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ANALISIS PERTUMBUHAN GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 

NEGARA ASEAN TAHUN 2015-2019 

Abstrak 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan nasional 

suatu negara yaitu GDP. Gross Domestic Product (GDP) mempunyai peranan 

penting dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik 

Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) di kawasan ASEAN. Peneliti 

menganalisis peran jumlah uang beredar, tingkat inflasi, keterbukaan perdagangan 

dan investasi asing langsung sebagai indikator utama. Metode analisis kuantitatif 

yang digunakan memakai data sekunder secara panel periode 2015-2019 dengan 

menggabungkan 10 negara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, 

Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kamboja). Hasil Uji t-statistik menunjukan 

bahwa jumlah uang beredar, inflasi, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan GDP di ASEAN. Sedangkan investasi asing 

langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP negara-

negara ASEAN. 

Kata Kunci:  JUB, Inflasi, Keterbukaan, Investasi Asing Langsung, GDP, PDB 

Abstract 

Economic growth can be done by calculating the national income of a country, 

namely GDP. Gross Domestic Product (GDP) has an important role in describing a 

country's economic growth. This study aims to look at the factors that affect the 

Gross Domestic Product (GDP) or Gross Domestic Product (GDP) in the ASEAN 

region. Researchers analyzed the role of currency, inflation rate, trade openness and 

investment as only the main indicators. The quantitative analysis method used used 

secondary data on a panel for the 2015-2019 period by combining 10 countries 

(Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, Myanmar, 

Brunei, Laos, Cambodia). The results of the t-statistic test show that the amount of 

money, inflation, and trade openness have a significant effect on GDP growth in 

ASEAN. Meanwhile, foreign direct investment does not have a significant effect 

on GDP growth in ASEAN countries. 

Keywords: Money Supply, Inflation, Openness, Foreign Direct Investment, GDP 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan lebih baik selama periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional (Soebagiyo & Sudiyanto, 2019). Pertumbuhan ekonomi menjadi semakin 
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penting untuk dikaji, mengingat setiap negara akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan target ekonomi tersebut sebagai takaran kesuksesan suatu negara 

dalam kurun waktu panjang (Sari & Kaluge, 2018). 

Melihat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung 

pendapatan nasional suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk 

Nasional Bruto (PNB). PDB mempunyai peranan penting dalam menggambarkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan 

sebagai kenaikan nilai PDB riil negara pada tahun tertentu yang ditunjukkan oleh 

naiknya pendapatan per kapita masyarakat dalam perekonomian suatu negara 

(Rudiawan & Meirinaldi, 2019). Pertumbuhan ekonomi negara tidak selamanya 

selalu naik, akan tetapi akan mengalami fluktuasi. Seperti yang dialami Indonesia 

pada tahun 1997 dan krisis global tahun 2008. 

Kawasan dengan jumlah populasi lebih dari 660 juta orang menurut data 

dari World Bank (2019). ASEAN dengan inovasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) diharapkan akan mewujudkan suatu lingkaran perekonomian yang solid 

bagi masyarakat dan menciptakan ASEAN sebagai sebuah kawasan pasar tunggal 

dan kesatuan basis produksi. Hal ini bertujuan untuk mendorong aliran bebas (free 

flow) atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif 

bagi perdagangan antar negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan pada latar 

belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Negara ASEAN Tahun 

2015-2019”. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Tingkat 

Inflasi (INF), Keterbukaan Perdagangan (TO), dan Investasi Asing Langsung (FDI) 

terhadap Pertumbuhan GDP di 10 Negara ASEAN menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda dengan model panel data. Adapun model persamaan regresi 

menggunakan metode Pooled Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, dan 

Random Effect Model. 
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2.2. Teknik Analisis Data 

Adopsi model analisis dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari tiga jurnal 

yang berbeda antara lain jurnal Ilham, MI. (2018), Hussin, Fauzi & Saidin, 

Nooraini (2012), dan Galadima, MK & Ngada, MH. (2017). Adapun model 

regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut: 

GDPit = β0 + β1JUBit + β2 INFit + β3TOit + β4FDIit + εit
 

Keterangan : 

GDP  : Gross Domestic Product growth (%) 

JUB  : Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (%) 

INF  : Tingkat Inflasi (%) 

TO  : Trade Openness atau Keterbukaan Perdagangan (%) 

FDI  : Investasi Asing Langsung (US$) 

β0  : Konstanta 

β1,2,3  : Koefisien regresi 

ε   : Komponen error  

i  : Subskrip tempat 

t  : Subskrip waktu 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least 

Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model maka diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 2,558057 -3,988753 3,131025 

JUB 0,195120 0,127812 0,134977 

INF 0,063865 -0,270296 -0,065616 

TO 0,001793 0,067489 0,006516 

FDI -5,99E-06 -8,71E-06 -1,98E-05 

𝑅2 0,504285 0,844460 0,163319 

Adj. 𝑅2 0,460222 0,788293 0,088948 

F-statitistik 11,44451 15,03473 2,195992 

Prob F-Statistik 0,000002 0,000000 0,084595 

      Sumber: Data diolah 
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Untuk menentukan model estimasi terbaik  dari hasil estimasi Pooled 

Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, dan  Random Effect Model digunakan 

uji Chow dan uji Hausman. Apabila pada uji Chow terpilih PLS dan pada uji 

Hausman terpilih REM, maka harus dilakukan uji Langrange Multiplier (LM) untuk 

menentukan model estimasi terbaik antara hasil estimasi PLS dan REM. 

Uji Chow merupakan sebuah pengujian statistik yang digunakan untuk 

memilih antara model terestimasi PLS atau FEM. Hasil Uji Chow dapat terlihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 8,748214 (9,36) 0,000 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 2 terlihat nilai probabilitas F sebesar 0,000 (<0,05), jadi 

H0 ditolak. Maka model terpilih adalah FEM. 

Uji Hausman adalah uji statistik untuk memilih model terstimasi Fixed 

Effect Model atau Random Effect Model. Formulasi hipotesisnya H0: Model 

Random Effect Model sedangkan HA: Model Fixed Effect Model. H0 diterima jika 

p-value > α dan H0 ditolak jika p-value ≤ α. Hasil Uji Hausman dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic 
Chi-Sq. 

d.f. 
Prob.  

Cross-section 

Random 
10,368682 4 0,0347 

          Sumber: Data diolah 

Dari tabel 3 terlihat nilai p-value sebesar 0,0347 (<0,05). Sehingga 

hasilnya menyebabkan H0 ditolak. Maka model terpilih adalah Fixed Effect Model 

(FEM). 

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, diketahui bahwa model terpilih 

adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi lengkap model Fixed Effect Model 

(FEM) akan disajikan pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

GDP = -3,988753 + 0,127812JUBit - 0,270296INFit + 0,067489TOit – 8,71E-06FDIit + εit
 

                                                        (0,0328)**       (0,0730)***       (0,0103)**        (0,7628) 

R2 = 0,844460; DW-Stat. = 2,215135; F-Stat. = 15,03473; Sig. F-Stat. = 0,000 

Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada  = 0,05; ***Signifikan 

pada  = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik. 

3.2 Interpretasi Ekonomi 

3.2.1 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan pertumbuhan jumlah uang beredar 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan GDP di negara-

negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galadima & 

Ngada (2017) yang berjudul “Impact of Money Supply on Economic Growth in 

Nigeria (1981 – 2015)”. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa hubungan jangka 

panjang antara variabel JUB berpengaruh signifikan positif terhadap perekonomian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chaitip et al (2018) yang berjudul “Money 

Supply Influencing on Economic Growth-wide Phenomena of AEC Open Region” 

ditemukan bahwa JUB berhubungan dengan fenomena pertumbuhan ekonomi 

seluruh kawasan terbuka MEA dalam jangka panjang termasuk kecepatan 

penyesuaian terhadap ekuilibrium jangka panjang. 

3.2.2 Tingkat Inflasi 

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap pertumbuhan GDP di ASEAN. Jika inflasi turun makan akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dengan nilai 

GDP. Begitu pula sebaliknya jika tingkat inflasi tidak bisa dikendalikan negara 

akan menyebabkan perlambatan ekonomi negara tersebut. Inflasi di negara-negara 

ASEAN sempat naik secara signifikan saat terjadi krisis global tahun 2008. Tetapi 

hal ini dapat membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi pasca krisis khususnya 

dalam periode penelitian ini yaitu tahun 2015-2019. Pada periode penelitian ini 

terlihat bahwa tingkat inflasi dapat dikendalikan oleh masing-masing negara dan 

berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Soekapdjo & Esther (2019) yang berjudul 

“Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di ASEAN-3”. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa di Negara ASEAN-3 dengan inflasi yang naik 1 

persen, PDB per kapita ASEAN-3 turun 0,456641 persen, dan sebaliknya, 

menurunnya inflasi di negara ASEAN-3 sebesar 1 persen, maka PDB per kapita 

ASEAN-3 akan naik sebesar 0,456641 persen. Kondisi ini, sesuai dengan teori dan 

signifikan, karena nilai nilai pvalue sebesar 0,0015<0,05.  

3.2.3 Keterbukaan Perdagangan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa keterbukaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap pertumbuhan GDP di Negara ASEAN. Keterbukaan perdagangan 

berarti suatu negara memiliki nilai kegiatan perekonomian ekspor impor yang 

tinggi pula. Hubungan keduanya saling berkaitan satu sama lain, selain itu 

keterbukaan memungkinkan terjadinya peningkatan dalam peningkatan teknologi, 

keterampilan pekerja, peningkatan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wibowo 

(2018) yang berjudul “Analisis Ekonomi Digital dan Keterbukaan Terhadap 

Pertumbuhan GDP Negara ASEAN”. Dalam penelitian ini menunjukan variabel 

keterbukaan secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel GDP. 

Hal ini terjadi karena periode penelitian ini berlangsung pada rentan tahun 2012-

2016 dimana pada periode itu seluruh kawasan ASEAN sedang berada pada proses 

pemulihan pasca krisis yang melanda perekonomian global pada tahun 2008. 

Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Hussin & Saidin (2012) 

dimana periode waktu dalam penelitian ini terjadi pada 1981-2008 dimana krisis 

ekonomi global baru akan terjadi di tahun terakhir waktu penelitian. Penelitian yang 

berjudul “Economic Growth in ASEAN-4 Countries: A Panel Data Analysis” 

menunjukan keterbukaan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan GDP.  

3.2.4 Foreign Direct Investment (FDI) 

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada tabel 4.6 penelitian ini yang menunjukan 

bahwa FDI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP 

di ASEAN. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rudiawan & 

Meirinaldi (2019) yang berjudul “Dampak Faktor-Faktor Makro Ekonomi 
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Terhadap Pertumbuhan PDB Indonesia”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

penanaman modal asing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

GDP.  

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi 

negara-negara berkembang. Investasi asing mempengaruhi skenario pekerjaan, 

produksi, harga, pendapatan total, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara 

penerima dan neraca pembayaran. Dengan peningkatan modal asing di ASEAN 

diharapkan akan membuat kondisi perekonomian menjadi lebih baik karena secara 

linier pasti akan berdampak pada kegiatan industri di masing-masing negara. 

Penyerapan FDI yang kurang maksimal ini hampir terjadi pada setiap negara 

ASEAN, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan masing-masing negara 

agar dilakukan peningkatan kebijakan investasi asing dan peraturan-peraturan yang 

lebih efektif mendukung kebijakan sehingga akan menarik minat investor asing 

untuk menanamkan modalnya di kawasan ASEAN serta jaminan untuk mereka jika 

berinvestasi di ASEAN. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah uang 

beredar (JUB), tingkat inflasi (INF), keterbukaan perdagangan (TO), dan 

penanaman modal asing (FDI) secara bersama-sama mempengaruhi 

pertumbuhan GDP di negara-negara ASEAN. 

2. Berdasarkan hasil analisis uji t secara individu yang menunjukan bahwa: 

a. Jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

GDP di ASEAN. 

b. Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP di 

ASEAN. 

c. Keterbukaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP di 

ASEAN. 
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d. Penanaman modal asing tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan GDP di ASEAN. 

Hasil uji koefisien determinan R-squared (R2)  berdasarkan cross section sebesar 

0,844460, artinya 84,44% variasi variabel pertumbuhan GDP di ASEAN dapat 

dijelaskan oleh variabel independen jumlah uang beredar (JUB), inflasi (INF), 

keterbukaan perdagangan (TO), dan penanaman modal asing (FDI). 

4.2. Saran 

1. Dalam kurun 5 tahun periode penelitian yaitu antara 2015-2019 FDI belum 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP di negara-

negara ASEAN, hal ini menjadi cambuk bagi setiap pemerintahan negara di 

kawasan ASEAN untuk meningkatkan nilai penanaman modal asing di 

negara mereka masing-masing. Perlu dilakukan peningkatan kebijakan 

investasi asing dan peraturan-peraturan yang lebih efektif mendukung 

kebijakan sehingga akan menarik minat investor asing untuk menanamkan 

modalnya di kawasan ASEAN serta jaminan untuk mereka jika berinvestasi 

di ASEAN. 

2. Bagi pemerintahan Indonesia diharapkan lagi meningkatkan tingkat 

keterbukaan perdagangan yang masih tertinggal jauh dengan negara-negara 

lain di ASEAN. Peningkatan kegiatan ekspor impor diharapkan dapat 

menjadi topangan perekonomian Indonesia khususnya industri UMKM agar 

lebih bisa bersaing di pasar internasional. 
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