritas dalam hubungan utang publik dan 

tingkat pembangun. kemudian hubungan negatif juga disebabkan dari faktor struktural seperti 

kualitas institusi, perkembangan keuangan negara dan tingkat PDB. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Adi, 2015) yang berjudul Kausalitas Utang Luar Negeri, 

Tabungan Domestik dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kausalitas 

utang luar negeri, tabungan domestic dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia dan 

Thailand. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan kausalitas dua arah di negara 

Thailand dan terdapat hubungan kausalitas satu arah antara utang luar negeri dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia, Thailand ,Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Burma Periode 1990-2013 oleh 

(Syaparuddin ; Etik, 2015). Menggunakan data utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi dan 

komitmen hutang yang bersumber dari Asian Development Bank (ADB). Hasil dari penelitian 
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ini adalah di negara Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand peningkatan utang luar negeri 

berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di negara Filipina dan Myanmar 

peningkatan utang luar negeri mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara 

umum pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asean adalah 

negatif dan signifikan. 

Penelitian yang berjudul The causal relationship between debt and growth in EMU countries 

(Gómez-puig, 2015) menyimpulkan bahwa adanya kausalitas yang negatif antara utang luar 

negeri dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Adanya hubungan heterogen antara 

utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi dan antara pertumbuhan ekonomi dan utang publik. 

Dalam penelitian (Miksalmina, 2015) yang berjudul Strategi Hedging Pada Pengelolaan Hutang 

Luar Negeri Pemerintah Indonesia Terhadap Resiko Fluktuasi Nilai Tukar US. Untuk 

mengendalikan utang luar negeri dapat diatasi melalui kebijakan hedging atau melindungi nilai 

tukar yang terkontrol dan memenuhi asas prudent. Melalui kebijakan ini pemerintah tidak merugi 

terlalu besar dalam mengembalikan pinjaman jika terjadi perubahan nilai tukar. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Donayre & Taivan, 2017) yang berjudul Causality between 

Public Debt and Real Growth in the OECD menyimpulkan bahwa setiap negara belum tentu 

memiliki hubungan kausalitas antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah. Tingkat utang yang tinggi belum tentu 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah. Misalnya negara yang memilih untuk membatasi 

intervensi ekonomi seperti tidak mengambil pinjaman dalam kondisi krisis maka negara 

cenderung menghadapi pertumbuhan riil yang rendah. 

Dalam penelitian yang berjudul Debt and economic growth (Hadhek, 2018) variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah investasi , keterbukaan perdagangan, inflasi dan rasio total 

utang terhadap PDB. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa hutang luar negeri berpengaruh 

negatif terhadap investasi. Utang yang berlebihan mengurangi tingkat pertumbuhan rill dan 

kredibilitas negara, utang yang tinggi juga mempengaruhi turunnya investasi. Adanya efek 

disinsentif langsung berasal dari ketakutan akan penggunaan dana untuk membayar layanan 

utang. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Puente-ajovín & Sanso-navarro, 2019) yang berjudul The causal 

relationship between debt and growth: Evidence from OECD countries menganalisis hubungan 

kausalitas antara utang dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menggunakan metode kausalitas 
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grangger dengan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas 

dari utang pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan 

ekonomi yang rendah mengarah kepada peningkatan utang publik.  

Penelitian (Muhyiddin, 2020) yang berjudul Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan 

di Indonesia. menyebutkan bahwa Covid-19 memukul negara-negara berkembang pada saat mereka 

sedang berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Sehingga 

menyebabkan Indonesia dan negara berkembang lainnya terjebak pada bahaya defisit anggaran yang 

tidak berkelanjutan. Sehingga utang luar negara berkembang akan bertambah di masa pandemi. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Kebijakan utang luar negeri dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara 

dalam jangka pendek (Atmadja, 2008). Dalam jangka panjang kebijakan utang luar negeri akan 

membebani negara dan masyarakat sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi 

(Syaparuddin ; Etik, 2015). Hal ini selaras dengan penelitian (Calderón & Fuentes, 2013) dan 

(Hadhek, 2018). Akan tetapi dari beberapa penelitian diterangkan juga bahwa utang luar negeri dan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah atau saling mempengaruhi. Seperti dalam 

penelitian (Puente-ajovín & Sanso-navarro, 2019), (Tarsilohadi, 2005), oleh (Suharno, 2006), dan 

(Gómez-puig, 2015) menyebutkan bahwa utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan kausalitas. 

Sedangkan dalam teori Ricardian Equivalence mengatakan kebijakan utang luar negeri guna 

pembiayaan anggaran belanja pemerintah yang kurang tidak akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya efek pertambahan pengeluaran yang 

dimiliki pemerintah yang harus dipenuhi melalui utang publik yang harus dibayar di masa 

mendatang oleh pemerintah dengan kebijakan kenaikan pajak (Mankiw, 2016). Berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan kausalitas antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi 

2.5 Model Penelitian 
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