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ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, INFLASI DAN NILAI TUKAR 

TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA  

PADA PERIODE TAHUN 2002-2019 

Abstrak 

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor, impor, 

inflasi, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2002-

2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time 

series dari tahun 2002-2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya adalah ekspor, impor, 

inflasi, dan nilai tukar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda, model yang digunakan dalam analisis ini adalah model 

ekonometrika dengan pendekatan Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Ekspor dan Impor berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 

Kata Kunci: ekspor, impor, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, ordinary least 

square (OLS). 

Abstract 

Economic growth in Indonesia is influenced by various factors. The main objective of 

this study is to determine and analyze the effect of exports, imports, inflation, and 

exchange rates on economic growth in Indonesia for the period 2002-2019. The data 

used in this research is secondary data which is time series from 2002-2019. The 

dependent variable in this study is economic growth, while the independent variables 

are exports, imports, inflation, and exchange rates. The analytical method used in this 

research is multiple linear regression analysis, the model used in this analysis is an 

econometric model with the Ordinary Least Square approach. The results of this study 

indicate that exports and imports have a positive and insignificant effect on economic 

growth, while inflation and exchange rates have a positive and significant effect on 

economic growth. 

Keywords: exports, imports, inflation, exchange rate, economic growth, ordinary least 

square (OLS). 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan pada negara berkembang seperti halnya di Indonesia lebih ditekankan 

pada pembangunan di bidang ekonomi, karena jika ekonomi suatu negara mengalami 

pertumbuhan yang signifikan atau terus menerus dari waktu ke waktu, akan 

menyebabkan terjadinya kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya. 

Pembangunan ekonomi didasari oleh pertumbuhan ekonomi (economic growth), karena 
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pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi akan berperan penting dalam proses memperlancar 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan komoditi (barang dan 

jasa) yang diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat bagi berlangsungnya pembangunan 

ekonomi (Pridayanti, 2012). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam 

jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat 

dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis 

makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari pertimbangan 

pendapatan nasional rill yang dicapai satu negara. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena 

pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-

faktor produksi untuk menghasilkan output yang akan menghasilkan suatu aliran balas 

jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pertumbuhan 

ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga akan 

meningkat. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia 

menerapkan strategi inward looking dan outward looking di dalam pengembangan 

industrinya. Kebijakan inward looking adalah strategi pembangunan yang lebih 

menekankan pada domestik pengganti barang impor. Selain itu juga ada strategi 

kebijakan pembangunan yang lain yaitu kebijakan outward looking yang lebih 

menekankan kepada upaya mendorong terciptanya perdagangan bebas melalui strategi 

promosi ekspor (Asbiantari, Hutagaol, & Asmara, 2016). 

Tingkat pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pertumbuhan dari semua variabel 

makroekonomi tergantung pada laju pertmbuhan inovasi. Inovasi adalah mesin utama 

pertumbuhan dalam peningkatan jumlah ekonomi. Inovasi terdiri dari pengenalan 

produk baru atau layanan dan model baru. Karena semakin tinggi kemampuan inovator 

untuk berbagi dan bekerja sama maka semakin tinggi output inovasi, sehingga 
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meningkatkan output agregat perekonomian. Salah satu peran penting dalam inovasi 

adalah modal sosial dalam proses pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Dalam 

meningkatkan suatu pertumbuhan perlu adanya keterkaitan atau terhubungnya sosial 

modal untuk kegiatan inovasi, dan inovasi untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi 

(Thompson, 2017). 

Persaingan ekonomi global yang sedang terjadi di sebagian besar negara didunia 

termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan perekonomian suatu negara 

tidak bisa hanya dengan mengandalkan sektor swasta akan tetapi kontribusi sektor 

pemerintah juga sangat diandalkan. Terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi 

pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan net ekspor yang dapat 

meningkatkan pendapatan nasional. Salah satu peran penting dalam pertumbuhan 

ekonomi adalah kemajuan pembangunan yang menjadi inti untuk mengukur 

kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju pembangunan yang 

lebih cepat dibanding tingkat pertumbuhan penduduknya (Ernita, Ammar, & Syofyan, 

2013). 

 

2. METODE 

Seperti yang telah disebutkan, penelitian ini akan mengamati pengaruh ekspor, impor, 

tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). Dalam penelitian ini akan 

dipergunakan alat analisis replika dari jurnal Jimmy Benny, 2013, Ekspor Dan Impor 

Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia,Vol. 1 No. 04. Model 

Ordinary Least Square (OLS) diperkenalkan pertama kali oleh ahli matematika dari 

Jerman, yaitu Carl Friedrich Gauss, metode OLS dalah metode untuk mengestimasi 

suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan dari setiap 

observasi terhadap garis tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

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 signifikan; dan HA-nya βi ≠ 0 , variabel 

independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value), 
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probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t ≤ α. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

logEXP 0,6793 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

logIMP 0,9558 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

INF 0,0193 ≤ 0,05 Berpengaruh signifikan pada α = 0,05 

logKURS 0,0167 ≤ 0,05 Berpengaruh signifikan pada α = 0,05 

 

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen Dari uji validitas pengaruh maka 

terlihat bahwa variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah Inflasi (INF) dan variabel Nilai Tukar (KURS). 

Variabel Ekspor (EXP) dan variabel Impor (IMP) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Inflasi (INF) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,053118. Pola hubungan antara variabel Inflasi (INF) dan Pertumbuhan 

Ekonomi (PPDB) adalah linier-linier, artinya apabila Inflasi (INF) naik sebesar 1 persen 

maka Pertumbuhan Ekonomi (PPDB) akan naik sebesar 0,053118 persen. Sebaliknya 

apabila Inflasi (INF) turun sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi (PPDB) juga 

akan turun sebesar 0,053118 persen. Variabel Nilai Tukar (KURS) memiliki koefisien 

regresi sebesar ‒1,891269. Pola hubungan antara variabel Nilai Tukar (KURS) dan 

Pertumbuhan Ekonomi (PPDB) adalah linier-logaritma, artinya apabila Nilai Tukar 

(KURS) naik 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi (PPDB) akan turun sebesar 

1,891269/100 = 0,01891269 persen. Sebaliknya apabila Nilai Tukar (KURS) turun 

sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi (PPDB) juga akan naik sebesar 

0,01891269 persen. 

 

3.2 Pembahasan 

Dari hasil regresi diatas, terlihat bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa variabel inflasi 

memiliki pengaruh yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila terjadi 

kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan dipengaruhi oleh inflasi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto & Rachmawati, (2013) 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Rachmawati, 
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(2013) inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi 

masih berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Susanto 

& Rachmawati, (2013) kenaikan tingkat inflasi yang masih dalam tingkatan ringan bisa 

memberikan stimulus pada produsen untuk meningkatkan produksinya. Sesuai dengan 

hukum penawaran jika tingkat harga naik maka penawaran akan naik, hal inilah yang 

membuat produsen meningkatkan hasil produksinya. Ketika barang yang diproduksi 

dalam masyarakat meningkat dan harga masih terjangkau oleh konsumen karena tingkat 

inflasi masih dalam tingkatan rendah maka daya beli konsumen tidak akan menurun 

sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun tingkat inflasi 

meningkat. Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Izzah, (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi 

akan menurun. Inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus-menerus 

kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh semua masyarakat. Ketika terjadi inflasi 

masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang 

mereka inginkan. 

Variabel Nilai Tukar/Kurs terhadap US$ memiliki pengaruh positif dan 

signifikan yang menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar memiliki pengaruh searah 

dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 

maka akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sedyaningrum, (2016) yang menyatakan pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai tukar Indonesia. Penelitian lain yang sejalan 

dilakukan oleh Glüzmanna, (2012) menyatakan variabel nilai tukar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sejalan dilakukan oleh 

Ardiyanto & Ma’ruf, (2014) menyatakan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kurs 

baik pada penerapan sistem nilai tukar mengambang terkendali maupun pada periode 

penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas berpengaruh signifikan terhadap 

pergerakan kurs di Indonesia. Penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Setyowati, 

(2003) tentang menyatakan PDB riil Indonesia mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai tukar dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap nilai tukar. Dalam hal ini kegiatan perdagangan 

Internasional sangat ditentukan oleh kurs mata uang negara yang bersangkutan. 
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Misalnya, nilai tukar naik (apresiasi) harga barang ekspor dari Indonesia relatif lebih 

murah di AS, sehingga ekspor akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai tukar melemah 

(depresiasi) harga barang-barang dari AS relatif lebih mahal sehingga impor akan 

cenderung menurun yang akan mempengaruhi kinerja perdagangan dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara Pridayanti, (2012). 

 

4.  PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari pengaruh ekspor (EXP), impor (IMP), inflasi (INF) dan 

nilai tukar (KURS) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 

tahun 2002-2019. Dan menggunakan hasil analisis regresi Ordinary Least Square 

(OLS) yang telah dilakukan pada bab IV kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 

antara lain sebagai berikut: Berdasarkan hasil estimasi regresi model Ordinary Least 

Square (OLS), terlihat pada uji multikolinearitas bahwa variabel inflasi dan nilai tukar 

memiliki nilai VIF sebesar 1,564466 dan 2,617636 yang berarti tidak menyebabkan 

masalah multikolinearitas dalam model terestimasi. Sedangkan untuk variabel ekspor 

dan impor memiliki nilai VIF sebesar 157,3641 dan 167,3218 yang berarti 

menyebabkan masalah multikolinearitas dalam model terestimasi. Berdasarkan uji 

normalitas residual (Jarque Bera) terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik Jarque Bera sebesar 0,391408 (> 0,10); maka kesimpulannya H0 diterima, yang 

berarti distribusi residual model terestimasi normal. Berdasarkan uji autokorelasi 

(Breusch Godfrey) terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2 

uji 

Breusch Godfrey sebesar 0,4245 (> 0,10); maka kesimpulannya H0 diterima, yang 

berarti tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model terestimasi. Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2 

uji 

White sebesar 0,4675 (> 0,10); maka kesimpulannya H0 diterima, yang berarti tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. Berdasarkan uji 

spesifikasi model (Ramsey Reset) terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F 
 
uji Ramsey Reset sebesar 0,8605 (> 0,10); maka kesimpulannya H0 diterima, 

yang berarti spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian ini tepat atau linier. 
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4.2 Saran 

Melihat dari masalah inflasi yang ada di Indonesia, beberapa hal yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah meningkatkan kinerja pemerintah untuk memberikan kebijakan yang 

tepat agar dapat menekan maupun mengendalikan laju inflasi di Indonesia supaya tetap 

stabil dan terkendali. Pemerintah dan institusi terkait perlu mempertimbangkan kembali 

dalam menerapkan sistem nilai tukar agar pertumbuhan ekonomi dapat terkendali. 

Kebijakan ini dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah mampu menyediakan 

cadangan devisa yang cukup dengan memperkuat ekspor dan mendorong substitusi 

impor. 

Pemerintah sebaiknya menambah lapangan pekerjaan baru, karena semakin 

banyak sumber daya manusia yang berproduksi maka akan semakin banyak jumlah 

output yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah output yang berupa barang dan jasa 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami peningkatan. 
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