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ABSTRAKSI 


Pembangunan nasional di indonesia berjalan seeara bertahap dan terus 
menerus serta saling berkesinambungan. Pembangunan nasional lebih 
berorientasi pada pembangunan dibidang ekonomi bila dibandingkan bidang 
yang lain. Untuk me/akukan pembangunan dibuluhkan sumber dana 
pembangunan. Sumber dana dalam negeri berasal dari tabungan ma,\yarakat dan 
pemerinlah, dan apabila belum mencukupi diperlukan sumber dana dari luar 
negeri.Selama inl sumber dana dalam negeri tidak mencukupi dalam membiayai 
pembangunan sehingga diper/ukan sumber dana pelengkap yang berasal dari 
luar negeri melalui hutang baik swasla maupun pemerintah. 

HUlang luar negeri pemerinlah yang awalnya sehagai pelengkap dana 
pembangunan, dari tahun ke tahun semakin meningkal }umlahnya. Sehingga pada 
.mat ini justru menjadi beban bagi pembangunan. Hal ini disebabkan hUlang 
tersebut harus dikembalikan beserta bunganya, yang jumlahnya teruY meningkat 
O/eh karena itu. dalam tulisan ini dicoba untuk mene/ili pengaruh variabel defisit 
anggaran. defisit transaksi berjalan. real/sasi pertumbuhan dan net transfer 
/erhadap permintaan hu/ang luar negeri pemerin/ah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variahel de/hit anggaran ,dejisit 
transaksj herjalan, realisasi pertumbuhan dan nel lransfer yang diduga 
berpengaruh lerhadap perminlaan hulang luar negeri pemerintah lernyala 
terbukti. Bahkan net transjer Indonesia yang se/ak It/hun 1985/1986 berni/ai 
negat!f mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perminlaan hutang luar 
negeri pemerjntah. 

Hasil tersebul menunjukan bahwa hUlang luar negeri pemerintah lidak lagi 
efektif dalam membiayaj pembangunan karena hutang yang baru lersebul lebjh 
keeil djbandaingkan biaya pembayaran hunga dan cleilan hUlang. Sehingga 
untuk meningkatkan pembangunan dibutuhkan hUlang yang lebih besar lagi. 
Selain tlu selama fni hUlang luar negeri pemerinlah dipergunakan untuk menutup 
kekurangan dana anggaran pemerintah. 

Makin meningkalnya beban bunga dan cieilan .vang harus dibayar. dan 
Justru menjadi beban bagi pembangunan, maka hutang luar negeri pemerinlah 
dalam waktu berlahap harus dikurangi. Hal inl dopa/ ler/adi bila penerimaan 
pemerjntah meningkat dan perolehan devisa baik darl ekspor maupun dari 
sumber yang lain perlu dilingkatkan. 

vii 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERMINTAAN HUTANG PEMERINTAH INDONESIA... GERIN FERAWATI 




