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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Deskriptif 

1. Perkembangan Impor di Indonesia  

Perkembangan impor di Indonesia selama tiga puluh enam tahun 

mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Tabel IV.1 memperlihatkan  

perkembangan impor di Indonesia. 

Tabel IV.1 

Perkembangan impor di Indonesia tahun 1980-2016 (Juta/US$) 

Tahun IMPOR Tahun IMPOR 

1980 10.834,40 1999 24.003,30 

1981 13.272,10 2000 33.514,80 

1982 16.858,90 2001 30.962,10 

1983 16.351,80 2002 31.288,90 

1984 13.882,10 2003 32.550,70 

1985 10.259,10 2004 46.524,50 

1986 10.718,10 2005 57.700,90 

1987 12.370,30 2006 61.065,50 

1988 13.248,50 2007 74.473,40 

1989 16.359,60 2008 129.197,30 

1990 21.873,00 2009 96.929,90 

1991 25.868,80 2010 135.663,30 

1992 27.279,60 2011 177.435,60 

1993 28.327,80 2012 191.689,70 

1994 31.983,50 2013 189.628,70 

1995 40.628,70 2014 178.178,80 

1996 42.928,50 2015 142.698,80 

1997 41.679,80 2016 135.652,80 

1998 27.336,90   

     Sumber : Badan pusat statistika (BPS) 

 Tabel IV.1 menunjukkan perkembangan impor Indonesia 

mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, Impor tertinggi pada tahun 
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2012 sebesar 191.689,70 sedangkan  impor terendah pada tahun 1985 

sebesar 10.259,10. 

2. Perkembangan Nilai Tukar (Kurs) di Indonesia  

Nilai valuta asing adalah nilai yang menunjukan jumlah mata uang 

dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang 

asing. Nilai berbagai mata uang asing berbeda dalam suatu waktu 

tertentu, dan suatu mata uang asing nilainya akan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Tabel IV.2 memperlihatkan 

perkembangan nilai tukar (Kurs) di Indonesia tahun 1980 – 2016. 

Tabel IV.2 

Perkembangan nilai tukar (Kurs) Indonesia tahun 1980-2016 

 

Tahun Kurs Tahun Kurs 

1980 629,99 1999 7855,15 

1981 631,76 2000 8421,78 

1982 661,42 2001 10260,85 

1983 909,26 2002 9311,19 

1984 1.025,94 2003 8577,13 

1985 1.110,58 2004 8938,85 

1986 1.282,56 2005 9704,74 

1987 1.643,85 2006 9159,32 

1988 1.685,70 2007 9141,00 

1989 1.770,06 2008 9698,96 

1990 1.842,81 2009 10389,94 

1991 1.950,32 2010 9090,43 

1992 2029,92 2011 8770,43 

1993 2087,10 2012 9386,63 

1994 2160,75 2013 10461,24 

1995 2248,61 2014 11865,21 

1996 2342,30 2015 13389,41 

1997 2909,38 2016 13308,33 

1998 10013,62   

Sumber : World Bank 
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Tabel IV.2 menunjukkan perkembangan nilai tukar rupiah dari 

tahun 1980 sampai tahun 2016. Pada tahun 1980 nilai tukar rupiah 

terhadap US$ sebesar 629,99, kemudian pada tahun 1981 sebesar 

631,76 per US$. Nilai tukar Indonesia mengalamai kenaikan terus 

menerus hinga terjadi krisi pada tahun 1998 dengan kenaikan yang 

cukup tinggi sebesar 10013,62 per US$ dan pada tahun 1999 kurs 

mengalami penurunan menjadi 7855,15 per US$. Tahun 2000 sampai 

tahun 2013 mengalami penurunan dan kenaikan fluktuasi dengan kurs 

valuta asing sebesar 8000-10.000 per US$, sedangkan pada tahun 

2014 sampai tahun 2016 nilai tukar rupiah mengalami kenaika 

disetiap tahunnya. 

3. Perkembangan Inflasi di Indonesia  

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadinya kenaikan harga 

secara terus menerus. Tabel IV.3 memperlihatkan perkembangan 

inflasi di Indonesia tahun 1980-2016. 
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Tabel IV.3 

Perkembangan Inflasi di Indonesia tahun 1980-2016 (%) 

 

Tahun Inflasi Tahun Inflasi 

1980 18,02 1999 20,49 

1981 12,24 2000 3,72 

1982 9,48 2001 11,50 

1983 11,79 2002 11,88 

1984 10,46 2003 6,59 

1985 4,73 2004 6,24 

1986 5,83 2005 10,45 

1987 9,28 2006 13,11 

1988 8,04 2007 6,41 

1989 6,42 2008 9,78 

1990 7,81 2009 4,81 

1991 9,42 2010 5,13 

1992 7,53 2011 5,36 

1993 9,69 2012 4,28 

1994 8,52 2013 6,41 

1995 9,43 2014 6,39 

1996 7,97 2015 6,36 

1997 6,23 2016 3,53 

1998 58,39   

    

Sumber :World Bank 

Dari tabel IV.3  terlihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia paling 

tinggi pada tahun 1998 sebesar 58,39% pada saat itu Indonesia sedang 

mengalami krisis ekonomi. Sedangkan inflasi terendah yaitu pada 

tahun 2016 sebesar 3,53% pada tahun tersebut Indonesia telah 

melewati masa krisis ekonomi. 

4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Growth) 

Produk domestik bruto (PDB) atau Gross dometic product (GDP) 

adalah jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu negara tertentu dari seluruh unit ekonomi. Tabel IV.4 
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memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 1980-2016. 

Tabel IV.4 

Perkembangan Gross Domestic Product tahun 1980-2016 (%) 

 

Tahun GDP Tahun GDP 

1980 9,88 1999 0,79 

1981 7,93 2000 4,92 

1982 2,25 2001 3,64 

1983 4,19 2002 4,50 

1984 6,98 2003 4,78 

1985 2,46 2004 5,03 

1986 5,88 2005 5,69 

1987 4,93 2006 5,50 

1988 5,78 2007 6,35 

1989 7,46 2008 6,01 

1990 7,24 2009 4,63 

1991 6,91 2010 6,22 

1992 6,50 2011 6,17 

1993 6,50 2012 6,03 

1994 7,54 2013 5,56 

1995 8,22 2014 5,01 

1996 7,82 2015 4,88 

1997 4,70 2016 5,02 

1998 -13,13   

 Sumber :World Bank 

Berdasarkan table IV.4 dapat dilihat persentase kenaikan Gross 

Domestic Product Indonesia tertinggi pada tahun 1980 sebesar 9,88 

persen dan terendah pada tahun 1999 sebesar 0,79. 

B. Hasil Estimasi  

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh kurs, inflasi, dan 

Gross Domestic Bruto terhadap impor di Indonesia digunakan alat analisis 

Partial Adjustment Model (PAM) dengan model ekonometrik sebagai 

berikut :  
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            = α0 + α1log(KURS)t + α2(INF)t + α3 (GDP)t + λ 

(IMP)t-1 + vt 

di mana : 

IMP : Impor Indonesia 

KURS : Nilai Tukar Rupiah 

INF : Inflasi 

GDP : Gross Domestic Bruto 

Log : operator logaritma berbasis e 

λ : (1-δ); 0 < λ < 1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

          : δ  , Konstanta jangka pendek 

          : δ  , Konstanta jangka pendek KURS 

          : δ  , Konstanta jangka pendek INF 

          : δ  , Konstanta jangka pendek GDP 

          : Konstanta jangka panjang 

          : Konstanta jangka panjang KURS 

          : Konstanta jangka panjang INF 

          : Konstanta jangka panjang GDP 

t  = Time / Waktu 

   = Unsur kesalahan (error term) 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya 

terangkum dalam Table IV.5. 
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Tabel IV.5 

Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

           = 0,0133 – 0,0963log(KURS)t + 0,0056INFt +0,0497(GDP)t 

                     (0,9473)        (0,0769)***         (0,4059)         (0,0084)*               

 

      +0,9003log(IMP)t-1+υt 

              (0,0000)* 
 

R2 = 0,9686; DW-Stat = 2,0962;   F-Stat = 239,2072 Sig. F-Stat = 0,00000*** 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (uji VIF) 

logKURS  = 3,2449 INF = 4,3681 GDP = 4,5380 IMP(-1) = 3,1016 

(2) Otokorelasi (uji Breusch Godfrey) 

χ
2
 (0,10, 3) = 1,2663   sig(χ

2
) = 0,7371  

(3) Linieritas (uji Ramsey Reset) 

χ
2
(0,10, 2, 29) = 1,5296   sig(χ

2
) = 0,2336 

(4) Normalitas (uji Jarque Bera) 

χ
2
(0,10, 2) = 2,7161  sig(χ

2
) = 0,2571 

(5) Heteroskedastisitas (uji White) 

F(0,10, 14) = 14,6509   sig(F) = 0,4024  

Sumber : World Bank, BPS (diolah). Keterangan : *signifikan pada α = 

0,01 ; ** signifikan pada α = 0,05 ; *** signifikan pada α = 0,10. Angka 

di dalam kurung merupakan probabilitas t-statistik. 

Dari Table IV.5 terlihat nilai koefisien regresi lambda (λ) sebesar 

0,9003 yang berarti koefisien adjustment (δ)- nya akan memenuhi syarat 

terletak di antara 0-1. Nilai p atau probabilitas (signifikansi) empirik 

statistik t koefisien lambda terlihat sebesar 0,0000 yang berarti koefisien 

lambda signifikan pada α = 0,01. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa 

model terestimasi adalah benar-benar merupakan model PAM, yang dapat 

mempresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka panjang antara 

variabel dependen dan variabel independen, yang dipilih untuk menyusun 

model ekonometrik dalam penelitian ini. 
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Hasil perhitungan estimasi dalam jangka panjang untuk seluruh 

variabel independen adalah :  

 λ = 1 – δ 

0,9003 = 1 – δ 

δ = 1 – 0,9003 

δ = 0,0997 

     α0 = δβ0 

0,0133 = 0,0997. β0 

β0 = 0,0133 /  0,0997 

β0 = 0,1334 

 KURS 

α1 = δβ1 

0,0963 = 0,0997. β1 

β1 = 0,0963 / 0,0997 

β1 = 0,9658 

 INF 

α2 = δβ2 

0,0056 = 0,0997. β2 

β2 = 0,0056 / 0,0997 

β2 = 0,0561 

 GDP 

α3 = δβ3 

0,0497  = 0,0997. β3 

β3 = 0,0497  / 0,0997 

β3 = 0,4984 

Dari perhitungan di muka didapatkan persamaan jangka panjang sebagai 

berikut :  

          
 = 0,1334 + 0,9658log(KURS)t + 0,0561INFt 0,4984GDPt  
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C. Uji Asumsi Klasik  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series, sehingga 

seperti yang disajikan Tabel IV.5, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji 

multikolinieritas, uji normalitas residual, uji otokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan spesifikasi atau linieritas model.  

1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF 

multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF untuk variabel independen 

ada yang bernilai > 10.  

Dari Tabel IV.6 terlihat uji VIF untuk semua variabel KURS, INF, 

dan GDP lebih kecil dari 10. Jadi, tidak terdapat multikolinieritas.  

Tabel IV.6 

Uji multikolinieritas Variance Inflation Factor (VIF) 

terhadap Impor 

 

Variabel 

Centered 

VIF 

Kriteria  

Kesimpulan 

KURS 3,2449 

≤ 10 Tidak terdapat 

multikolinieritas 

INF 4,3681 

≤ 10 Tidak terdapat 

multikolinieritas 

GDP 4,5380 

≤ 10 Tidak terdapat 

multikolinieritas 

IMP(-1) 3,1016 

≤ 10 Tidak terdapat 

multikolinieritas 

Sumber : World Bank, BPS (diolah)  

2. Uji Normalitas Residual  

Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). H0 

uji JB adalah distribusi residual normal; dan HA-nya distribusi residual 

tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau 
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signifikansi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB < α.  

Dari Tabel IV.5, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik JB adalah sebesar 0,2571 (>0,10); jadi H0 diterima, 

distribusi residual normal.  

3. Uji Otokorelasi  

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari 

uji BG adalah tidak terdapat otokorelasi dalam model; HA-nya terdapat 

otokorelasi dalam model. H0 diterima apbila niali p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik χ
2 

uji BG > α; H0 ditolak 

apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik 

χ
2 

uji BG < α.  

Dari Tabel IV.5, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik χ
2 

uji BG sebesar 0,7371 (>0.10); jadi H0 diterima 

kesimpulan tidak terdapat otokorelasi dalam model.  

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji 

White adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model; HA-

nya terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. H0 diterima 

apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik 

χ
2
 uji White > α; Ho ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikasi empirik statistik χ
2
 uji White < α.  
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Dari Tabel IV.5 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik χ
2
 uji White adalah sebesar 0,4024 (> 0.10); jadi H0

diterima, kesimpulan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model. 

5. Uji Spesifikasi Model

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini 

akan diuji memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H0 

spesifikasi modelnya tepat atau linier; sementara HA-nya spesifikasi 

modelnya tidak tepat atau tidal linier. H0 diterima apabila nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F uji Ramsey 

Reset > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikasi empirik statistik F uji Ramsey Reset < α. 

Nilai p, probabilitas, atau signifikasi empirik statistic F uji Ramsey 

Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0,2336 (>0.10); jadi H0 diterima. 

Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau 

linier. 

D. Uji Kebaikan Model 

1. Uji Eksistensi Model (Uji F)

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak 

secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Dalam 

penelitian ini, formulasi hipotesis uji eksistensi modelnya adalah H0: β1 

= β2 = β3 = 0, koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model 
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tidak eksis; HA: β1≠β2≠β3≠ 0, koefisien regresi tidak secara simultan 

bernilai nol atau model eksis. H0 akan diterima jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α; H0 akan ditolak 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F < 

α. 

Dari Tabel IV.5, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,00000, yang 

berarti < 0,01; jadi H0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam 

penelitian ini eksis. 

2. Interpretasi Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari model

terestimasi. Dan Tabel IV.5 terlihat nilai R
2
 0,9686 artinya 96,86%

variasi variabel impor (IMP) dapat dijelaskan oleh variabel nilai tukar 

(KURS), inflasi (INF), dan Gross dometic product (GDP). Sisanya 

3,14% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor yang lain 

tidak dimasukkan dalam model. 

E. Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 

uji t adalah βi = 0, variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh 

signifikansi; dan HA-nya βi≠ 0, variabel independen ke i memiliki 

pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikasi empirik statistic t > α; H0 akan ditolak jika nilai p (p 



75 
 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistic t < α. Hasil uji 

validasi pengaruh untuk semua variabel independen terangkum pada Tabel 

IV.7.  

Tabel IV.7 

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen terhadap 

Impor 

 

Variabel Prob. Kriteria kesimpulan 

KURS 0,0769 ≤ 0,10 Memiliki pengaruh signifikan 

INF 0,4059 ≥ 0,10 Tidak memiliki pengaruh signifikan 

GDP 0,0084  ≤ 0,01 Memiliki pengaruh signifikan 

Sumber: World Bank, BPS (diolah) 

F. Interpretasi Pengaruh Variabel Independen  

Dari uji validasi pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen 

yang memiliki pengaruh signifikan adalah nilai tukar (logKURS), dan 

gross domestic bruto (GDP). Sedangkan yang tidak signifikan adalah 

variabel inflasi (INF).  

Variabel  kurs memilik koefisien regresi sebesar 0,0963. Pola 

hubungan antara variabel independen kurs dan impor adalah logaritma-

logaritma sehingga apabila kurs naik sebesar 1 persen maka impor naik 

sebesar 0,0963 persen. Sebaliknya, apabila kurs turun 1 persen maka 

impor akan turun sebesar 0,0963 persen. 

Variabel gross domestic bruto memiliki koefisien regresi sebesar 

0,0497. Pola hubungan antara gross domestic bruto dan impor adalah 

logaritma-linier sehingga apabila gross domestic bruto naik sebesar 1 

persen maka impor akan turun sebesar 0,0497 × 100 = 4,97 persen. 
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Sebaliknya apabila gross domestic bruto turun 1 persen maka impor akan 

naik sebesar 4,97 persen. 

G. Interpretasi Ekonomi 

Interpretasi  ekonomi terhadap masing-masing variabel independen 

yaitu kurs, inflasi , dan gdp sebagai berikut: 

a. Variabel Kurs 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kurs 

berpengaruh terhadap impor di Indonesia dalam janga panjang maupun 

jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukam oleh I Gusti Made Aditya, dan I Gusti Putu Nata Wirawa 

(2015) bahwa variabel kurs brtprngaruh terhadap impor makanan dan 

minuman di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia terbuka kurs 

merupakan salah satu harga yang penting, karena ditentukaan oleh adanya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi dipasar. Oleh 

karena itu kondisi perekonomian suatu negara juga dapat diukur oleh kurs. 

b. Variabel Inflasi 

Berdasarkan analisis data menunjjukan bahwa variabel inflasi tidak 

berpengaruh terhadap impor di Indonesia dalam janga panjang maupun 

jangan pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Made Adiel Pradipta, dan I Wayan Yogi Swara bahwa 

inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap volume impor di Indonesia. 

inflasi menyebabkan masyarakat kehilangan keseimbangan dimana budget 
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yang semula telah disusun sesuai dengan tingkat pendapatan tidak lagi 

dapat diterapkan karena situasi tersebut. 

c. Variabel GDP 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel GDP 

berpengaruh terhadap impor di Indonesia dalam janga panjang maupun 

jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukam oleh I Gusti Made Aditya, dan I Gusti Putu Nata Wirawa 

(2015) bahwa variabel GDP berpengaruh terhadap impor makanan dan 

minuman di Indonesia. Apabila total pendapatan negara terus mengalami 

peningkatan maka menjurus pada pertambahan konsumsi pada suatu 

brang, termasuk juga pertambahan terhadap barang impor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


