
 

 

1  PENDAHULUAN 
 

 
Latar  Belakang 

 

Penduduk yang sejahtera merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam 

proses pembangunan suatu negara. Knowles (1993) menyatakan bahwa kepuasan 

dengan tercapainya kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas hidup. 

Kebutuhan dasar terpenuhi akan mendorong peningkatan produktifitas yang 

tercermin dari meningkatnya kekuatan, kelincahan dan stamina penduduk 

(Leibenstein 1957, Grossman 1972). Pemenuhan kebutuhan dasar dapat juga 

dilihat sebagai investasi pada human capital dan dipercaya untuk menstimulasi 

produktifitas dan pertumbuhan ekonomi (Schultz 1961, Becker 1962). 

Produktifitas penduduk meningkat pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Wheeler (1980) yaitu peningkatan 

kesejahteraan penduduk memberikan kontribusi yang kuat bagi perubahan 

produktifitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi tersebut, 

pemerintah memerlukan sumber dana baik yang berasal dari domestik maupun 

luar negeri.  

Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia masih 

mengandalkan utang luar negeri (ULN) untuk membiayai pembangunan. 

Keterbatasan tabungan domestik untuk membiayai pembangunan menjadi alasan 

penggunaan ULN tersebut. Berdasarkan sejarah, ULN di Indonesia sudah 

dilakukan sejak orde lama dan awalnya penggunaan ULN hanya sebagai dana 

pendamping untuk menutup kekurangan dana pembangunan yang belum bisa 

dipenuhi dari sumber dana domestik. Namun dalam perkembangannya ULN 

menjadi sumber dana yang penting untuk menutup defisit fiskal. Bahkan dalam 

perkembangannya jumlah ULN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 

signifikan seiring dengan meningkatnya defisit fiskal.  

ULN yang terus membesar tanpa diikuti dengan pengelolaan yang berhati-

hati (prudential borrowing) dapat menjadi ancaman yang serius bagi 

pembangunan ekonomi. Hal ini telah dirasakan saat krisis ekonomi yang dimulai 

pada pertengahan tahun 1997.  Pengelolaan ULN yang tidak dilakukan dengan 

baik antara lain tidak dilakukan mitigasi resiko mengakibatkan debitur harus 

menanggung beban pembayaran ULN yang meningkat berkali lipat karena nilai 

tukar rupiah yang merosot tajam terhadap USD. Selain itu, akibat kesalahan 

manajemen yaitu penggunaan ULN jangka pendek untuk investasi jangka panjang 

menyebabkan debitur mengalami kesulitan likuiditas. Permasalahan yang muncul 

adalah currency mismatch dan maturity mismatch yang mengakibatkan banyak 

perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban ULN nya dan terpaksa harus 

menutup usahanya. Kondisi ini juga berdampak pada industri perbankan yang 

harus menghadapi kesulitan likuiditas yang parah. Aktivitas ekonomi melemah 

dan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif  yaitu sebesar -13,1% 

yoy (year on year) pada tahun 1998. Krisis ekonomi 1997 mengakibatkan 

kepercayaan para kreditur luar negeri menurun akibat ketidakmampuan debitur 

membayar kembali ULN nya.  
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Untuk mengatasi permasalahan ULN tersebut diatas, pemerintah dan Bank 

Indonesia harus melakukan berbagai langkah penyelamatan. Langkah-langkah 

yang dilakukan antara lain melakukan negosiasi dengan para kreditur untuk 

menjadualkan ulang ULN kepada debitur yang lebih panjang dengan bunga yang 

lebih rendah, membeli obligasi rekapitulasi untuk menyelamatkan industri 

perbankan dari kesulitan likuiditas yang parah dan melakukan disiplin anggaran 

fiskal. Usaha pemerintah dan Bank Indonesia telah memberikan hasil dengan 

mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan kreditur kreditur 

internasional yang berangsur-angsur membaik. ULN Indonesia yang setelah krisis 

ekonomi mengalami penurunan mulai menunjukkan tren yang meningkat. 

Jumlah ULN dari tahun ke tahun dengan tren yang semakin meningkat 

perlu diwaspadai. Bahkan dalam lima tahun terakhir ULN meningkat dalam 

jumlah yang signifikan. Pada tahun 2006,  ULN tercatat sebesar USD132.6 miliar 

dan di 2011 telah mencapai USD225.4 miliar atau naik sebesar USD92.8 miliar 

(69.9%). ULN pemerintah dan swasta pada periode tersebut masing-masing naik 

sebesar USD42.8 miliar (56.5%) dan USD49.9 miliar (87.8%). Kenaikan ULN 

pemerintah terkait dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan 

dan untuk menutup defisit anggaran. Sementara ULN swasta meningkat seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk kegiatan investasi dan kebutuhan 

modal kerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di sisi lain ekonomi Indonesia 

juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD880.3 miliar atau naik 

USD511 miliar (138.4%) dari posisi tahun 2006 yang tercatat sebesar USD369.3 

miliar. Perkembangan ULN dan PDB  Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan 

2011 sebagai berikut: 

                   Gambar 1.1  Posisi ULN dan PDB Indonesia 

 

Dari Gambar 1.1 terlihat ULN dan PDB dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan pergerakan yang searah. Pergerakan yang searah ULN dan PDB 

perlu dibuktikan secara empiris untuk menentukan signifikansi hubungan kedua 

variabel tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan 

132,6 

225,3 

369,3 

880,3 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Miliar USD Miliar  USD

Sektor Publik (lhs) Sektor Swasta (lhs)
Total (lhs) PDB (rhs)

Sumber : Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 



3 

 

 

banyak faktor, namun dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai pengaruh 

ULN dengan pertumbuhan PDB. Lebih rincinya adalah bagaimana pengaruh 

penggunaan ULN pemerintah dan pemenuhan kebutuhan dasar mampu berperan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

ULN yang terus meningkat perlu diwaspadai sebagaimana yang terjadi 

pada saat krisis ekonomi pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi terkait utang 

juga dialami negara-negara di kawasan Amerika Latin  yaitu Argentina (1980), 

dan Brasil (1982). Negara-negara di kawasan Afrika dan Asia lainnya juga tak 

luput dari krisis utang. Bahkan negara-negara dari kelompok maju seperti 

kawasan euro saat ini yaitu Portugal, Italia, Spanyol dan Yunani harus 

menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat krisis utang. Untuk mengatasi 

permasalahan utang tersebut, Uni Eropa dan IMF harus memberikan bantuan dana 

dalam jumlah besar. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan 

membentuk European Financial Stability Facility (EFSF) dan European Stability 

Mechanism (ESM). Kedua lembaga tersebut dibentuk dalam rangka untuk 

mengatasi krisis utang di Eropa dengan memberikan bantuan dana bagi negara-

negara di kawasan Eropa yang mengalami kesulitan ekonomi.  

 Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ULN diyakini dapat 

menjadi sumber dana untuk mengatasi defisit fiskal dan mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan ULN yang optimal akan bermanfaat pada 

pembangunan ekonomi yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar 

penduduk yaitu pendidikan, kesehatan dan nutrisi (Wheeler 1980). Namun di sisi 

lain, pengelolaan ULN yang dilakukan tidak berhati-hati dengan jumlah yang 

semakin besar dan resiko tinggi justru akan menjadi hambatan dari proses 

pembangunan ekonomi. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan akan 

banyak terserap untuk membayar kewajiban utang. Penggunaan dana ULN yang 

berlebihan akan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan total 

faktor produktifitas (Patillo et al 2004). Beban pembayaran bunga ULN yang 

besar dapat berdampak pada pengurangan dana alokasi untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

Penggunaan ULN diyakini banyak pihak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penelitian 

mengenai hubungan antara ULN dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak 

dilakukan baik di kelompok negara-negara maju, berkembang maupun tertinggal. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang campur (mixed) yaitu sejumlah hasil 

penelitian empiris membuktikan bahwa ULN mempunyai hubungan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bauerfreund 1989, Giger 1990, 

Fosu 1999, Cunningham 1993). Namun di sisi lain, sejumlah penelitian 

memberikan hasil bahwa beban ULN tidak terlalu signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi (Warner 1992, Cohen 1993, dan Cowdhury 1994). Di 

Indonesia juga telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh ULN terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Listiani 2005, Chowdhury dan Sugema 2005, Cholifihani 

2008, Kuncoro 2011). Dari hasil penelitian diperoleh hasil uji empiris bahwa 

secara umum ULN di Indonesia mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  
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Investasi pada human capital yang digagas oleh Lucas (1988) merupakan 

salah satu komponen penting dalam teori pertumbuhan endogeneus. Sasaran 

pembangunan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang diwujudkan dengan 

perbaikan Indek Pembangunan Manusia diyakini akan mendorong kenaikan 

pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, Freeman dan Webber 

(2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara ULN pemerintah, 

kebutuhan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Kedua peneliti tersebut melakukan 

penelitian untuk mendapatkan seberapa signifikan hubungan antara kebutuhan 

dasar, utang pemerintah dan pertumbuhan ekonomi pada 74 negara. Penelitian 

Freeman dan Webber merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Wheeler (1980) yang meneliti hubungan simultan 

antara kebutuhan dasar (pendidikan, nutrisi dan kesehatan) dengan pertumbuhan 

ekonomi. Freeman dan Weeber kemudian menambahkan dua faktor yaitu ULN 

pemerintah dan pendidikan wanita sebagai faktor yang berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi.  

Pada 2011 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tercatat masih rendah 

yaitu urutan 124 dari 187 negara yang di survey dengan skor 0.617, turun dari 

peringkat 108 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi yaitu di atas 6 % yoy (year on year) pada 2 tahun 

terakhir belum diikuti dengan perbaikan pembangunan manusia. 

Mempertimbangkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis hubungan 

antara ULN pemerintah, kebutuhan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan 

dasar menggunakan rujukan Wheeler (1980) yaitu pendidikan, kesehatan dan 

nutrisi.  Penelitian pengaruh ULN dan kebutuhan dasar terhadap pertumbuhan 

ekonomi sampai saat ini belum pernah dilakukan di Indonesia. 

 Faktor kualitas manajemen dan kebijakan yang baik dalam mengelola 

ULN merupakan faktor penting untuk mendayagunakan ULN sebagai modal 

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga akan diteliti 

mengenai bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola ULN pemerintah agar  

efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi. 

Peran sektor swasta yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi 

juga menarik untuk diteliti keterkaitannya dengan ULN nya. Kebutuhan modal 

yang semakin besar dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana domestik 

mendorong sektor swasta untuk mencari sumber dana dari luar negeri.  

Sehubungan dengan hal tersebut secara terpisah akan diteliti pengaruh ULN 

swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

 

Perumusan Masalah 

  Perkembangan ULN baik pemerintah maupun swasta yang meningkat 

signifikan dalam lima tahun terakhir perlu diwaspadai. Bahkan ULN pada 

Desember 2011 yang tercatat sebesar USD225.4 miliar, merupakan rekor tertinggi 

sepanjang sejarah. ULN yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi suatu negara sesuai dengan konsep debt overhang theory. Stigliz et al 

(2006) menyatakan bahwa banyak krisis terjadi akibat beban yang berlebihan baik 
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ULN pemerintah dan swasta. Namun demikian, pemanfaatan ULN yang optimal 

dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan. 

Pemanfaatan ULN untuk kegiatan investasi dan pembangunan diharapkan dapat 

meningkatkan output dan pendapatan penduduk.  

 Salah satu sasaran dalam pembangunan ekonomi adalah terpenuhinya 

kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan nutrisi (Wheeler 1980). Dengan 

terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan mendorong produktifitas penduduk 

dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Azam 

dan Ahmed (2010) mengenai pengaruh investasi pada pendidikan dan kesehatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 1969 sampai 2009 di Pakistan 

memberikan hasil empiris bahwa pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh 

positif pada pertumbuhan ekonomi dengan level signifikasi 1%. Oleh karena itu 

sebagai salah satu sumber dana pembangunan diharapkan ULN di Indonesia 

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan 

kebutuhan dasar penduduk. Perkembangan pertumbuhan ULN, kebutuhan dasar 

(pendidikan, kesehatan dan nutrisi) dan PDB dari tahun 1997 s.d 2011 dengan 

menetapkan tahun 1997 sebagai tahun dasar dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Indonesia, BPS dan Kementerian Keuangan  

Gambar 1.2  Pertumbuhan  ULN,  Kebutuhan dasar dan PDB Indonesia 

 Berdasarkan Gambar 1.2 nampak bahwa tren ULN pemerintah dan PDB 

bergerak searah. Sedangkan kebutuhan dasar menunjukkan tren yang relatif stabil. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas perlu diuji secara empiris signifikansi 

pengaruh ULN pemerintah dan kebutuhan dasar terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 Pengelolaan ULN harus dilakukan secara tepat dan berhati-hati.  Kehati-

hatian dalam mengelola ULN diperlukan karena adanya sejumlah resiko yang 

harus dihadapi antara lain resiko nilai tukar, resiko pasar dan resiko operasional. 

Kesalahan  dalam mengelola ULN dapat berdampak pada meningkatnya anggaran 

pemerintah untuk membayar pokok dan bunga ULN yang pada gilirannya akan 

mengurangi anggaran pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Apabila 
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beban pembayaran ULN semakin besar yang mengakibatkan pemerintah tidak 

mampu bayar akan menghadapi masalah sovereign risk. Hal ini harus diwaspadai 

karena akan berdampak pada kesulitan masuk pada akses keuangan pasar 

internasional. Argentina pada tahun 2001 pernah mengalami penutupan akses 

masuk pasar keuangan internasional saat tidak mampu membayar ULN nya. 

Kondisi ini mengakibatkan Argentina mengalami inflasi mencapai 70% yoy (year 

on year) dan lebih dari 50% penduduknya tergolong kelompok miskin (Casabe 

dan radcliff 2008). Selain itu, penurunan sovereign rating juga memberikan 

dampak negatif pada iklim investasi yaitu menurunnya minat investor untuk 

menanamkan dananya ke Indonesia.  

 Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas yaitu peran ULN yang 

diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan 

pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan manajemen ULN yang baik dan 

berhati-hati.  Dengan pengelolaan yang baik tersebut, ULN diharapkan berada 

pada level yang sustainable  yaitu Indonesia mampu melunasi seluruh ULN baik 

yang sudah jatuh tempo saat ini maupun yang akan datang. Selain itu, ULN juga 

mampu memberikan kontribusi yang optimal pada pertumbuhan ekonomi dan 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

 

 

Pertanyaan Riset 

1. Bagaimana pengaruh ULN pemerintah dan pemenuhan kebutuhan dasar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh  ULN swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 

3. Bagaimana strategi pemerintah dalam melakukan pengelolaan ULN nya agar 

mampu berperan dalam pembangunan ekonomi? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk: 

1. Menganalisis signifikansi pengaruh ULN pemerintah dan pemenuhan 

kebutuhan dasar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Menganalisis signifikansi pengaruh ULN swasta terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Menganalisis strategi pemerintah dalam manajemen ULN pemerintah. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian akan memberikan kontribusi teoritis, manajerial dan 

kebijakan.  

a. Kontribusi Teoritis 

Penelitian secara teoritis akan berkontribusi dalam menjelaskan pengaruh 

ULN pemerintah dan kebutuhan dasar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain 

itu penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis cara menentukan pilihan 

strategi manajemen ULN pemerintah. Terkait dengan ULN swasta, penelitian  

ini  menjelaskan pengaruh ULN swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b. Kontribusi Manajemen 

Melihat implikasi manajerial setelah diperoleh bukti empiris dampak dari 

besarnya ULN terhadap pertumbuhan ekonomi serta analisis terhadap strategi 

manajemen ULN pemerintah, maka akan dapat direkomendasikan perbaikan 

aspek manajerial dalam pengelolaan utang luar negeri pemerintah dan 

monitoring ULN swasta agar ULN mampu mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

c. Kontribusi Kebijakan 

Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun regulasi terkait dengan 

prudential borrowing sehingga utang luar negeri dapat berperan signifikan 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 1986 sampai 2011 

dan data primer yaitu data hasil wawancara dan pengisian kuesioner kepada para 

responden. Responden  terpilih merupakan para pakar di bidang  ULN pemerintah 

yaitu pejabat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas dan 

pengamat ekonomi.  Untuk penelitian strategi manajemen ULN dibatasi pada 

ULN pemerintah karena untuk pengelolaan ULN swasta sangat bervariasi 

tergantung dari perspektif masing-masing perusahaan. Namun demikian dalam 

manajemen ULN, pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu melakukan 

monitoring secara ketat terhadap perkembangan ULN swasta. Sebagaimana 

diketahui pemerintah harus melakukan sejumlah langkah untuk menyelamatkan 

merosotnya pertumbuhan ekonomi akibat  kegagalan sektor swasta membayar 

kembali ULN nya pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Kebutuhan dasar 

yang akan dianalisis keterkaitannya dengan ULN pemerintah dan pertumbuhan 

ekonomi dibatasi pada 3 (tiga) kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan 

nutrisi. 
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Kebaruan  (Novelty) 

Penelitian-penelitian pengaruh ULN terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia selama ini lebih memfokuskan pada dampak dari besarnya ULN 

maupun pembayarannya terhadap pertumbuhan ekonomi (Listiani 2005, 

Chowdhury dan Sugema 2005, Cholifihani 2008, Kuncoro 2011). Dalam 

penelitian tersebut pokok bahasan menitikberatkan pada ULN pemerintah yang di 

antaranya dikaitkan dengan  sustainibilitas fiskal. Penelitian ini menghasilkan  2 

(dua) kebaruan yaitu pertama menganalis pengaruh masing-masing ULN sesuai 

jenisnya yaitu ULN pemerintah dan ULN swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam menganalisis ULN pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

diperhitungkan pula variabel pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan 

dan nutrisi).  Kebutuhan dasar merupakan proxy dari human capital sehingga 

pemenuhan kebutuhan dasar diharapkan akan mendorong produktifitas yang akan 

mendorong  pertumbuhan ekonomi. Kebaruan kedua adalah menganalisis strategi 

pengelolaan ULN pemerintah sehingga diperoleh diperoleh strategi terbaik yang 

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan ULN 

yang optimal.  

Dari kebaruan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan: 

1. Mendapatkan hasil empiris pengaruh ULN pemerintah dan kebutuhan dasar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Mendapatkan hasil empiris pengaruh ULN swasta terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Mendapatkan hasil analisis mengenai strategi pengelolaan ULN pemerintah. 

4. Menjadi acuan bagi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan 

kebijakan terkait dengan pengelolaan utang luar negeri sehingga mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

Sistimatika Penulisan 

Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

pertanyaan riset, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

kebaruan penelitian dan sistimatika penulisan. 

Tinjauan Teoritis dan Empiris 

 Bab ini membahas kajian pustaka dan kajian empiris penelitian terdahulu 

yang mendasari penelitian dan variabel dalam penelitian ini. 

Kerangka Pemikiran dan Metodologi 

Bab ini membahas kerangka pemikiran yang mendasari model teoritis dan 

hipotesis yang diuji. 
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Metode Penelitian 

Bab ini membahas metode pengumpulan data, populasi, sampel dan 

pemilihan responden, operasional variabel, operasionalisasi variabel, instrumen 

pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis. 

Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai hal terkait dengan perkembangan 

ULN di Indonesia ditinjau sejarah, perkembangan ULN sebelum dan sesudah 

krisis, perkembangan terkini dan manajemen ULN baik ULN pemerintah maupun 

swasta.  

Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah dan Kebutuhan Dasar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengaruh utang luar negeri 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis merupakan pengujian 

regresi simultan utang luar negeri pemerintah, kebutuhan dasar dan pertumbuhan 

ekonomi.  

Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Swasta Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengaruh ULN swasta 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian merupakan regresi Ordinary 

Least Square (OLS) variabel-variabel indenpenden ULN swasta, Investasi, tenaga 

kerja, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), ULN swasta dan 

krisis ekonomi terhadap dependen variabel yaitu pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB). 

Analisis Strategi Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah 

 Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai strategi manajemen ULN 

pemerintah dengan menggunakan Analytical Network Process (ANP). Data yang 

dipergunakan untuk analisis tersebut berasal dari hasil wawancara dan isian 

kuesioner terhadap para pakar ULN. 

Implikasi Manajerial dan Kebijakan  

Bab ini membahas mengenai implikasi manajerial dari hasil temuan-temuan 

penelitian bagi manajemen perusahaan yang memiliki ULN, Bank Indonesia dan 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan  pengelolaan ULN 

swasta dan pemerintah.  

Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari 

penelitian dan saran untuk kebijakan ke depan terkait dengan ULN baik ULN 

pemerintah maupun swasta dan pengelolaannya sehingga diharapkan mampu 

berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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