
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISSN : 2302 - 9595 

Volume 2 No 3 September  2013 

 

 
 

Analysis of State Securities Indonesian Government   
 (Periode 2000-2010) 

Dedy Yuliawan 

 
 

Determinants Of Human Development In Lampung Province 
Prayudha Ananta 

 

 

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai 
Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah 

 Di Provinsi Lampung 
Atin Susanti 

 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  
Di Indonesia Tahun 1992 - 2011 (Kajian Dari Sisi Fiskal) 

Andre Avatara 
 

 

Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah 
Terhadap Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Di Indonesia 

Amalia Febriani, Nairobi, Tiara Nirmala 
 

 

Studi Komparatif Antara Kesehatan Perbankan Syariah Dengan 
Perbankan Konvensional Sebelum Krisis (2007), Saat Krisis (2008), 

Dan Pasca Krisis (2009) Di Indonesia 
Lintang Puspita Ramadani, Heru Wahyudi 

 

 

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila 

Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng  

     Bandar Lampung 35145 

EDISI KHUSUS 

DIES NATALIS UNILA 

 



Dedy Yuliawan 

Analysis of State Securities Indonesian Government (Periode 2000-2010) 

JEP-Vol. 2, No.3, September  2013    | 229 

 

Analysis of State Securities Indonesian Government (Periode 2000-2010) 

Dedy Yuliawan 

ABSTRACT 
 

 

State Securities Indonesia through the country became the main strategy to 

overcome the financial deficit in this country appear to increase the State 

Securities higher than the foreign debt since the 1997 economic crisis. The study 

aims to analyze the factors influencing State Securities and State Securities 

influence on the economy of Indonesia. This study uses data in the Quarterly 

Time Series 2000-2010 period, using Ordinary Least Square Methods (OLS). 

 

Estimation results show the interest rate the previous quarter the State Securities 

has a significant negative effect on value of State Securities. State Securities 

ratio to GDP the previous quarter, a significant positive effect on value of State 

Securities. While the rise in fuel prices in 2008 a significant negative effect on 

value of State Securities. Previous quarter GDP also has a significant positive 

influence on PMTDB, as well as Private Investment to PMTDB. While the growth 

rate of the State Securities PMTDB have significant negative effects. This 

indicated that the increase in State Securities crowding out Investment in 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

 
 
 
Utang Pemerintah Indonesia melalui Surat Berharga Negara menjadi starategi 

utama untuk mengatasi defisit keuangan negara hal ini terlihat dengan 

meningkatnya Surat Berharga Negara yang lebih tinggi dari utang luar negeri 

sejak krisis ekonomi tahun 1997. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi Surat Berharga Negara dan pengaruh Surat Berharga 

Negara terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini mengunakan data Time 

Series Kuartalan dalam periode waktu 2000-2010, dengan menggunakan 

motode Ordinary Least Square (OLS). 

 

Hasil estimasi menunjukkan suku bunga Surat Berharga Negara kuartal 

sebelumnya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Surat Berharga 

Negara. Rasio Surat Berharga Negara  terhadap PDB kuartal sebelumnya 

berpengaruh positif signifikan terhadan Nilai Surat Berharga Negara. Sedangkan 

kenaikan BBM tahun 2008 berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Surat 

Berharga Negara. PDB kuartal sebelumnya juga memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap PMTDB, begitu juga Investasi Swasta terhadap PMTDB. 

Sedangkan rasio pertumbuhan Surat Berharga Negara terhadap PMTDB 

memiliki pengaruh negatif signifikan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan 

Surat Berharga Negara menurunkan investasi (crowding Out Investment) yang 

ada di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Defisit Anggaran, Surat Berharga Negara, PDB, investasi, crowding 
out 
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Latar Belakang 

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah upaya mencapai tingkat 

kemakmuran dan kesejahteraan. Guna mencapai tujuan tersebut, peran 

pemerintah sangat diperlukan dalam perekoomian selain pihak swasta (dunia 

usaha dan perseorangan). Dalam perekonomian modern (Guritno, 2001) peran 

pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: peran 

alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Ketiga peran pemerintah tersebut 

dijalankan melalui instrumen pemerintah yaitu anggran pemerintah (government 

budget) atau di Indonesia lebih dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara). 

 
Gambar 1. Perkembangan APBN Indonesia (Triliun Rupiah) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Bank Indonesia, data diolah 

 
Dilihat dari grafik diketahui bahwa pertumbuhan APBN dari tahun ketahun 

terus mengalami peningkatan hanya pada mengalami penurunan pada tahun 

2009, hanya anggaran belanja untuk daerah yang terus mengalami peningkatan. 

Banyaknya daerah yang sangat tergantung oleh keuangan pemerintah terutama 

daerah-daerah yang baru dimekarkan, berdampak pada kebutuhan anggaran 

belanja untuk daerah yang meningkat. Secara keseluruhan APBN Pemerintah 
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Indonesia terus mengalami peningkatan. Belanja Negara yang terdiri dari Belanja 

Rutin dan Belanja Pembangunan, sangat sulit untuk dikurangi penggunaan 

anggarannya, karena Belanja Negara merupakan investasi pemerintah yang 

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 
Gambar 2. Perkembangan Utang Pemerintah Indonesia (Teriliun Rp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dirjen Pengelolaan Utang, Kementrian Keuangan RI 
   Badan Pusat Statistik Indonesia 
   Data Diolah 

 
Dilihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan Utang Indonesia 

terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun walaupun pada tahun 2009 

mengalami penurunan. Kenaikan utang terjadi pada jenis utang SBN, dimana 

pada tahun 2009 mencapai Rp 979 Teriliun sedangkan utang luar negeri 

mencapai Rp 611 Terliun, sehingga total utang Indonesia pada tahun 2009 

mencapai Rp 1.590 Teriliun. Sedangkan nilai total belanja Negara tahun 2009 

yang mencapai Rp 937 Teriliun dengan pembayaran bunga utang sebesar Rp 94 

Teriliun, berarti 10% belanja negara tahun 2009 dialokasikan untuk pembayaran 

utang. Total utang mengalami peningkatan yang sangat tinggi, namun rasio total 

utang terhadap PDB harga berlaku di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan 

yang sangat baik yaitu dari tahun 2000 rasio mencapai 92,82% dan pada tahun 

2009 kini turun hingga mencapai 28,32%. 
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Pembiayaan dalam negeri, terutama bersumber dari privatisasi BUMN dan 

penjualan asset dan  obligasi dalam negeri. Pembiayaan luar negeri bersumber 

dari pinjaman program dan pinjaman proyek, pinjaman luar biasanya berasal dari 

Negara-negara donator seperti Jepang dan Amerika atau dari badan keuangan 

dunia seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank. 

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia termasuk salah satu 

negara yang melakukan pinjaman luar negeri. Kebijakan penggunaan utang luar 

negeri sebagai penutup defisit anggaran berubah sejak krisis yang melanda 

Indonesia pada tahun 1998 dimana jumlah utang luar negeri mencapai Rp 453 

Teriliun dengan tingkat rasio terhadap PDB sebesar 43%. Penurunan nilai mata 

uang Rupiah terhadap Dollar Amerika mengakibatkan beban pembayaran utang 

luar negeri bertambah berat. Sejak Tahun 1999, terjadi peningkatan jumlah utang 

dalam negeri sebesar guna menutupi ketergantungan pinjaman luar negeri. 

Pembiayaan yang berasal dari dalam negeri dlakukan melalui Surat Berharga 

Negara (SBN) baik dalam Rupiah dan valuta asing (Depkeu, 2010) terdiri dari: 

1. Surat Utang Negara (SUN) 

a. SUN Jangka Pendek (sampai dengan 12 bulan) 

b. Obligasi Negara ( > 1 tahun) 

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

a. SBSN Jangka Pendek 

b. SBSN Jangka Panjang  

Pertumbuhan utang pemerintah melalui Surat Berharga Negara yang sangat 

tinggi dibandingkan dengan utang luar negeri menunjukkan bahwa pemerintah 

Indonesia memperioritaskan penutupan defisit anggaran melalui SBN. 

Menurut Cahyana dalam Kartika (2006), mengatakan bahwa dari sisi 

pemerintah, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) mengandung beberapa resiko 

yang dperlu diperhatikan, resiko-resiko tersbut antara lain: 

Pertama, Resiko Kesinambungan Fiskal. Nilai utang negara yang besar 

berpotensi membahayakan kesinambunagan anggaran pemerintah. Untuk itu, 

pemerintah harus memperhatikan nilai debt of export ratio, debt to service ratio 

dan ratio of short term  debt to reserve. 

Kedua, Resiko Nilai Tukar. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing dapat mengakibatkan tambahan beban pembayaran pokok utang dan 
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bunga. Hal ini mengingat SUN juga diperdagangkan dalam mata uang asing, 

sehingga kondisi nilai tukar Rupiah harus dijaga dengan baik. 

Ketiga, Resiko Operasional. Resiko kegagalan terjadi jika operasional 

pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) tidak dilakukan dengan baik, baik dari 

sisi sumberdaya manusia maupun dari sisi kelembagaannya, antaralain 

kelengkapan prosedur operasi baku (standar operating procedures), sistem 

pengelolaan risiko dan sistem informasi manajemen. 

Kebijakan fiscal meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama dengan 

memanfaatkan pinjaman dalam negeri juga akan berakibat terjadinya crowding 

out. Dornbusch 2008, Crowding out terjadi ketika kebijakan fiscal ekspansioner 

menyebabkan suku bunga naik, sehingga mengurangi pengeluaran swasta 

terutama investasi. 

 

Masalah 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan SBN? 

2. Apakah SBN mengakibatkan Crowding Out Private Investment di Indonesia? 

 

Tujuan 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi SBN di Indonesia 

2. Untuk mengetahui tentang kebijakan SBN Pemerintah Indonesia dan 

hubungannya dengan investasi di Indonesia. 

 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Muhdi dan Komei Sasaki diolah 
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Hipotesis 

 

1. Surat Berharga Negara dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan GDP 

2. SBN mengakibat terjadinya crowding out investasi di Indonesia 

 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Mankiw (2012) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari 

seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode 

tertentu. 

Sedangkan munurut Todaro (2006) Produk Domestik Bruto (PDB)  adalah 

nilai total  atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian 

(baik yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun orang-orang dari negara lain 

yang bermukim di negara bersangkutan). Pendapatan Nasional Bruto/Gross 

National Income (GNI) adalah nilai tambah atas segenap kegiatan ekonomi yang 

dimiliki oleh penduduk suatu negara tanpa dikurangi oleh depresiasi atas stok 

modal domestik. Jadi, GNI sama dengan   GDP ditambah pendapatan milik 

penduduk domestik yang dikirimkan dari negara lain berkat kepemilikan mereka 

atas faktor-faktor produksi (terutama modal dan tenaga kerja) di luar negeri 

dikurangi dengan pendapatan milik orang asing (atau lebih tepatnya perusahaan-

perusahaan asing) berkat kepemilikannya terhadap faktor-faktor produksi yang 

ada di negara tersebut. 

 

Kebijakan Fiskal 

Sadono, S (2004). Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiscal adalah 

sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui 

kebijakan fiscal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan 

menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang 

perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak 

pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat 

untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. 

Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara 

menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang 

diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah. 

 



 

 
  Jurnal Ekonomi Pembangunan 

236 

 
A. Crowding Out 

Gambar 3. Crowding Out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dornbusch, 2008 

 
Membandingkan E’ dengan ekulibrium awal E, kita melihat bahwa kenaikan 

pengeluaran pemerintah menaikkan baik pendapatan maupun suku 

bunga.Namun perbandingan penting lainnya ialah antara titik E’ dan titik E”, 

ekulibrium pasar barang pada suku bunga yang tidak berubah. Ketika 

membandingkan E” dengan E’, menjadi jelas bahwa penyesuaian suku bunga 

dan dampaknya pada permintaan agregat akan memperkecil dampak 

ekspansioner dari kenaikan pengeluaran pemerintah. Pendapatan, alih-alih naik 

ke tingkat Y”, hanya naik ke Y’. 

Alasan mengapa pendapatan naik hanya ke Y’0 bukannya ke Y” adalah bahwa 

kenaikan suku bunga dari i0 ke i’ mengurangi tingkat pengeluaran 

investasi.Kenaikan pengeluaran pemerintah mendesak keluar (crowds out) 

pengeluaran investasi.Crowding out terjadi ketika kebijakn fiscal ekspansioner 

menyebabkan suku bunga naik, sehingga mengurangi pengeluaran swasta, 

terutama investasi. Dornbusch R, 2008 
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Model Penelitian 

 
Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian sebelumnya, model estimasi 

dalam penelitian ini adalah menggunakan model persamaan yang digunakan 

dalam penelitian Muhdi dan Sasaki, yaitu sebagai beikut: 

sbnt = sbn (sbnt-1,sbnt-5, pdbt-1, sbt-1) 

 

Kemudian dari fungsi tersebut di atas, dibuat persamaan sebagai berikut: 

  

Dimana: 
Sbn_riil = surat berharga negara riil 
Pdb_riil = Produk Domestik Bruto 
sb_riil  = Tingkat Suku sbn riil 
Dum  = Variabe Dummy 
 

Persamaan pertama ini digunakan untuk mengetahui apakah seberapa besar 

batasan resiko penggunaan sbn sebagai utang pemerintah mempengaruhi 

perubahan sbn itu sendiri dan apakah tingkat suku bunga sbn berpengaruh 

terhadap pertumbuhan sbn di Indonesia. Sedangkan fungsi kedua yang 

digunakan adalah: 

  

 
Kemudian dari fungsi tersebut di atas, dibuat persamaan sebagai berikut: 

 

  

 
Dimana: 
pmtdb_riil = pembentukan modal tetap domestik bruto 
sbn_riil = surat berharga negara riil 
pdb_riil = Produk Domestik Bruto 
inv_riil  = PMA dan PMDN Indonesia 
sb_riil  = Tingkat Suku sbn riil 
 
 

Pengaruh Suku Bunga SBN terhadap SBN 

Pengaruh suku bunga Surat Berharga Negara terhadap Surat Beharga 

Negara itu sendiri menunjukkan nilai negatif dan signifikan. Besarnya pengaruh 

suku bunga SBN dapat dilihat dari nilai koefisien parameter -777,1203dengan 
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probabilitas 0,0011 pada  = 1%. Hasil negatif ini sesuai dengan penelitian 

Muhdi dan Komei Sasaki. 

Peningkatan suku bunga SBN pada kuartal atau periode sebelumnya akan 

menjadi beban pada belanja anggaran pemerintah untuk membayar bunga utang 

tersebut pada periode sekarang atau berikutnya.Karena selain rasio utang 

terhadap PDB yang harus dijaga, pembayaran bunga utang terhadap 

keseimbangan primer juga harus dijaga. Keseimbangan primer yaitu pendapatan 

negara dikurangi belanja negara dalam APBN diluar pembayaran bunga utang, 

dan dari keseimbangan primer ini dapat melihat sisi likuiditas kemampuan bayar 

utang pemerintah. 

 

Pengaruh DPDB terhadap SBN 

Pengaruh nilai selisih sbn satu tahun selumnya pada pdb terhadap Surat 

Beharga Negara itu sendiri menunjukkan nilai positif dan signifikan. Besarnya 

pengaruh nilai selisih sbn satu tahun sebelumnya pada pdb dapat dilihat dari nilai 

koefisien parameter 0,911832dengan probabilitas 0,000 pada  = 1%. 

Dari variabel DPDB menunjukkan bahwa meningkatnya nilai SBN pada tahun 

sebelumnya tidak menghalangi permintaan SBN dalam tahun berjalan. Artinya 

bahwa  walaupun SBN secara keseluruhan meningkat akan tetapi kebutuhan 

defisit anggaran selalu terjadi maka SBN akan tetapditambah. Sedangkan 

pertumbuhan PDB pada kuartal sebelumnya memiliki efek negatif pada 

permintaan SBN. Hasil sesuai dengan penetlitian Muhdi dan Komei Sasaki 2009. 

 

Variabel Dummy terhadap SBN 

Pengaruh variabel dummy yaitu kenaikan terhadap BBM yang kedua kalinya 

pada tahun 2005 terhadap Surat Beharga Negara itu sendiri menunjukkan nilai 

negatif dan signifikan. Besarnya pengaruh nilai selisih sbn satu tahun 

sebelumnya pada pdb dapat dilihat dari nilai koefisien parameter -

1153,72dengan probabilitas 0,004 pada  = 1%. 

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit 

anggaran adalah dengan mengurangi subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah 

terbesar pada subsidi BBM hal ini akibat terjadinya kenaikan harga minyak dunia 

sehingga tekanan subsidi semakin besar. Pada tahun 2008 telah terjadi kenaikan 

BBM. Kenaikan BBM pada tahun 2008 mengakibatkan terjadi peningkatan inflasi 
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yang tinggi sehingga akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan 

berdampak juga terhadap kemampuan menabung masyarakat. 

Sedangkan pada anggaran pemerintah pemerintah, kenaikan BBM akan 

berdampak memperkecil defisit anggaran yang ada sehingga kebutuhan akan 

pembiayaan juga akan sedikit menurun, tetapi kebutuhan pembiayaan defisit 

akan tetap ada. 

 

Pengaruh PDB terhadap PMTDB 

Pengaruh Produk Dometik Bruto (PDB) pada kuartal sebelumnya terhadap 

Pembentukkan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) menunjukkan nilai positif 

dan signifikan. Besarnya pengaruh PDRB dapat dilihat dari nilai koefisien 

parameter 0,056095dengan probabilitas 0,000 pada  = 1%. PMTDB merupakan 

bagian dari nilai PDB berdasarkan penggunaan, dengan adanya hubungan ini 

PDB kuartal sebelumnya akan berpengaruh positif terhadap PMTDB 

Sedangkan kaitannya PDB dan PMTDB dapat dijelaskan pada teori Keynes 

dimana semakintinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi proporsi yang 

dialokasikan seabagi tabungan sehingga hubungan pendapatan nasional dengan 

pengeluaran investasi menjadi searah atau positif.Seperti diketahui bahwa PDB 

Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun 

pertumbuhannya banyak yang tidak mencapai di atas 5%, sehingga tentunya 

akan sulit bagi bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan ekonomi. 

Kedua, bahwa pengaruh positif PDB kuartal sebelumnya terhadap PMTDB 

diakibatkan adanya motif ekspansi dari investasi swasta akibat naiknya nilai 

pertumbuhan PDB, hal ini sesuai dengan penelitian Muhdi dan Komei Sasaki. 

 

Pengaruh Investasi Swasta terhadap PMTDB 

Pengaruh investasi swasta terhadap PMTDB itu sendiri menunjukkan nilai 

positif dan signifikan. Besarnya pengaruh nilai selisih sbn satu tahun sebelumnya 

pada pdb dapat dilihat dari nilai koefisien parameter 0,584155dengan 

probabilitas 0,0233 pada  = 5%. 

Variabel Investasi Swasta yang digunakan berasal dari penggabungan 

realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA), sehingga dengan begitu investasi swasta akan mampu meningkatkan 

nilai investasi yang ada di Indonesia. 
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Variabel PSBN terhadap PMTDB  

Pengaruh variabel PSBN (rasio SBN Riil satu kuartal sebelumnya terhadap 

SBN Riil empat kuartal sebelumnya) terhadap PMTDB menunjukkan nilai negatif 

dan signifikan. Besarnya pengaruh nilai PSBN dapat dilihat dari nilai koefisien 

parameter 2,199359dengan probabilitas 0,0345 pada  = 5%. 

Dalam model ini, kita berasumsibahwa sistemkeuangan dipasar 

domestikditentukanoleh SBN kuartal sebelumnya (SBN riilt-1/SBN riilt-4). 

SBNmemiliki efeknegatif yang signifikan padainvestasi karenautangdalam negeri 

meningkatmenyiratkanpenurunansumber dana karena efekcrowding-out (Muhdi 

dan Komei Sasaki). 

 

Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Surat Berharga Negara Pemerintah 

Indonesia selama periode tahun 2000-2010 adalah tingkat suku bunga SBN, 

perubahan SBN satu tahun sebelumnya, PDB kuartal sebelumnya dan 

kenaikan BBM tahun 2005 kuartal ke tiga.  

2. PDB kuartal sebelumnya dan investasi swasta mampu meningkatkan 

pertumbuhan PMTDB, akan tetapi meningkatnya pertumbuhan SBN 

mengakibatkan terjadinya penurunan PMTDB. Artinya bahwa peningkatan 

PSBN akan mengakibatkan terjadinya crowding out investasi yang ada di 

Indonesia. 

 

 
Daftar Pustaka 

 
Barnhill, Theodore M Jr and Kopits George, 2003. Assessing Fiscal Sustainability 

Under Uncertainty. IMF Working Paper 
 
Burnside, Craig and David Dollar. 2000. Aid, Policies and Growth. American 

Economic Review. September, Vol. 90 : 4, pp. 847-868. 
 
Barro, Robert J. 1974. Are Government Bonds Net Wealth?, Journal of Political 

Economy 82(6): 1095-1117 
 
Damodar, N. Gujarati, 2003. Basic Econometrics. Fourth Edition, International 

Edition, Singapore: Mc.Graw-Hill Higher Education. 
 
Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer & Richard Startz. 2008. Macroeconomics 

10th Edition, McGraw-Hill 



Dedy Yuliawan 

Analysis of State Securities Indonesian Government (Periode 2000-2010) 

JEP-Vol. 2, No.3, September  2013    | 241 
 

 
Gujarati, Damodar, N.. 2003. Basic Econometrics. Fourth Edition, International 

Edition. Singapore: McGraw-Hill Higher Education. 
 
Guritno Mangkoesoebroto, 2001. Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE, 

Yogyakarta. 
 
Husain Umar. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: : PT.Raja Grafindo Perkasa. 
 
Jhingan, M.L, 1999, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Pers, 

Jakarta. 
 
Kuncoro, Mudrajad.  2007. Metode Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis 

 dan Ekonomi. Edisi ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 
 
Krugman, Paul R, 2008. Iternational Theory and Policy, Maurice Obstfeld, 

Prentice Hall. 
 
Lincolin Arsyad, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi 

Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. 
 
Manurung, Romulus, 2010. Defisit APBN dan Ketahanan Fiskal, 

Jurnal.pdii.lipi.go.id. 
 
Mosley, Paul, Jhon Hudson and Sara Horrell. 1987. Aid, the public sector and the 

market in less developed countries. Economic Journal. 97:387, pp 616-41 
 
Mankiw, N Gregory, 2007. Macroeconomics, 6th Edition, Worth Publishers, New 

York and Basingstoke 
Mankiw, N Gregory, Quah Euston dan Wilson Peter 2012. Pengantar Ekonomi 

Makro, An Asian Edition-volume2, Penerbit Salemba Empat. 
 
Muhdi and Komei Sasaki. 2009. Roles of External and Domestic Debt in 

Economy: Anlysis of a Macroeconometric Model for Indonesia, Tohoku 
University. 

 
Nasir, Shahbaz and Mahmood Khalid, 2004. Saving-Investment Behaviour in 

Pakistan: An Empirical Investigation, The Pakistan Development Review. 
 
Nopirin, 1992. Ekonomi Moneter 1, BPFE, Yogyakarta. 
 
Ntamatungiro, 2004. Fiscal Sustainability in Heavily Indebted Countries 

Dependent on Nonrenewable Resources: The Case of Gabon, IMF 
Working Paper. 

 
Todaro, Michael P. 2006. Economic Development, Ninth Edition, Pearson 

Education Limited, United Kingdom. 
 
Sadono Sukirno, 2004, Makroekonomi Teori Pengantar, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 
 



 

 
  Jurnal Ekonomi Pembangunan 

242 

Sritua Arief, 1993. Metodelogi Penelitian Ekonomi, Cetakan Pertama, Lembaga 
Penerbit Universitas Indonesia. 

 
Susilowati, Kartika Dewi 2006, Kajian Tentang Manajemen Surat Utang Negara 

(SUN) dan Pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 4, Nomor 3. 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara 
 
Widarjono, Agus.  2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi (untuk ekonomi dan 

 bisnis). EKONISIA FE UII. Yogyakarta. 
 
…………, 2001. Government Finance Statistics, International Manetary Fund 
 
…………, 2009. Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep dan 

Implementasi), PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 
 
www.bps.go.id 
 
www.dmo.or.id 
 
www.bi.go.id 

 
 
 

 

http://www.bps.go.id/
http://www.dmo.or.id/

	cover depan.pdf (p.1)
	1. dedy.pdf (p.2-15)

