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Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi 

(economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan 

ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat dan tidak diimbangi 

dengan dana yang cukup menyebabkan pemerintah melakukan pinjaman atau 

utang ke luar negeri demi menciptakan stimulus pembangunan perekonomian. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

utang luar negeri Indonesia tahun 1981-2009. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dari 

tahun 1981-2009 dan menggunakan analisis regresi semilog linier dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Pengujian secara parsial menggunakan uji t-

statistik dan pengujian secara serempak menggunakan uji F-statistik. Selain itu 

juga dilakukan uji asumsi klasik, dimana semua pengujian tersebut menggunakan 

alat bantu program Eviews 6.0 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan, defisit anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap utang luar negeri di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh R
2
 sebesar 

0,816967 yang berarti utang luar negeri sebanyak 81% dipengaruhi oleh 

pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran, sedangkan sisanya sekitar 19% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Dan dari hasil F hitung > F statistik 

(58,025 > 3,37) berarti bahwa secara bersama-sama pengeluaran pemerintah dan 

defisit anggaran berpengaruh nyata terhadap utang luar negeri di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini antara lain: pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan 

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan 

dengan lebih produktif dan tepat sasaran dan dalam jangka panjang dapat 

meningkatkan sektor rill dan bermanfaat bagi masyarakat, melakukan kebijakan 

yang lebih ekspansif dan dilaksanakan dengan secara hati-hati dengan 

memperhatikan tingkat efesiensinya, serta pemerintah hendaknya melakukan 

pengelolaan atau manajemen utang luar negeri yang lebih efektif dan efesien, baik 

dalam hal pengeluaran pemerintah maupun pengambilan kebijakan anggaran 

sehingga pinjaman atau utang yang dilakukan dapat digunakan sebaik mungkin 

dan terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat, dan dalam jangka panjang dapat 

meningkatkan pembangunan stimulus perekonomian dan memperkecil jumlah 

utang luar negeri Indonesia. 




