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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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 
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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 meningkatkan output agregat perekonomian. Salah satu peran 

penting dalam inovasi adalah modal sosial dalam proses pertumbuhan ekonomi 
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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). 

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia dari 

kurun waktu 2002-2019. Data Produk Domestik Bruto dapat dilihat pada Gambar 

1.1 
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Sumber: World Bank dan BPS (diolah) 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2002-2019 (dalam Persen) 

 

 Berdasarkan Gambar I.1 dapat diketahui bahwa tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia selama 18 tahun 

mengalami peningkatan. Dari indikator inilah dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perekonomian nasional di tahun 2002-2019 sudah cukup membaik. Di tahun 2002 

pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat signifikan menjadi 4,50%. Di tahun 

2003 meningkat sebesar 4,78%, di tahun 2004 sebesar 5,03%, di tahun 2005 dan 

2006 pertumbuhan PDB Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 5,69% 

dan 5,50%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2007 dengan 

jumlah 6,35%. Dilihat dari 5 tahun terakhir pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 

2015 pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan menjadi 4,88. Di tahun 2016 

tingkat pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,03%, di tahun 2017 sebesar 5,07%. 

Pertumbuhan PDB Indonesia meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 5,17%. 

Dan di tahun 2019 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar 
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5,02%. Dalam hal ini tingkat rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2002-

2019 sebesar 5,02% setiap tahunnya. 

 Di sisi lain ada beberapa hal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan instrumen ekonomi makro ini merupakan salah satu 

pengukur baik atau tidaknya perekonomian suatu negara salah satunya ekspor. 

Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki 

kepada negara lain sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengharapkan 

pembayaran dalam valuta asing. Ekspor sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena suatu negara akan mengekspor produknya yang 

produksinya menggunakan faktor produksi yang murah dan melimpah secara 

intensif sehingga kegiatan ini sangat menguntungkan dan akan meningkatkan 

pendapatan nasional. Globalisasi menyebabkan meningkatnya pertumbuhan 

perdagangan internasional, dimana setiap negara dapat melakukan ekspor 

produknya ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa negara 

lain. Kegiatan ekspor merupakan cara untuk memperluas pasar dan memasarkan 

produk-produk dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dalam negeri tidak 

hanya di konsumsi oleh penduduk dalam negeri. Transaksi ekspor akan 

meningkatkan devisa negara yang merupakan salah satu penerimaan negara dan 

memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena semakin banyak ekspor 

maka produksi yang dihasilkan akan semakin banyak yang akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja (Farina & Husaini, 2017). 

 Sedangkan, impor merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar 

negeri ke dalam negeri kedalam suatu perekonomian dalam negeri untuk 
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memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas impor akan menimbulkan aliran 

uang ke luar negeri dan imbalannya adalah barang dan jasa luar negeri masuk ke 

dalam negeri yang berpotensi mengancam perusahaan dalam negeri karena 

banyaknya barang dan jasa sejenis yang menurunkan pendapatan nasional 

(Junaidi, Sulasmiyati, & Nurlaily, 2018). Impor sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, dalam teori Hecksher-Ohlin bahwa suatu 

negara akan mengimpor produk atau barang yang menggunakan faktor produksi 

yang tidak atau jarang dimiliki oleh negara tersebut dibanding melakukan 

produksi sendiri namun tidak efisien. Tingginya impor akan menurunkan 

permintaan masyarakat di dalam negeri, permintaan masyarakat yang menurun 

akan mengurangi tingkat produktivitas dalam negeri dan mengurangi jumlah 

kesempatan kerja tersedia. Penurunan ini akan menyebabkan berkurangnya 

jumlah output yang dihasilkan dalam negeri, penurunan jumlah output yang 

berupa barang dan jasa inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara akan mengalami penurunan. 

 Suatu negara mau berdagang dengan negara lain karena negara tersebut 

ingin mendapatkan manfaat dari perdagangan, karena saat ini sudah tidak ada lagi 

negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Keyakinan bahwa 

perdagangan luar negeri mampu memberikan manfaat baik terhadap negara 

maupun terhadap penduduk suatu negara telah mendorong timbulnya perdagangan 

internasional. Semakin tinggi impor Indonesia pasti didukung PDB (Produk 

Domestik Bruto). Impor sangat tergantung pada PDB, karena sebagai salah satu 

pembiayaan impor. Impor mempunyai hubungan yang positif terhadap PDB, yang 
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artinya jika impor tinggi maka PDB akan menurun. Meskipun PDB mempunyai 

hubungan yang positif terhadap impor, jika Indonesia terus melakukan impor 

maka akan berakibat buruk terhadap perekonomian (Saputra, 2015). 

 Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau 

mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam 

indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam 

perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara 

dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak 

ekonomi (Silvia, 2013). 

Pada setiap negara tentu saja pernah mengalami inflasi dalam 

perekonomiannya. Dampak inflasi bagi perekonomian suatu negara bisa saja 

berakibat buruk namun tidak juga berarti semata-mata inflasi itu buruk karena 

dengan inflasi yang terkendali dan berada dibawah pengawasan bisa saja inflasi 

ini berbalik dan malah menjadi pendorong majunya roda perekonomian negara 

tersebut, serta dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan menciptakan 

kesempatan kerja yang besar serta menekan laju kemiskinan dalam suatu negara. 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu 

perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Tingkat inflasi adalah 

persentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan 

tahun sebelumnya. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya 

harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak dapat di sebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau 

mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya (Sukirno, 2004) 
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Perdagangan internasional (ekspor dan impor) ini akan menimbulkan 

perbedaan mata uang yang digunakan antar negara-negara yang bersangkutan. 

Akibat adanya perbedaan mata uang antar negara eksportir dan importir 

menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata uang atau kurs. Nilai tukar atau 

kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang 

dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar merupakan 

suatu harga relatif yang diartikan sebagai nilai dari suatu mata uang terhadap mata 

uang lainnya. Sebagai daya beli paling tidak untuk barang yang diperdagangkan 

dari satu nilai mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar 

berpengaruh nyata terhadap harga barang yang diperdagangkan. Apresiasi nilai 

tukar dalam suatu negara akan menurunkan harga barang ekspornya dan 

menaikkan harga barang impor bagi partner dagang mereka. Menguatnya nilai 

tukar rupiah didukung oleh kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, 

indikator resiko yang relatif stabil, serta imbal hasil aset rupiah yang tinggi 

sehingga mendorong investor asing melakukan investasi di pasar keuangan 

domestik (Agustina & Reny, 2014). 

Keadaan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan 

internasional yang berubah-ubah di setiap waktunya. Keadaan perekonomian saat 

ini bahwa negara berkembang seperti Indonesia sering kali terkena dampak 

persaingan dagang oleh negara-negara maju dengan ekspansi perdagangan 

Internasional yang lebih besar. Berdasarkan fenomena diatas, akan dibuktikan 

apakah ekspor dan impor masih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di 

sisi lain inflasi adalah alat untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian 
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yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan kurs atau nilai tukar sebagai 

alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Apakah variabel-variabel 

tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia pada periode tahun 2002-2019. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 2002-2019? 

2. Bagaimana pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 2002-2019? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 2002-2019? 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2002-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ekspor terhadap petumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2002-2019. 

2. Untuk menganalisis pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2002-2019. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2002-2019. 

4. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia tahun 2002-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, dimana penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

membuktikan secara empiris hubungan antara variabel ekonomi makro 

yang akan diuji yaitu pertumbuhan ekonomi dengan indikator inflasi, 

ekspor, impor, dan nilai tukar. 

2. Manfaat praktis, dimana penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan pertumbuhan 

ekonomi dan perdagangan internasional di Indonesia. Selain itu, hasil 

penelitian diharapkan dapat menghasilkan saran dan bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menetapkan kebijakan dalam 

rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3. Manfaat lainnya, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk data time series. Sampel yang digunakan adalah negara Indonesia 
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dengan tahun 2002-2019. Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, ekspor, impor, dan nilai tukar. Sumber data berasal dari World Bank Data 

dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

2. Alat dan Model Analisis 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk mengetahui 

pengaruh berbagai variabel independent (EKS, IMP, INF, KURS) terhadap 

variabel dependent (PPDB). Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

PPDBt = β0 + β1 logEKSt + β2 logIMPt + β3 INFt + β4 logKURSt + et 

Dimana: 

PPDB   = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (% Persen) 

EKS   = Ekspor (US$) 

IMP   = Impor (US$) 

INF   = Inflasi (% Persen) 

KURS   = Nilai Tukar (Rupiah) 

t   = Data Time Series 

β0   = Konstanta 

β1β2β3β4  = Koefisien regresi variabel Independent 

e   = Error Term 

3. Analisis Statistika dan Ekonometrika 

 Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji 

signifikansi parsial (Uji t), uji signifikansi simultan (Uji F), dan koefisien 
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determinasi. Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yang 

bertujuan untuk menguji parameter estimasi secara parsial dengan tingkat 

kepercayaan tertentu dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

independen. Pengujian secara simultan dilakukan dengan uji F yang bertujuan 

untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel independen. Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan 

seberapa besar variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan 

variabel dependen (Gujarati, 2008). 

 Untuk memperoleh model regresi yang bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), maka peneliti akan melakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu terhadap model persamaan dari hasil regresi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan antara lain multikolinearitas, normalitas, autokorelasi, 

heteroskedastisitas, dan linearitas (Gujarati, 2008). 

a. Uji multikolinearitas, dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang sempurna atau pasti diantara satu atau lebih variabel 

independen dalam model. Uji yang digunakan adalah uji VIF. 

b. Uji normalitas, dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari suatu 

model regresi terdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah 

uji Jarque-Bera. 

c. Uji autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual masa 

lalu memiliki pengaruh terhadap nilai residual masa kini atau datang. Uji 

yang digunakan adalah uji Breusch Godfrey. 
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d. Uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui apakah varian dari 

error konstan atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji White. 

e. Uji spesifikasi model, dilakukan untuk menguji asumsi CLRM (Clasical 

Linear Regression Model) tentang linearitas model. Uji yang digunakan 

adalah uji Ramsey Reset. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai 

dengan topik skripsi. Bab ini juga menjelaskan kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian, definisi operasional, metode analisis data, 

dan estimasi model regresi. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang 

dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


