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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dipakai untuk menemukan deteksi dini terjadinya krisis utang publik di 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan Markov Switching Dynamic Regression (MS-

DR). Rasio Debt to GDP menjadi variabel dependen, dan variabel moneter (inflasi, nilai 

tukar) serta variabel fiskal (konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, pajak) sebagai 

variabel indikator. Hasil penelitian menunjukkan beberapa variabel indikator, baik fiskal 

maupun moneter memiliki kemampuan memprediksi kondisi ekonomi, yaitu kondisi stabil 

atau krisis. Apabila perekonomian dalam keadaan stabil, probabilitas untuk 

mempertahankannya 95%, dan untuk berubah ke kondisi krisis adalah 5%. Sedangkan 

apabila dalam kondisi krisis, probabilitas untuk bertahan dalam kondisi krisis adalah 86%, 

dan untuk berubah ke kondisi stabil adalah 14%. Durasi dalam kondisi stabil adalah 21 

kuartal, dan kondisi krisis adalah 7 kuartal. Hal ini menunjukkan bahwa utang publik 

Indonesia cenderung memberi probabilitas kondisi stabil yang lebih besar daripada kondisi 

krisis. Pendekatan MS-DR merupakan alat deteksi dini terjadinya krisis utang publik. 

 

Kata Kunci: deteksi dini, krisis utang publik, rasio debt to GDP, markov switching, durasi 

krisis 

 

 

This study was used to find early detection of a public debt crisis in Indonesia by using the 

Markov Switching Dynamic Regression (MS-DR) approach. Debt to GDP ratio becomes the 

dependent variable, then monetary variables (inflation, exchange rates) and fiscal variables 

(consumption, investment, government spending, exports, taxes) as indicator variables. The 

results showed several indicator variables, both fiscal and monetary, which have the ability to 

predict economic conditions, namely stable or crisis conditions. If the economy is stable, the 

probability of maintaining it is 95%, and to change to a crisis condition is 5%. Whereas if in a 

crisis condition, the probability to survive in a crisis condition is 86%, and to change to a 

stable condition is 14%. Duration in stable condition is 21 quarters, and crisis conditions are 

7 quarters. This shows that Indonesia's public debt tends to provide a greater probability of 

stable conditions than crisis conditions. The MS-DR approach is an early warning tool for a 

public debt crisis. 

 

Keyword: early detection, public debt crises, debt to GDP ratio, markov switching, crises 

duration 
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1. PENDAHULUAN 

Sejak tahun 2000-an, Indonesia menerapkan kebijakan anggaran ekspansif, dalam 

istilah lain disebut anggaran defisit. Adanya stimulus fiskal akibat anggaran ekspansif, 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (Mankiw, 2009) dan menciptakan lapangan kerja 

(Anwar, 2014). Namun pada sisi yang lain, utang merupakan konsekuensi yang tidak dapat 

dihindari dari pemilihan kebijakan anggaran defisit. 

Kementerian Keuangan RI mencatat bahwa jumlah utang publik selalu meningkat 

seiring. Fakta ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian Indonesia pasca krisis 

tahun 1998, sangat didorong oleh pembiayaan utang publik. Sebagaimana gambar 1.1 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diwakili oleh data Utang Publik (Debt), 

dan data Pendapatan Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) dengan 

kecenderungan meningkat. Berdasarkan data tersebut, Utang Publik meningkat 40 kali lipat 

sedangkan PDB meningkat 62 kali lipat, selama 26 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemakaian utang publik memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi 

Indonesia. 

Gambar 1.1 

Perkembangan Debt dan GDP Indonesia, 1990-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu Data Diolah 

 

Meski memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, utang publik juga bisa menjadi 

beban jika jumlahnya melampaui ambang batas (threshold) yang telah ditentukan. Dalam hal 
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ini pemerintah Indonesia lewat pasal 12 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 

menetapkan nilai threshold 60% untuk rasio Utang Publik terhadap GDP (Debt to GDP). 

Rasio tersebut, memang sesuai untuk Indonesia dan beberapa negara. Hal tersebut terbukti 

pada masa krisis Asia tahun 1998, ketika rasio Debt to GDP Indonesia melampaui 60%, 

utang publik benar-benar menjadi beban. Akan tetapi pada krisis dunia di tahun 2008, 

terdapat anomali, yaitu Jepang dengan rasio Debt to GDP 230% tidak mengalami krisis utang 

publik, sedangkan Yunani dengan rasio Debt to GDP 150% dinyatakan sebagai negara paling 

terpuruk dalam krisis. Hal tersebut menyiratkan bahwa pemakaian threshold untuk 

menentukan krisis utang publik belum mencukupi dalam manajemen utang publik. Maka 

diperlukan pula alat lainnya, salah satunya dengan deteksi dini atau Early Warning System 

(EWS).   

Studi empiris paling awal yang membangun EWS untuk krisis keuangan, adalah yang 

dilakukan oleh Kaminsky et al. (1998), dengan menggunakan pendekatan sinyal. Dalam studi 

ini, diterapkan nilai threshold, dengan ketentuan indikator krisis tidak boleh melampauinya. 

Krisis akan terjadi, saat indikator krisis melampaui threshold yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya Casu et al. (2012), mengembangkan model pendekatan pemilihan threshold 

dinamis yang lebih berfokus pada volatilitas indikator krisis.  

Pendekatan probit atau logit, untuk penyusunan EWS dipelopori oleh Frankel dan 

Rose (1996), yang dipergunakan untuk mengestimasi terjadinya krisis nilai tukar. Peneliti 

lainnya yang juga menerapkan pendekatan ini, diantaranya: Manasse et al. (2003), Fuertes 

dan Kalotychu (2006). Jedidi (2013) mengembangkan pendekatan prediksi krisis dengan 

menggunakan model logit fixed-effect.  

Prosedur penentuan threshold guna menentukan periode krisis, nyatanya 

menimbulkan masalah, yakni penentuan threshold secara arbitrasi yang berdampak saat 

peneliti menggunakan kasus yang sama namun menentukan nilai threshold berbeda, maka 



akan menghasilkan prediksi krisis yang berbeda, dan data masa mendatang akan 

mempengaruhi identifikasi krisis yang telah berlalu. Pendekatan probit logit, juga 

mengandung resiko, dimana terdapat banyak informasi yang hilang saat data 

ditransformasikan menjadi variabel biner (Abiad, 2003). Sedangkan Dawood et al. (2017), 

menyatakan bahwa variabel indikator yang dipergunakan untuk memprediksi krisis sangat 

terpengaruh oleh krisis itu sendiri dan kebijakan yang diterapkan untuk memitigasi krisis. Hal 

tersebut mengakibatkan, indikator sinyal berperilaku berbeda saat terjadinya krisis dan saat 

kondisi stabil.  

Perubahan perilaku variabel indikator krisis semasa stabil dan saat krisis, kemudian 

melahirkan pendekatan EWS dengan mengamati dan membedakan perlakuan atas variabel 

indikator saat masa stabil dan masa krisis, sebagaimana yang dilakukan oleh Peter (2002), 

Manasse et al. (2003), Bussiere dan Fratzscher (2006), Fuertes dan Kalotychou (2007), dan 

Savona dan Vezzoli (2015). 

Metode lainnya yang juga dipergunakan untuk mengonstruksi EWS namun tidak 

cukup populer, diantaranya pendekatan K-means clustering yang diperkenalkan oleh Fuertes 

dan Kalotychou (2007), yang mengelompokkan variabel indikator kemudian memaksimalkan 

perbedaan kelompok-kelompok variabel tersebut. Sayangnya hasil regresi logit biner mampu 

mengungguli hasilnya. Manasse et al. (2003) dan Manasse dan Roubini (2009) menggunakan 

analisis regression tree based. Sedangkan metode artificial neural network, dipergunakan 

oleh Fioramantini (2008), sayangnya kurang berguna sebagai alat pengambil kebijakan 

(Dawood, et al., 2017).     

Dawood et al. (2017) membangun konstruksi EWS untuk krisis utang publik, 

menggunakan tiga pendekatan ekonometrik sekaligus, yaitu dynamic signal extraction- 

regresi biner-logit multinomial. Ia mengklaim bahwa pendekatannya tersebut, mampu 



memprediksi krisis dengan lebih kuat dan hasilnya akurat dibandingkan metode logit yang 

telah diterapkan.   

Konstruksi EWS utang publik dengan pendekatan system dynamic framework 

dilakukan oleh Lewis (2011). Dalam penelitian tersebut variabel indikator dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: sektor publik, agen rating kredit dan sektor keuangan. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah shock signifkan yang terjadi pada cadangan devisa dan ekspor akan 

mempercepat terjadinya krisis perbankan. 

Mengkritisi kelemahan pada pendekatan sinyal, threshold, dan probit-logit, Abiad 

(2003) menyusun EWS untuk krisis nilai tukar dengan menggunakan pendekatan Markov 

Switching (MS). Pendekatan ini diklaim mampu menghindari penentuan threshold secara ad-

hoc, dan tidak diubahnya variabel menjadi biner sehingga tidak banyak informasi hilang 

dalam proses pengolahan data. Dalam penelitian tersebut, dipergunakan tiga kelompok 

variabel indikator, yaitu makroekonomi, aliran modal dan kerentanan keuangan, dengan 

menggunakan sampel lima negara (Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina dan Thailand). Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa pendekatan MS, mampu memprediksi terjadinya krisis 

keuangan tahun 1998 dengan tepat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data 

sekunder dalam bentuk time series kuartalan dari tahun 1990 hingga 2016. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, IMF, World Bank, 

Bloomberg dan CIMB Niaga. Olah data dibantu dengan menggunakan aplikasi E-views 10.  

Variabel yang diamati sebagai EWS atau sebagai dependen variabel, adalah rasio debt 

to GDP (DGDP), dengan alasan sesuai yang dijelaskan Blanchard (1990), bahwa rasio ini 

mampu mengukur derajat kesanggupan melunasi utang dan lebih mudah penggunaannya 

dibandingkan indikator lainnya. Variabel independen atau variabel indikator, terdiri dari 



indikator moneter dan indikator fiskal. Indikator moneter terdiri atas tingkat inflasi (INF) dan 

nilai tukar (NT). Indikator fiskal terdiri dari rasio konsumsi terhadap GDP (CGDP), rasio 

investasi terhadap GDP (IGDP), rasio belanja pemerintah terhadap GDP (GGDP), rasio 

ekspor terhadap GDP (XGDP) dan rasio pajak terhadap GDP (TGDP).  

Pendekatan yang dipergunakan untuk mengkonstruksi EWS utang publik Indonesia 

adalah markov switching dynamic regression (MS-DR). Pendekatan ini mampu memprediksi 

probabilitas terjadinya krisis, memperkirakan lama periode berada di state (kondisi) krisis 

dan stabil, dan prediksi krisis masa mendatang. Guna melakukan hal tersebut, pendekatan 

MS-DR, menelaah dan menganalisis gambaran perubahan yang terjadi dari satu state ke state 

yang lain dalam periode observasi. Model ini memperbolehkan adanya switching atau 

perubahan. Switching dapat terjadi pada rataan, ataupun rataan varian. Hamilton (1996), 

menuliskan model dengan switching pada nilai rataan dan rataan varian, sebagai berikut: 

𝑦𝑡|𝑠𝑡 ~
𝑖𝑖𝑑N (µ𝑆𝑡 ,

 𝜎𝑆𝑡

2 )        (1) 

 

Dalam hal ini 𝑠𝑡, disebut sebagai kondisi atau state yang tidak diamati secara langsung, 

dimana 𝑠𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑀} dan 𝑀 adalah banyak state. Asumsi kondisi ekonomi yang 

dipergunakan adalah 𝑠𝑡 = 1 adalah kondisi krisis (crisis state) dan 𝑠𝑡 = 0 adalah kondisi stabil 

(tranquil state), atau 𝑀 = 2. Asumsi ini mengikuti turunan pertama dari jalur two-state-

markov.  

Sesuai karakter rantai markov yang memiliki asumsi probabilitas dari state (ketidak 

normalan), tergantung pada state sebelumnya, maka dapat dituliskan rumus: 

𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖) = 𝑃𝑖𝑗(𝑡)        (2) 

 

𝑖𝑗 merupakan probabilitas transisi dari state 𝑖 pada periode 𝑡 − 1 ke state 𝑗 pada periode 𝑡. 

Selanjutnya nilai peluang transisi tersebut dikumpulkan dalam matriks probabilitas transisi, 

berikut: 



𝑃 = [
𝑃00 … 𝑃01

. … .
𝑃10 … 𝑃11

]       (3) 

 

Kemudian, dituliskan kembali menjadi: 

  



  Periode 𝑡   

Periode 

𝑡 − 1 

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 0 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 1   

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 0 𝑃00
𝑡  

Pr(𝑠𝑡 = 0|𝑠𝑡−1 = 0, 𝑥𝑡−1) 

= 𝐹(𝑥𝑡−1
𝑡 𝛽0) 

𝑃10
𝑡 = (1 − 𝑃11

𝑡 ) 

𝑃01
𝑡 = (1 − 𝑃00

𝑡 ) 

Pr (𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 0, 𝑥𝑡−1) 

= 1 − 𝐹(𝑥𝑡−1
𝑡 𝛽0) 

𝑃11
𝑡  

(4) 

 

 

 

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 1 Pr(𝑠𝑡 = 0|𝑠𝑡−1 = 0, 𝑥𝑡−1) 

= 1 − 𝐹(𝑥𝑡−1
𝑡 𝛽1) 

Pr(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 1, 𝑥𝑡−1) 

= 𝐹(𝑥𝑡−1
𝑡 𝛽1) 

 

Matrik transisi di atas dipergunakan untuk menetukan latent variable dari state switching, 𝑠𝑡. 

Dimana 𝑃𝑖𝑗
𝑡  merupakan kemungkinan perpindahan dari state 𝑖 dalam periode 𝑡 − 1 ke state 𝑗 

dalam periode t. F adalah fungsi distribusi kumulatif cdf komponen dari vektor 𝑥1 dan 𝑥𝑡−1, 

yang merupakan indikator peringatan dini yang dapat berpengaruh terhadap peluang transisi.  

Untuk menjalankan metode MS maka diperlukan nilai awal, yaitu 𝑃1
1 = Pr (𝑠 = 1) 

yang merupakan probabilitas unconditional menjadi kondisi krisis (state 1) pada periode 1. 

Perlakuan terhadap nilai tersebut tergantung stasioner tidaknya 𝑥𝑡. Jika 𝑥𝑡 stasioner, maka 

probability jangka panjang 𝑃1
1 adalah s=1, dan merupakan fungsi dari (𝛽0,𝛽1). Sementara jika 

𝑥𝑡 tidak stasioner maka 𝑃1
1 adalah parameter tambahan yang harus diestimasi. Dalam 

prakteknya, jika data runtun waktu yang dipergunakan cukup panjang, maka fungsi likelihood 

tidak akan terpengaruh, baik dilakukan dengan menghitung fungsi dari (𝛽0,𝛽1) secara terpisah 

atau ditetapkan nilainya secara tetap tidak membuat perbedaan yang berarti. 

Estimasi dilakukan dengan metode Maksimum Likelihood Estimation (MLE). MLE 

ini dilakukan dengan menentukan fungsi densitas (density), yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

𝑓(𝑦𝑡) |𝑠𝑡) = 
1

√2𝜎𝑠𝑡
 exp 

⌊–(𝑌𝑡−µ𝑠𝑡
)2⌋

2𝜎𝑠𝑡
2   untuk 𝑆𝑡 =  0,1                                          (5) 



Selanjutnya prosedur pendugaan yang dilakukan adalah memaksimalisasikan fungsi 

likelihood, memakai iterasi (Hamilton; 1990). Dengan menggunakan informasi yang tersedia 

hingga periode 𝑡, maka terbentuklah Pr (𝑆𝑡 = 𝑗 |𝛺𝑡  ;  𝜃), yaitu probabilitas kondisional 

(filtered) dari observasi 𝑖 yang dihasilkan oleh state 𝑗, untuk 𝑗 = 1,2,...N. N adalah banyaknya 

state, yang dalam penelitian ini digunakan N=2. Selanjutnya probabilitas kondisional tersebut 

dikumpulkan dalam vektor (𝑁 × 1)𝜉𝑡|𝑡. 

Peramalan juga dapat dilakukan dengan probabilitas kondisional (forecast) menjadi 

state 𝑗 pada periode 𝑡 + 1 dengan informasi hingga periode 𝑡, yang dapat dinotasikan 

Pr (𝑠𝑡+1 = 𝑗|𝛺𝑡; Ө), untuk j=1,2,...N. Peramalan probabilitas tersebut dikelompokkan dalam 

vektor (𝑁 × 1)𝜉𝑡+1|𝑡. Kemudian 𝜂𝑡 dinotasikan sebagai vektor (𝑁 × 1) yang memiliki 

komponen sebanyak 𝑗 adalah fungsi densitas kondisional dari persamaan (5). Probabilitas 

yang telah difilter dan dihitung untuk setiap periode 𝑡 dengan melakukan iterasi dari dua 

persamaan berikut: 

𝜉𝑡|𝑡
˄ =

(𝜉𝑡⌊𝑡−1
˄ ⊙𝜂𝑡)

1′(𝜉𝑡⌊𝑡−1
˄ ⊙𝜂𝑡)

                                  (6) 

𝜉𝑡+1|𝑡
˄ = 𝑃′

𝑡+1𝜉𝑡|𝑡
˄          (7) 

𝑃𝑡 adalah matriks ukuran 𝑁 × 𝑁 dari probabilitas transisi dari periode 𝑡 − 1 hingga periode 𝑡 

sebagaimana di dalam persamaan (6) dan ⊙ adalah notasi perkalian dari masing masing 

elemen.  

Persamaan (7) menghitung Pr (𝑠𝑡=𝑗| 𝛺 ; 𝜃) sebagai nisbah distribusi bersama f(𝑦
𝑡
, 𝑠𝑡= 

𝑗| 𝛺 ; 𝜃) terhadap distribusi marginal f(𝑦
𝑡
 = 𝑗| 𝛺 ; 𝜃). Distribusi marginal dihitung dengan 

menjumlahkan distribusi bersama dari dua state. Persamaan (7) menunjukkan bahwa pada 

saat didapatkan perkiraan terbaik posisi state sekarang, maka cukup mengalikan transformasi 

matriks P dari probabilitas transisi untuk mendapatkan probabilitas peramalan dari masing-

masing state pada periode berikutnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 



a. Hasil Statistik MS-DR 

Sebelum melakukan uji MS-DR, guna mengetahui hubungan jangka panjang antara 

variabel dependen dan independen, dipergunakan uji kointegrasi, yang hasilnya ditampilkan 

tabel 1.1. Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang, antara variabel 

dependen dan independen.   

Tabel 1.1. Hasil Uji Kointegrasi 
LR Test Null Alternatif Model2 Model3 Model4 

Trace 

Statistic 

r = 0 r = 1 233.6181** 217.3876** 259.4074** 

r = 1 r = 2 166.4728** 151.2281** 182.6224** 

r = 2 r = 3 121.5245** 106.3462** 137.3381** 

r = 3 r = 4 78.33446** 66.43390 93.05407** 

r = 4 r = 5 49.66998 38.55507 53.57069 

r = 5 r = 6 27.12011 16.62457 29.97759 

r = 6 r = 7 16.21767 5.915894 14.90905 

r = 7 r = 8 5.880652 0.030832 5.719568 

Maximum 

Eigen Value 

r = 0 r = 1 67.14531** 66.15949** 76.78501** 

r = 1 r = 2 44.94829 44.88197 45.28429 

r = 2 r = 3 43.19008** 39.91227 44.28400 

r = 3 r = 4 28.66448 27.87883 39.48337** 

r = 4 r = 5 22.54987 21.93050 23.59310 

r = 5 r = 6 10.90244 10.70867 15.06854 

r = 6 r = 7 10.33701 5.885062 9.189482 

Keterangan: **,* menolak hipotesis nol pada α = 1% dan 5% 

Sumber: data diolah  

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis MS-DR, yang hasil uji variabel 

indikatornya ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2. Variabel Indikator 
State DGDP Koefisien Std. Error Signifikansi 

State 1 

INF 0.0023 0.0005 0.000*** 

NT 0.0658 0.0057 0.000*** 

CGDP 1.8773 0.0617 0.000*** 

IGDP -3.1464 0.1139 0.000*** 

GGDP -0.0398 0.0270 0.140 

XGDP 0.8632 0.1038 0.000*** 

TGDP -2.5034 0.2041 0.000*** 

Cons -0.4688 0.0629 0.000*** 

State 2 

INF 0.0082 0.0019 0.000*** 

NT -0.0289 0.0149 0.052*** 

CGDP 0.8820 0.0942 0.000*** 

IGDP -3.9870 0.2133 0.000*** 

GGDP -0.0610 0.0507 0.229 

XGDP 0.2183 0.1044 0.037** 

TGDP -1.1456 0.4351 0.009** 

cons 1.1505 0.1507 0.000*** 

Keterangan: ***, ** signifikansi pada α = 1% dan 5% 



Sumber: data diolah 

Dari keseluruhan variabel indikator di atas, belanja pemerintah (GGDP) tidak 

memiliki kemampuan memprediksi terjadinya krisis utang publik. Hal tersebut dikarenakan 

nilainya tidak signifikan, baik pada state 1 maupun state 2. Sedangkan variabel indikator 

lainnya memiliki kemampuan prediksi atau memberikan sinyal peringatan terjadinya krisis 

utang publik, atau akan berakhirnya krisis utang publik.  

Dua variabel indikator yang mampu memprediksi terjadinya perubahan dari kondisi 

stabil ke krisis atau sebaliknya dari krisis ke stabil, adalah investasi (IGDP) dan pajak 

TGDP). Hal ini dibuktikan dengan tanda negatif di kedua state. Variabel indikator nilai tukar 

(NT), mampu memprediksi hanya saat terjadinya perubahan dari kondisi krisis ke stabil. 

Dengan kata lain, jika terjadi apresiasi mata uang rupiah saat masa krisis, maka akan 

membentuk tercapai kondisi tranquil (stabil). Variabel indikator lainnya, yaitu inflasi (INF), 

konsumsi (CGDP), dan ekspor (XGDP), cenderung untuk memperkuat atau mempertahankan 

suatu kondisi, baik pada saat kondisi stabil maupun kondisi krisis.  

Selanjutnya estimasi EWS menghasilkan matrik probabilitas transisi, yang 

ditampilkan sebagai berikut. 

𝑃 = [
0.95 0.05
0.14 0.86

] 

 

Matrik di atas menunjukkan bahwa tidak ada state yang permanen, dengan nilai 

matrik probabilitas transisi nilainya di bawah satu. Dengan asumsi P11 adalah kondisi stabil 

dan P22 adalah kondisi krisis, maka probabilitas mempertahankan kondisi stabil lebih besar 

yaitu 95% dengan perubahan menjadi krisis adalah 5%. Sedangkan probabilitas untuk tetap 

bertahan di kondisi krisis adalah 86% dan mengubahnya menjadi stabil adalah 14%. Untuk 

memastikan hal tersebut, terdapat hasil analisis yang berupa durasi lamanya berada di kondisi 

krisis dan stabil, yang dikenal dengan constant expected duration, ditampilkan pada tabel 1.3. 

  



Tabel 1.3. Constant Expected Duration 

State 1 2 

Expected Duration 21.28319 7.268700 

Sumber: data diolah 

Dari hasil expected duration di atas, tampak bahwa lama berada di state 1 adalah 

sepanjang 21 kuartal, sedangkan lama berada di state 2 adalah 7 kuartal. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel rasio DGDP, lebih lama berada di state 1 atau stabil.  

Analisis MS-DR dalam bentuk grafik, menunjukkan adanya perubahan saat terjadi 

perubahan state. Saat state stabil atau tranquil maka, grafik akan tergambar sebagai garis 

lurus. Saat terjadi krisis atau keadaan yang bergejolak, maka grafik akan berpindah state. 

Hasil grafik analisis MS-DR, ditampilkan pada gambar 1.2. 

Gambar 1.2. Grafik Analisis MS-DR 

 
                    Periode Krisis 

                      Probabilitas prediksi 

                      Sinyal peringatan (kemungkinan terjadi krisis > 50%) 

   Sumber: data diolah 

b. Identifikasi kemampuan pendekatan MS, dalam konstruksi EWS utang publik di 

Indonesia 

Pada gambar 1.2, disajikan grafik prediksi terjadinya krisis dengan pendekatan MS-

DR, yang menghasilkan 4 periode krisis, yaitu periode tahun 1997 – 1998, yang dikenal 

sebagai krisis Asia, periode 2000 – 2002, periode 2010 – 2013 dan periode 2016. Pada 



masing-masing periode krisis tersebut, terdapat kejadian ekonomi yang berhubungan erat 

dengan krisis utang publik, yang disajikan pada tabel 1.4 berikut.  

Tabel 1.4. Ringkasan Kejadian Ekonomi berdasarkan Analisis Krisis MS-DR 

Periode yang 

Teridentifikasi 
Keterangan 

Diperingatkan atau 

Diantisipasi Oleh 

Model 

1997 kuartal tiga Krisis Asia Ya, sejak 1997 kuartal 2. 

2000 – 2002 

kuartal 1  

- Pertumbuhan GDP melambat 

di angka 4,6% 

- Rata-rata kenaikan GDP 6% 

- Rata-rata kenaikan utang 

publik 7% 

Ya, sejak 1999 kuartal 4  

2011 kuartal 2 – 

2013 kuartal 2 

- Penurunan transaksi berjalan 

pada pertengahan 2011. 

- 2013 saham-obligasi-mata 

uang mengalami tekanan 

akibat the fed mengurangi 

program pembelian obligasi. 

Ya, sejak 2010 kuartal 4 

2016 Pertumbuhan melambat di angka 

4.88% akibat dari impor yang 

lebih tinggi dibandingkan 

ekspor. 

Ya, sejak 2015 kuartal 4 

Sumber: data diolah dari berbagai sumber (OECD, Kompas.com, binus.ac.id) 

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa investasi dan pajak memberikan sinyal 

untuk mengubah dari state stabil ke krisis atau sebaliknya, dan investasi memiliki peran yang 

lebih besar. Mengenai hal tersebut ditunjukkan pada krisis ketiga berdasarkan analisis MS-

DR. Pada periode tersebut, investasi mengalami penurunan sebab program pengurangan 

pembelian obligasi oleh the fed. Selain itu, dampak krisis global pada 2008, masih 

memberikan efek pada perekonomian Indonesia, meski hanya berupa perlambatan 

pertumbuhan ekonomi di angka 5%, di sepanjang 2013 – 2014. Padahal pada periode 2010 

hingga awal 2011, pertumbuhan ekonomi mampu mencapai angka 6% bahkan lebih.  

Mengenai penerimaan pendapatan pajak, pemerintah terus berusaha menggenjotnya 

untuk naik. Pada periode krisis Asia, pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal 



tersebut merupakan akibat dari menurunnya semua kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak 

mungkin melakukan usaha peningkatan pendapat pajak, saat ekonomi mengalami kelesuan.   

Pada krisis Asia, ada hal yang menarik dari Indonesia, dimana pada periode tahun 

1998 kuartal ketiga hingga tahun 1999 kuartal kedua, posisi grafik MS-DR terlihat pada 

kondisi stabil. Hal ini berkaitan dengan hasil MS_DR yang menempatkan nilai tukar sebagai 

variabel indikator yang mampu memprediksi perubahan dari krisis ke stabil. Faktanya pada 

tahun 1998, saat terjadinya pergantian presiden dari Soeharto ke Habibie. Pada periode 

tersebut, setelah rupiah terperosok ke angka Rp 16.650 per US Dolar, kemudian mampu naik 

sampai ke Rp 7.000 per US Dolar, maka perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil.  

Perlambatan ekonomi menjadi penyebab paling utama terjadinya krisis di setiap 

periode berdasarkan analisis MS-DR. Perlambatan ekonomi, dapat terjadi disebabkan banyak 

hal, salah satunya pertumbuhan GDP yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan utang 

publik. Bahkan pada periode tahun 1997 – tahun 1998, pertumbuhan utang publik jauh 

melampaui GDP. Pada periode krisis berikutnya, juga terjadi hal yang sama, namun dalam 

skala yang lebih kecil. Hal tersebut tampak dalam gambar 1.3. 

Gambar 1.3. Prediksi MS-DR, Pertumbuhan GDP dan  

Pertumbuhan Utang Periode 1990 – 2016 

 
      



Gambar di atas menunjukkan, pada periode terjadinya krisis berdasarkan analisis MS-

DR, terjadi pertumbuhan GDP yang lebih rendah dibandingkan utang publik. Bahkan GDP 

mengalami penurunan. Hal ini membuktikan pendapat dari Domar (1944), bahwa utang 

publik dapat terus dilakukan, asal pertumbuhan ekonomi positif. Gambar 1.3, juga 

menunjukkan terjadinya Multiplier Keynes, sebab penambahan utang publik secara 

keseluruhan justru menyumbang pertumbuhan GDP yang lebih tinggi.  

Dari rangkuman hasil grafik MS-DR membuktikan bahwa model ini layak untuk 

dipergunakan sebagai rancangan EWS. Meski masa prediksi krisisnya untuk Krisis Asia 

sangat pendek, yakni kuartal kedua 1997, sedangkan krisis terjadi pada kuartal akhir 1997. 

Prediksinya sekitar 3 bulan sebelum terjadinya krisis, sesuai dengan prediksi yang dilakukan 

oleh Abiad (2003), yakni saat terjadinya volatilitas nilai rupiah terhadap US Dolar. 

 Krisis kedua telah terprediksi sejak kuartal akhir tahun 1999, dan terjadi perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dan kenaikan GDP yang lebih rendah dibandingkan kenaikan utang 

publik, pada periode tahun 2000 hingga kuartal 1 tahun 2002. Maka model memprediksikan 

setahun sebelumnya.  

 Krisis ketiga dan keempat terprediksi lebih pendek, sebagaimana pada Krisis Asia, 

yakni tiga bulan sebelumnya. Krisis ketiga diprediksi pada 2010 kuartal 4, dan terjadi tekanan 

pada perekonomian pada 2011 hingga 2013. Pada krisis keempat terprediksi pada 2015 

kuartal 4, dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.88%, akibat impor yang 

lebih tinggi daripada ekspor, pada 2016.   

c. Prediksi Utang Publik Indonesia Kedepan 

Berdasarkan matrik probabilitas, menunjukkan bahwa utang publik Indonesia 

memberi risiko probabilitas berada pada kondisi krisis diprediksi terjadi selama 7 kuartal atau 

21 bulan yang setara dengan 2 tahun. Hal ini terbukti dari Krisis Asia, saat untuk 

mengembalikan rupiah ke level normal, membutuhkan waktu kurang dari dua tahun. 



Sedangkan kejadian krisis lainnya yang diprediksi oleh model MS-DR, juga kembali ke 

posisi stabil setelah periode 2 tahun. Dengan hasil tersebut, utang publik dapat berlanjut 

selama nilai tukar, investasi, dan aspek perpajakan dapat dikelola dengan baik, selama 

pertumbuhan GDP mampu terus melampaui pertumbuhan utang publik. 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan, menunjukkan bahwa semua variabel 

indikator baik fiskal maupun moneter mampu memprediksi terjadinya kondisi krisis atau 

sebaliknya, hanya variabel indikator belanja pemerintah yang tidak mampu memprediksi, 

sehingga pendekatan MS-DR layak dipergunakan sebagai alat deteksi dini utang publik 

Indonesia.  

Saran bagi pengelolaan Utang Publik,  

1. Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan pemakaian sistem deteksi dini utang 

publik daripada memakai acuan threshold rasio 60% Debt to GDP.  

2. Pemerintah harus menerapkan tata kelola utang publik secara profesional. 

3. Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan Investasi, dengan tidak 

menimbulkan masalah crowding out atau investasi yang seharusnya masuk ke 

swasta justru tersedot pemerintah.  

4. Pemerintah harus mampu memakai kebijakan perpajakan dengan tepat, dengan 

melonggarkan pengenaan pajak pada masyarakat di saat krisis dan sebaliknya.  

5. Bank Sentral harus mampu untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing.   
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