
 

12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Konsep penelitian ini dilakukan untuk membangun sistem deteksi dini krisis 

utang di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis utang 

yang melanda Indonesia pada waktu mendatang. Dasar teori dan konsep dalam 

penelitian ini adalah variabel yang saling berkaitan antara variabel utang pemerintah 

dan variabel-variabel makroekonomi lainnya, diantaranya: 

1. Teori Keynesian utang publik 

Keynes berpandangan bahwa meningkatnya utang publik melalui beberapa 

pengaruh akan menaikkan pendapatan nasional. Hal itu dikaitkan dengan defisit 

pembiayaan dan pemerintah yang berwenang meminjam untuk semua tujuan. 

Sehingga permintaan efektif dalam ekonomi meningkat, lalu mengakibatkan 

peningkatan pekerjaan dan output. Ia tidak menarik setiap pemisah antara 

pengeluaran produktif dan tidak produktif seperti klasik. Menurut Keynes konsumsi 

adalah sesuatu yang diinginkan sebagai pinjaman untuk investasi di barang produktif 

karena pengeluaran konsumsi diinduksi investasi akan meningkat. 

Analisis Keynesian tentang teori fungsional keuangan berpendangan bahwa 

ukuran mutlak utang nasional dan besar pembayaran bunga merupakan beban 

masyarakat secara keseluruhan. Beban ini juga memberikan  pentingnya keuntungan 
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tertentu  pinjaman umum. Efek ekonomi utang publik harus dinilai dalam sifat 

pengeluaran utang dan dalam hal mendapatkan potensi penghasilan. Teori modern 

memberikan pentingnya beban bersih utang publik. Teori ini lebih lanjut menyatakan 

bahwa aliran tambahan pendapatan yang dihasilkan oleh peningkatan  utang dibiayai 

pembayaran pajak untuk melayani utang tersebut. Terkadang pengangguran dan 

peningkatan utang publik berkontribusi terhadap arus modal untuk negara maupun 

sebaliknya. Selain itu, teori modern juga menyatakan bahwa pinjaman umum  

mempromosikan pengembangan sumber-sumber yang lebih dan lebih dilembagakan 

tabungan seperti bank, saham, pasar modal dan perusahaan asuransi. Masyarakat luas 

juga dapat berinvestasi dalam obligasi pemerintah, karena pertumbuhan utang publik 

tabungan mereka. J. M. Buchanan berpendapat teori modern utang publik sebagai 

"Ortodoks baru", yang menurutnya didasarkan pada tiga asumsi dasar: 1) penciptaan 

utang publik tidak melibatkan setiap pengalihan beban nyata yang utama bagi 

generasi masa depan. 2) analogi antara utang swasta dan utang publik salah dan 3) 

ada perbedaan tajam dan penting antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. 

2. Post Keynesian utang publik  

Teori-teori pasca Keynesian utang publik berpendapat bahwa besarnya 

peningkatan utang publik dan negara yang maju akan melalui fase inflasi dan harga 

naik. Pengeluaran pemerintah juga meningkat pada tingkat yang cepat dan bebas. 

Teori-teori baru utang publik masih menimbulkan kontroversi apakah utang publik 

adalah sebuah beban dan bagaimana mengukur beban utang publik. Prinsip-prinsip 

umum utang publik M. Buchanan  (1958)  menantang pandangan teori modern, utang 
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publik bukan beban pada ekonomi dan tidak peduli ketika pembayaran tidak bisa 

bergeser ke generasi masa depan. Kemudian J. E. Meade dan R. A. Musgrave, juga 

sepakat untuk ide Buchanan. Buchanan  telah mencoba untuk membuktikan bahwa 

dalam kasus yang paling umum adalah: 1) beban nyata utang publik bergeser ke 

generasi masa depan. 2) analisis antara utang publik dan utang swasta yang 

mempunyai fundamental bagus dan 3) utang luar negeri dan utang dalam negeri yang 

pada dasarnya setara. 

3. Teori debt overhang & laffer curve 

Teori yang menjelaskan bahwa tingkat akumulasi ULN yang tinggi dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dikemukakan oleh beberapa teori, 

yaitu: 

a. Teori debt overhang menggambarkan bahwa semakin besar akumulasi utang 

suatu negara, maka akan semakin menurun kemampuan membayar kembali 

utang tersebut. 

b. Laffer curve menggambarkan efek akumulasi utang terhadap pertumbuhan 

PDB. Menurut teori ini, utang memang diperlukan pada tingkat yang wajar 

dan penambahan utang akan memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sampai pada suatu titik atau limit tertentu. 

4. Teori dual-analysis-gap  

Teori ini menjelaskan saving gap yang mencerminkan jumlah dana yang 

diperlukan untuk melengkapi kekurangan tabungan dalam negeri,dan exchange gap 
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yang mencerminkan besarnya tambahan modal (devisa) yang diperlukan diluar 

kemampuan negara yang diperoleh dari hasil ekspornya. 

B. Landasan Konsep  

1. Definisi krisis utang  

Krisis utang didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya default. Fernandez 

et al (2012) dalam  Jedidi (2013) memberikan definisi konsep krisis utang menurut 

Standard & poor’s (S & P). S & P mendefinisikan krisis utang ketika negara debitur 

tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan tidak mampu memenuhi 

pengembalian pokok dan bunga pada saat jatuh tempo. S & P mempertimbangkan 

bahwa: 1) obligasi mata uang lokal, utang luar negeri pemerintah akan dianggap 

default ketika pembayaran utang mengalami jatuh tempo atau  ketika ada pertukaran 

utang di bawah kondisi yang kurang menguntungkan. 2) untuk pinjaman bank, ketika 

pembayaran layanan utang tidak dilakukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran 

atau ketika reschedule dari bunga yang diterima dari kreditor dibawah kondisi yang 

lebih menguntungkan daripada isu-isu yang asli.  

Krisis utang dapat terjadi jika sebuah negara mengalami ketidakmampuan 

membayar atau bangkrut (Manasse et al., 2009). Perbedaan teoritis antara gagasan 

tentang “illiquidity”dan “kebangkrutan” relatif sederhana: peminjam yang tidak 

mampu membayar sama dengan tidak memiliki uang tunai untuk memenuhi 

kewajibannya bahkan untuk membayar utang di masa depan, sedangkan peminjam 

yang bangkrut tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo yang diberikan 

pada pendapatan masa depan. Kreditor di katakan bangkrut jika nilai sekarang dari 
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pendapatan masa depan lebih besar atau sama dengan saham utang saat ini. Dengan 

kata lain, illiquidity adalah ketidakmampuan sementara untuk membayar utang 

sementara solvabilitas dijamin dalam jangka panjang. Akibatnya, likuiditas 

mengukur seperti rasio utang jangka pendek untuk cadangan atau M2 disertakan 

dalam analisis kelayakan kredit dari peminjam. 

2. Krisis utang dalam arti luas 

Peter (2002) dalam Jedidi (2013) mendefinisikan krisis utang sebagai  

perubahan dalam tingkat tunggakan utang dan jumlah yang di reschedule. Dengan 

kata lain, itu mendefinisikan ambang default dalam hal peningkatan dalam saham 

tunggakan. Negara kreditor dalam ekonomi muncul dianggap berada dalam default 

pada utang luar negeri jika tiga kondisi berikut ini terpenuhi: 

a. Peningkatan stok total jangka panjang tunggakan utang ( yaitu bunga dan 

pokoknya) untuk kreditor resmi dan pribadi adalah lebih dari 2 persen dari 

total utang eksternal. 

b. Jumlah utang jangka panjang di reschedule setiap tahunnya melebihi 2,5 

persen dari total utang eksternal. 

c. Jika kondisi kedua terpenuhi, tapi pada saat yang sama saham total tunggakan 

berkurang lebih dari jumlah total yang di reschedule, maka negara dianggap 

tidak berada dalam default, yaitu pengurangan pembayaran tunggakan kurang 

dari jumlah utang yang di reschedule. Kondisi terakhir ini menghindari 

pengklasifikasian sebagai defaulter (melalaikan kewajiban), negara yang 
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telah membayar sebagian dari utang, tetapi persediaan tunggakan masih di 

atas ambang batas tetap dalam definisi. 

3. Krisis utang menurut IMF 

Manasse, et al., (2003) mendefinisikan sebuah negara yang termasuk dalam 

krisis utang ketika diklasifikasikan sebagai default oleh Standar & Poor’s atau jika 

menerima besar pinjaman dari IMF dan pinjaman tersebut melebihi 100 persen dari 

kuota. Menurut Standar & Poor’s kondisi default terjadi jika pemerintah gagal 

membayar utang atau bunga dari kewajiban eksternal pada saat jatuh tempo, 

termasuk  exchange offers, debt equity swaps (pertukaran utang dengan saham), dan 

buy backs for cash. 

4. Definisi krisis utang secara komprehensif 

Definisi di atas adalah disesuaikan hanya untuk negara-negara yang memiliki 

akses pasar dan dapat menerbitkan obligasi internasional. Tapi itu tidak terjadi bagi 

banyak negara berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, Kraay dan Nehru (2004) 

termasuk dalam definisi mereka, perjanjian dengan negara-negara tertentu untuk 

memperhitungan struktur utang negara berpenghasilan rendah. Menurut penulis ini, 

krisis utang ditetapkan jika setidaknya salahsatu dari tiga peristiwa berikut terjadi. 

Pertama, jumlah tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih besar dari 5 persen 

dari saham utang negara. Kedua, negara menerima utang dalam bentuk penjadwalan 

ulang atau pengurangan dari kreditur bilateral Paris Club. Ketiga, negara menerima 

pinjaman dana lebih dari 50 persen dari IMF untuk memungkinkan penyesuaian 

neraca pembayaran. 
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Definisi krisis utang menurut Macfadden et al., (1985), Hajivassiliou 

(1989,1994) mencakup tiga unsur. Memang, negara menghadapi masalah 

pembayaran utang pada tahun tertentu jika salah satu dari tiga kondisi terjadi: 1) 

negara melakukan reschedule utang dengan kreditor pribadi atau pejabat; 2) ketika 

dukungan keuangan dari IMF melebihi 125 persen dari kuota negara; 3) tunggakan 

pada bunga dan pokoknya melebihi 0,1 persen dan 1 persen masing-masing dari total 

utang eksternal. 

McFadden (1985) dan Hajivassiliou (1989) menentukan model krisis utang 

yang mana permintaan pinjaman eksternal tergantung pada cadangan devisa yang 

bersih, saldo rekening dan layanan utang. Model ini menyarankan bahwa reschedule 

terjadi ketika permintaan kredit baru di negara-negara miskin dan berkembang 

melampaui pasokan kredit baru di negara maju. Jadi, jika kurva dari penawaran dan 

permintaan berpotongan di bawah tingkat suku bunga, suatu negara bisa meminjam 

untuk layanan utang. Para penulis mencatat bahwa kebiasaan pembayaran utang 

sebelumnya merupakan determinan penting sebenarnya perilaku peminjam. 

5. Leading indicators 

Leading Economic Indicator (LEI) adalah sejumlah indikator ekonomi yang 

berfungsi untuk memprediksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Tujuan 

leading indicator yaitu untuk mengantisipasi keadaan ekonomi di masa yang akan 

datang dengan cara melihat pergerakan leading indicators yang mengawali 

pergerakan keadaan ekonomi. Leading indicators sangat popular dalam mendeteksi 

siklus perekonomian. Dalam penyusunannya leading indicators memerlukan data 
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dengan frekuensi yang tinggi, umumnya berupa data bulanan dengan frekuensi dan 

time series yang panjang. Oleh karena itu, penggunaannya masih sangat terbatas 

untuk penelitian yang dilakukan di negara berkembang. Hal ini disebabkan karena 

ketersediaan data di negara berkembang pada umumnya masih belum terdokumentasi 

dengan baik. 

6. Penelitian terdahulu 

Terdapat begitu banyak penelitian yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk 

membangun sebuah sistem peringatan dini di berbagai negara mengenai 

kemungkinan terjadinya krisis utang.  

a. Cirlaone dan trebeschi (2005) penelitian ini berfokus pada terjadinya jenis tertentu 

krisis keuangan. Dalam literaturnya meneliti tentang sistem peringatan dini untuk 

krisis utang. Yang berkisar dari standar langsung untuk kesulitan melayani utang. 

Indikator ini digunakan untuk mengevalasi serangkaian periode krisis utang tahun 

1980 – 2002 oleh sampel yang relatif besar berkembang di pasar ditandai dengan 

siginifikan akses ke pasar modal internasional. Langkah selanjutnya adalah untuk 

menentukan faktor-faktor ekonomi makro yang menyebabkan krisis utang. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan klasik binomial logit dengan variabel-variabel nya 

(pembayaran bunga utang eksternal yang ditingkatkan untuk cadangan internasional, 

tingkat keterbukaan untuk perdagangan internasional, tingkat pertumbuhan ekspor, 

rasio total utang eksternal dan jangka pendek utang terhadap PDB, rasio cadangan 

devisa untuk total utang eksternal) yang menjelaskan periode krisis utang terutama 

dalam mengukur beban utang eksternal dan kemampuan menghasilkan mata uang 
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asing dari negara. Dalam kesimpulannya bahwa EWS yang ideal harus mampu 

mengintegrasikan dua aspek. Dalam hal ini, informasi yang tepat waktu pada 

variabel ekonomi makro yang relevan dibutuhkan bersamaan dengan data pasar yang 

dapat diandalkan dan kuat. Dengan data ekonomi makro yang banyak dan satu set 

yang lebih luas dari negara-negara yang mempunyai data keuangan yang lengkap, 

lebih lanjut penelitian dapat dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengintegrasikan 

dua aspek EWS untuk krisis utang. 

b. Fuertes dan Kalotychou (2007) meneliti suatu model EWS dengan judul “Optimal 

design of early warning system for sovereign debt crises” di negara-negara OECD 

dengan cara mengeksplorasi hubungan antara EWS dengan fungsi objektif pembuat 

keputusan. Dua komponen dalam penelitian tersebut yaitu: 1) adanya unsur 

preferensi pembuat keputusan (dirumuskan dalam bentuk loss function dan risk-

aversion parameter) yang digabungkan ke dalam pengujian optimal dari classifier 

dan penilaian dari peramalan sampel. 2) penelitian ini berupaya menginvestigasi 

kombinasi peramalan yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

dengan logit M dan logit R, K-Clustering, dan pendekatan ketiga menggunakan 

kombinasi keduanya. Adapun hasil penelitian ini merumuskan bahwa preferensi 

pembuat keputusan mempengaruhi pemilihan dari metodologi peramalan dan 

pengujian optimalnya. LOGIT-M menunjukkan non-parametric (clustering) dan 

judgmental (LOGIT-R) classifier dengan menghasilkan false alarms yang lebih 

sedikit. Lebih lanjut, ditemukan bahwa dua classifier menguasai LOGIT-M dalam 

kehilangan kegagalan yang lebih sedikit. 
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Untuk keperluan pembentukan early warning system yang akurat, maka dalam 

penelitian ini dilakukan pemilihan variabel-variabel terbaik. Pemilihan variabel 

tersebut didasarkan pada pendekatan LOGIT-M dan K-Clustering sehingga diperoleh 

10 variabel terpilih, yaitu sebagai berikut: 

1) Votalitas pertumbuhan ekspor dan rasio neraca perdagangan terhadap PDB 

 (menjadi sinyal bagi aktivitas ekonomi eksternal). 

2) Rasio total utang luar negeri tehadap PDB, rasio official debt terhadap total 

debt, dan rasio kredit IMF terhadap ekspor (menjadi sinyal bagi aktivitas 

external credit exposure). 

3) Credit to private sector/PDB, pertumbuhan PDB, votalitas pertumbuhan 

PDB, dan nilai tukar riil (menjadi sinyal untuk menggambarkan kondisi 

domestik). 

4) Trade / PDB (menjadi sinyal mata rantai perekonomian global). 

c. Riyadi (2012) dalam penelitiannya memperoleh 6 kandidat yang menjadi leading 

indicators dan 8 kandidat coincident indicators dalam rangka penyusunan sistem 

deteksi dini kemungkinan terjadinya krisis utang di Indonesia. Penyusunan 

composite leading debt index dilakukan secara trial and error dengan 

mengombinasikan berbagai kemungkinan variabel kandidat hingga diperoleh bentuk 

leading debt index yang terbaik dalam memprediksi beban utang luar negeri 

Indonesia pada periode waktu mendatang. Sama halnya dengan penyusunan 

composite coincident debt index dilakukan secara trial and error dengan 
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mengombinasian berbagai kemungkinan variabel kandidat hingga diperoleh bentuk 

coincident debt index yang terbaik dalam menggambarkan beban utang luar negeri 

Indonesia pada periode saat ini. Komponen penyusunan leading debt index yang 

dianggap terbaik adalah variabel suku bunga LIBOR (54%), laju inflasi jepang 

(42%), dan variabel M2/Cadangan Devisa (2%) serta nominal effective exchange rate 

(2%), sedangkan komponen penyusunan coincident debt index terbaik adalah interest 

rate spread (59%), suku bunga simpanan rupiah berjangka 6 bulan di bank umum 

(23%), suku bunga pinjaman untuk modal kerja (rupiah) berjangka 6 bulan di bank 

umum (10%) dan SBI 1 bulan (8%). Melalui penggunaan instrumen Leading Debt 

Index kemungkinan terjadinya krisis utang di Indonesia dapat diprediksi 11 bulan 

sebelumnya. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya krisis utang 

pemerintah dapat melakukan debt rescheduling, debt swap dan debt cutting. 

Sedangkan dalam penggunaan instrument lagging debt index memberikan sinyal 

bahwa dampak krisis utang di Indonesia akan menimbulkan efek dalam kurun waktu 

13 bulan pasca terjadinya krisis tersebut. Dalam rangka meredam shock yang dialami 

masyarakat akibat dampak krisis utang yang terjadi maka pemerintah 

mengimplementasikan kebijakan berupa penyaluran dana bantuan sosial agar tingkat 

kesejahteraan tetap terjaga. 

d. Jedidi (2013) memprediksi krisis utang dari 60 negara di 5 benua (Afrika, Asia, 

Amerika Latin, Amerika Utara dan Oceania) selama periode 1973 hingga 2010. 

Tujuannya membangun indeks terjadinya krisis agregat. Penelitian ini menggunakan 

panel logit model dan variabel makro ekonomi dan keuangan yang berbeda untuk 
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mengembangkan EWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah pusat 

bruto / PDB, total utang eksternal kotor / PDB, valuta cadangan asing, dan impor 

PDB mewakili indikator paling konsisten dalam menentukan peringatan awal krisis 

utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCA adalah alat yang berguna untuk 

menjelaskan karakteristik ekonomi dari negara-negara yang mengalami masalah 

serius. Berdasarkan PCA, penelitian ini dibangun dengan indeks komposit keuangan 

dan ekonomi makro. Indeks ini dikelompokkan dalam kerangka tunggal regresi dan 

didasarkan pada sejumlah variabel dan memerlukan prosedur penting dalam 3 

langkah. 

e. Srimaneerungroj (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan 

sistem peringatan dini logit (EWS) dalam upaya untuk mencegah dampak dari krisis 

utang  yang dapat berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Model yang 

digunakan adalah model logit, model akan diletakkan untuk menggunakan studi 

kasus di Thailand,dan akan digunakan untuk memprediksi apakah krisis yang akan 

terjadi pada tahun berikutnya, berdasarkan ramalan data set. Penelitian ini akan 

mencoba untuk menganalisis ambang atau skenario di mana krisis utang mungkin 

atau sangat mungkin terjadi. Dengan kata lain, karya ini berusaha untuk 

menumpahkan cahaya padamasa depan Thailand dalam krisis utang yang mungkin 

terjadi di masa depan. Hasil kekuatan prediksi cukup tinggi, meramalkan krisis 

dengan tingkat kebenaran 93,1 persen dari waktu untuk set data yang digunakan. 

Variabel terbaik yang dipilih adalah utang eksternal terhadap PDB, saldo rekening, 

utang pemerintah, serta bunga yang dibayar pada utang luar negeri. 
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f. Lukkezen, Romagosa, & Hugo (2014) mengatakan terjadinya krisis utang 

memerlukan dua elemen: negara yang rentan terhadap krisis utang dan kejutan 

negatif tak terduga yang memicu krisis. Berdasarkan pengalaman krisis baru, dan 

menurut berbagai komponen sistem indikator (SEI) terdiri dari tiga kategori utama: 

guncangan internal, guncangan eksternal, dan guncangan perbankan. Guncangan 

internal berkaitan dengan kejadian tak terduga dalam perekonomian domestik, 

seperti isu-isu politik (misalnya kemerosotan PDB dibuat oleh kerusuhan politik atau 

perang sipil), bencana alam (pemerintah memerlukan pengeluaran yang tak terduga) 

atau kejadian negatif fiskal (tiba-tiba pengurangan pendapatan pemerintah) atau 

peningkatan pengeluaran publik, sebagai contoh diciptakan oleh kebutuhan untuk 

membiayai dana pensiun dalam kesulitan.Guncangan eksternal internasional adalah 

kejadian tak terduga yang secara langsung mempengaruhi negara tertentu, misalnya: 

tiba-tiba penurunan permintaan ekspor, pengiriman uang, efek langsung dari resesi 

global atau tiba-tiba berhentinya arus modal asing. Akhirnya, kategori ketiga yaitu 

guncangan perbankan termasuk krisis perbankan nasional dan krisis internasional 

yang menyebar ke sistem keuangan lokal. Indikator peringatan dini SEI 

mengidentifikasi memicu peristiwa restrukturisasi utang saling terkait. Negara-

negara dengan SEI “bendera merah” harus menjadi fokus utama dari perhatian ketika 

evaluasi konsekuensi dari kejutan negative yang tak terduga. Semakin tinggi nilai 

SEI, semakin besar kemungkinan kejutan tertentu akan menjadi peristiwa krisis. 

Indikator penelitian ini adalah indikator untuk negara berkembang namun 

ketersediaan data menjadi masalah dalam kebutuhan analisis. Data yang dipakai 

yaitu tingkat PDB nominal yang nyata, dan penarikan pembayaran utang tetapi 
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ukuran sampel berfokus pada votalitas makroekonomi. Hasil penelitian indikator 

memiliki nilai berikut : 55 persen untuk Argentina, 45 persen untuk Turki, 25 persen 

untuk Brasil, dan 10 persen untuk Afrika selatan. Hasil ini menunjukkan kerentanan 

masalah utang di Argentina dan Turki, dan Brasil memiliki beberapa resiko 

mendekati hal tersebut. Mekanismenya Argentina dan Turki akan menerima bendera 

merah dan Brazil menerima bendera kuning. Kemudian setelah peristiwa tersebut, 

kerentanan utang harus dikaji di dua negara yang masuk kategori tersebut. 

g. Wahyudi (2014) mengembangkan pendekatan ekonometrika dengan model logit. 

Dalam hasil penelitiannya terhadap terjadinya krisis mata uang di Indonesia tahun 

1996-2009 yaitu, variabel harga minyak dunia signifikan berpengaruh terhadap 

probabilitas terjadinya krisis dengan menggunakan nilai ambang batas (arbitrary 

threeshold) sebesar 1,5 kali standar deviasi di atas nilai tengah ISP. Sementara, 

variabel tingkat inflasi siginifikan berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya krisis 

dengan menggunakan nilai ambang batas (arbitrary threshold) sebesar 1kali standar 

deviasi di atas nilai tengah ISP. Nilai indeks yang digunakan (ISP) mampu 

mengindentifikasi beberapa periode krisis mata uang yang terjadi di Indonesia. 

Diantaranya adalah tahun 1996-1997 dan periode 2005 dengan menggunakan 

ambang batas 1,5 kali standar deviasi diatas nilai tengah ISP. Namun, ketika 

menggunakan ambang batas 1 kali standar deviasi diatas nilai tengah ISP, periode 

yang teridentifikasi adalah tahun 1996-1999, 2005-2006, serta periode tahun 2008. 

8. Boonman, Jacobs, & Kuper (2013) telah melakukan penelitian dengan judul 

Sovereign Debt Crises In Latin America: A Market Pressure Approach periode tahun 

1870-2012. Untuk mendapatkan indikator yang optimal dan nilai ambang batas yang 
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optimal maka digunakan kurva karakteristik operasi receiver (ROC). Untuk 

menghitung indeks krisis utang menggunakan 3 indikator, yaitu rasio utang terhadap 

PDB, tingkat bunga eksternal, dan rasio antara ekspor-impor. Penelitian ini 

menggunakan 2 aplikasi: 1) menyelidiki hubungan antara krisis utang dan siklus 

bisnis di Amerika latin. 2) membangun sebuah indeks yang serupa untuk 5 negara-

negara Eropa. 

7. Kerangka pemikiran  

Dari berbagai literatur yang ada, penelitian ini mendefinisikan krisis utang 

adalah ketika sebuah negara tidak mampu melunasi bunga dan kewajiban utama 

sehingga menyebabkan kondisi gagal bayar. Kondisi utang di Indonesia 

menimbulkan rasa kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya krisis utang di 

Indonesia. Kondisi tersebut diantaranya dapat di lihat dari defisit anggaran, utang 

pemerintah, utang swasta, dan rasio utang terhadap PDB yang mengalami trend 

meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan indeks 

terjadinya krisis utang di Indonesia dan membangun suatu sistem deteksi dini yang 

dapat mengukur kemungkinan terjadinya krisis utang di Indonesia secara akurat. 

Untuk menentukan alat deteksi dini tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 

leading indicators. Sehingga nantinya ditemukan variabel-variabel ekonomi yang 

dapat mendeteksi krisis utang di Indonesia. 

Menurut Akbar (2015) untuk kebanyakan negara berkembang, dasar sumber 

dana layanan utang adalah valuta asing yang dihasilkan oleh ekspor barang dan jasa. 

Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekspor 
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sebagai indikator untuk mendeteksi krisis utang. Hal ini juga masuk akal untuk 

mengasumsikan bahwa tingkat tinggi ekspor membuat kemungkinan bahwa negara 

memiliki besar tunggakan utang atau perlu untuk reschedule atau restrukturisasi 

utang mereka. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang 

tinggi akan meningkatkan pendapatan devisa dan cadangan untuk memenuhi 

kewajiban utang. 

Menurut Akbar (2015) Indikator cadangan devisa mengukur sejauh mana 

tersedia untuk layanan utang. Misalnya dalam masa krisis, saham dari cadangan 

umumnya memburuk karena keseimbangan pembayaran yang lemah. Rasio yang 

lebih rendah dari cadangan terhadap PDB merupakan indikasi bahwa negara 

mungkin menemukan kesulitan untuk layanan utang. 

Indikator pembayaran bunga utang luar negeri. Pembayaran total bunga 

adalah jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan dalam mata uang, barang, atau 

layanan utang jangka panjang,  bunga yang dibayarkan utang jangka pendek, dan 

biaya kepada IMF. Ketika sebuah negara memiliki porsi yang relatif tinggi 

pembayaran bunga relatif terhadap ekspor, sebagian besar pendapatan ekspor akan 

dialokasikan untuk pembayaran utang, mengurangi posisi keuangan negara. (Akbar, 

2015) 

Indikator inflasi, tingkat pertumbuhan PDB, dan suku bunga riil adalah 

beberapa variabel penting yang banyak digunakan dalam literatur sistem peringatan 

dini. Jika inflasi hadir, maka bagian dari amortisasi pinjaman akan ditransfer dalam 

bentuk bunga. Ada saluran lain di mana inflasi dapat mempengaruhi ketersediaan 

valuta asing. Karena harga dalam negeri meningkat pada saat inflasi tinggi maka 
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akan mengurangi daya saing negara sehingga secara bersamaan mengurangi ekspor. 

Cadangan asing apabila habis akan mengakibatkan tunggakan utang besar atau 

reschedule atau restrukturisasi utang. Berkaitan dengan pertumbuhan PDB, asumsi 

yang mendasari untuk menyertakan variabel ini adalah bahwa dalam massa 

pertumbuhan PDB yang kuat,perluasan barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

negeri bisa meningkatkan permintaan agregat.  Dalam situasi ini, pasokan ekspor 

barang dan jasa akan berpotensi meningkat, sedangkan impor mengalami penurunan. 

The current account dan keseimbangan posisi pembayaran yang kuat akan 

bermanfaat untuk kemampuan negara untuk layanan utang. Untuk tingkat suku 

bunga yang nyata, ini menunjukkan sejauh mana negara rentan terhadap kenaikan 

tingkat suku bunga yang dibebankan oleh kreditor pribadi, terutama bank. Pada saat 

positif, tingkat suku bunga nyata akan tinggi. Hal itu mengakibatkan peningkatan 

kewajiban pembayaran. Dalam kasus tersebut akan memaksa negara debitur untuk 

reschedule utangnya. (Akbar, 2015). 
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Berdasarkan alur pemikiran seperti yang diuraikan diatas, maka kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber pembiayaan 

eksternal cenderung 

meningkat 

Posisi utang 

pemerintah 

cenderung 

meningkat 

Posisi utang swasta 

cenderung 

meningkat 

Menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis utang di Indonesia 

pada periode wktu yang akan datang 

Indeks 

Membangun Early Warning System (EWS) krisis utang 

Tingkat 

pertumbuh

an ekspor (-

) 

Cadangan 

Devisa (-) 

Pembayara

n bunga 

utang (-) 

Tingkat 

Pertumbuh

an PDB (-) 

 

Tingkat 

inflasi (+) 

Suku bunga 

riil (+) 

Karakteristik krisis utang 

Leading Indicators 
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Tabel 2.1  

Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian 

NO VARIABEL REFERENSI 

1 Tingkat 

pertumbuhan 

ekspor 

Penelitian Cirlaone & Trebeschi (2005), dengan judul 

designing an early warning system for debt crisis. 

2 Cadangan devisa Penelitian Riyadi (2012), dengan judul Early warning 

system krisis utang di Indonesia : Pendekatan Business 

cycle theory. 

3 Pembayaran bunga 

utang  

Penelitian Srimaneerungroj (2013), dengan judul 

Predicting debt crises : A case study of Thailand. 

4 Tingkat Inflasi Penelitian Akbar (2015), dengan judul Understanding 

Indonesia’s external debt crisis : A penalized logistic 

regression approach. 

5 Tingkat 

pertumbuhan PDB 

Penelitian A.-M.Fuertes & E.Kalotychou (2007), 

dengan judul optimal design of early warning systems 

for sovereign debt crises 

6 Suku bunga riil Penelitian Akbar (2015), dengan judul Understanding 

Indonesia’s external debt crisis : A penalized logistic 

regression approach. 

Sumber : Berbagai Sumber 

a. Tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi akan meningkatkan pendapatan 

cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban utang. Maka tingkat 

pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif terhadap krisis utang. 

b. Cadangan devisa mengukur sejauh mana tersedia layanan utang. Ketika 

cadangan devisa menurun karena keseimbangan pembayaran yang lemah 

maka itu merupakan indikasi bahwa negara akan menemukan kesulitan untuk 

layanan utang, namun semakin tinggi cadangan devisa meningkat layanan 

utang akan semakin baik . Maka cadangan devisa berpengaruh negatif 

terhadap krisis utang. 
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c. Ketika sebuah negara memiliki porsi yang relatif tinggi pembayaran bunga 

utang luar negeri terhadap ekspor, maka besar pendapatan ekspor akan 

dialokasikan untuk pembayaran utang, mengurangi posisi keuangan negara. 

Maka ketika pembayaran bunga utang luar negeri tinggi berpengaruh negatif 

terhadap krisis utang. 

d. Ketika inflasi meningkat maka akan mengurangi daya saing negara sehingga 

secara bersamaan mengurangi ekspor. Dengan demikian inflasi dapat 

mempengaruhi ketersediaan valuta asing. Apabila cadangan asing habis akan 

mengakibatkan tunggakan utang besar atau reschedule / restrukturisasi utang. 

Maka tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap krisis utang. 

e. Massa tingkat pertumbuhan PDB yang kuat akan menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksi dalam negeri bisa meningkatkan permintaan agregat. 

Dalam situasi ini, pasokan ekspor barang dan jasa akan berpotensi meningkat, 

sedangkan impor akan mengalami penurunan. Sehingga tingkat pertumbuhan 

PDB berpengaruh negatif terhadap krisis utang karena keseimbangan posisi 

pembayaran yang kuat akan bermanfaat terhadap kemampuan negara untuk 

layanan utang. 

f. Untuk tingkat suku bunga riil, ini menunjukkan sejauh mana negara rentan 

terhadap kenaikan tingkat suku bunga yang dibebankan oleh kreditor, 

terutama bank. Pada saat positif, tingkat suku bunga riil akan tinggi. Hal ini 

menyebabkan peningkatan kewajiban pembayaran. Dalam kasus tersebut 

akan memaksa negara debitur untuk reschedule utangnya. 
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8. Hipotesis 

a. Variabel tingkat pertumbuhan ekspor diduga memiliki kemampuan 

sebagai leading indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. 

Ketika tingkat pertumbuhan ekspor (+) kondisi utang membaik dan ketika 

tingkat pertumbuhan ekspor (-) kondisi utang memburuk. 

b. Variabel cadangan devisa diduga memiliki kemampuan sebagai leading 

indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. Ketika Posisi 

Cadangan devisa (+) kondisi utang membaik dan ketika cadangan devisa 

(-) kondisi utang memburuk, 

c. Variabel pembayaran bunga utang diduga memiliki kemampuan sebagai 

leading indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. Ketika 

pembayaran bunga utang (+) kondisi utang membaik dan ketika 

pembayaran bunga utang  (-) kondisi utang memburuk. 

d. Variabel tingkat inflasi diduga memiliki kemampuan sebagai leading 

indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. Ketika tingkat 

inflasi (+) kondisi utang memburuk dan ketika tingkat inflasi (-) kondisi 

utang membaik. 

e. Variabel tingkat pertumbuhan PDB  diduga memiliki kemampuan sebagai 

leading indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. Ketika 

tingkat pertumbuhan PDB (+) kondisi utang membaik dan ketika tingkat 

pertumbuhan PDB (-) kondisi utang memburuk. 
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f. Variabel suku bunga riil diduga memiliki kemampuan sebagai leading 

indicators untuk mendeteksi krisis utang di Indonesia. Ketika suku bunga 

riil (+) kondisi utang memburuk dan ketika suku bunga riil (-) kondisi 

utang membaik. 


