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ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR DAN INFLASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2000-2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Ekspor, Impor dan 

Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2000-2019. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang terdiri dari data 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan Ekspor, Impor dan 

Inflasi sebagai variabel independen yang bersumber dari World Bank dan Badan 

Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan model Partial Adjustment Model 

(PAM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Variabel Ekspor memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2). Variabel 

Impor dan Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. 

Kata Kunci:  Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Impor, Inflasi, PAM 

Abstract 

This study aims to determine the variables of the influence of Exports, Imports and 

Inflation on Economic Growth in Indonesia in 2000-2019. The data used in this 

study is time series data consisting of growth data as the dependent variable while 

Export, Import and Inflation as independent variables sourced from the World Bank 

and the Central Statistics Agency (BPS). This study uses the Partial Adjustment 

Model (PAM). The results of this study indicate that: 1). Export variable has a 

significant influence on economic growth in Indonesia, 2). Import and Inflation 

variables do not have a significant effect on economic growth in Indonesia. 

Keywords: Economic Growth, Exports, Imports, Inflation, PAM 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna untuk 

menambah pendapatan perkapita dan tingkat pendapatan total yaitu dengan 

membandingkan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta 

pemerataan pendapatan diseluruh penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi 

pada suatu Negara (Maharani, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi disebut penting karena negara akan berusaha untuk 

meningkatkan target ekonomi yang diharapkan agar tercapainya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan sebagai keberhasilan suatu negara dalam jangka panjang. 

Tidak semua negara bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana 
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tujuan yang diharapkan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi 

suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Suatu negara akan lebih 

mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jika negara mampu memaksimalkan 

faktor pendorong. Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu 

meminimalkan faktor penghambat maka akan sangat sulit untuk mencapai target 

ekonomi yang diharapkan (Pramasty & Rosintan, 2015). 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 

adalah produk nasional yang dihasilkan faktor-faktor produksi dalam negeri (milik 

warga Negara dan orang asing) dalam suatu Negara (Sukirno, 2011). PDB atau 

GDP merupakan jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 

Negara dalam periode tertentu atau satu tahun termasuk barang dan jasa yang 

diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut dan oleh penduduk 

Negara lain yang tinggal di negara bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor makroekonomi yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga mengangkat judul 

“Analisis Pengaruh Ekspor, Impor dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2000-2019”. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Ekspor, Impor dan Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2000-2019, menggunakan analisis 

regresi Partial Adjustment Model (PAM). 

2.2. Teknik Analisis Data 

Adopsi model analisis dalam penelitian ini merupakan modifikasi model dari 

(Silaban & Rejeki, 2020). Model estimator PAM adalah sebagai berikut: 

ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ln(𝐸𝐾𝑆)𝑡 + 𝛼2ln(𝐼𝑀𝑃)𝑡 + 𝛼3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜆ln(𝐺𝐷𝑃)
𝑡−1

+ 𝜐𝑡
 

Di mana: 

GDP : Gross Domestic Product (Milyar/Rupiah) 

𝐺𝐷𝑃𝑡−1  : GDP tahun sebelumnya (Milyar Rupiah)      

EKS : Ekspor (Juta US$) 
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IMP : Impor (Juta US$) 

INF : Inflasi (%)  

ln  : Operasi logaritma natural 

λ   : (1- δ) 

δ   : Koefisien penyesuaian 

α₀   : δ₀  ; konstanta jangka pendek 

α₁ …α₃   : δ₁ …₃  ; koefisien regresi jangka pendek 

𝜐   : δ ; error term jangka pendek  

Ɛ    : Error term jangka panjang 
₀  : Konstanta jangka panjang 
₁ …₃   : Koefisien regresi jangka panjang 

t   : Tahun ke-t 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model jangka pendek atau model estimator PAM di atas beserta uji 

pelengkapnya terangkum dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Jangka Pendek PAM 

𝐥𝐧(𝑮𝑫𝑷𝒕)̂  = -0,0163 + 0,0486ln(EKSt) – 0,0186ln(IMPt) + 0,0002(INFt) +  

(0,0190)**            (0,1925)              (0,5279) 

0,9815ln(GDPt-1) 

    (0,0000)* 

R2 = 0,9999; DW = 1,9362; F = 29260,53; Prob.F = 0,0000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinieritas (VIF) 

ln(EKSt) = 81,1149; ln(IMPt) = 104,4289; (INFt) = 1,9368; ln(GDPt-1) = 

9,0844 

2. Normalitas Residual (Jarque Bera) 

JB(2) = 1,8859; Prob. JB(2) = 0,3895 

3. Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

χ2(3) = 0,1922; Prob. χ2(3) = 0,9788  

4. Heteroskedastisitas (White) 

χ2(13) = 10,6041; Prob. χ2(13) = 0,6439 

5. Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,13) = 2,7332; Prob. F(2,13) = 0,1021 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada 

α = 0,05; *** Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empiric (p value) t-statistik. 
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Koefisien regresi ln(GDPt-1) (λ) terlihat sebesar 0,9815 dengan nilai p atau 

probabilitas, (signifikansi) empirik statistik t adalah sebesar 0,0000 (< 0,01), artinya 

koefisien adjustment (δ) akan memenuhi syarat 0 < δ < 1 dan signifikan. Kedua 

kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model 

jangka pendek PAM, yang dimana artinya dapat mempresentasikan keberadaan 

hubungan teoritik jangka panjang antara variabel dependen dan independen, yang 

terspesifikasi sebagai model jangka panjang PAM. Perhitungan parameter model 

terestimasi jangka panjang PAM adalah sebagai berikut: 

λ = (1- δ) 

0,9815 = (1- δ) 

δ = 1-0,981531 = 0,018469 

α0 = δβ0 

-0,016332 = 0,018469 β0 

β0 = 
−0,016332

0,018469
 = -0,8843 

α1 = δβ1 

0,048631 = 0,018469 β1 

β1 = 
0,048631

0,018469
 = 2,6331 

α2 = δβ2 

-0,018593 = 0,018469 β2 

β2 = 
−0,018593 

0,018469
 = -1,0067 

α3 = δβ3 

0,000215 = 0,018469 β3 

β3 = 
0,000215 

0,018469
 = 0,0116 

Dari hasil perhitungan parameter model jangka panjang tersebut, diperoleh 

model terestimasi jangka panjang PAM sebagai berikut: 

𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑡)̂ = −0,8843 + 2,6331𝑙𝑛(𝐸𝐾𝑆𝑡) − 1,0067𝑙𝑛(𝐼𝑀𝑃𝑡) + 0,0116(𝐼𝑁𝐹𝑡) 

Data yang dipergunakan adalah data tahunan, sehingga waktu penyesuaian 

atau adjustment time-nya adalah: 

𝐴𝑇 =
1

0,018469
= 54,1448 tahun 
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3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji VIF (Variance 

Inflation Factor). Pada uji VIF multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF variabel 

independen dalam model terestimasi ada yang bernilai > 10. Hasil uji 

multikolinearitas VIF disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  

Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

LOG(EKS) 

LOG(IMP) 

INF 

LOG(GDP(-1)) 

81.1149 

104.4289 

1.9368 

9.0844 

>10 

>10 

<10 

<10 

Menyebabkan Multikolinieritas 

Menyebabkan Multikolinieritas 

Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

Sumber: Lampiran. 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB 

adalah sebesar 0,3895 (> 0,10); jadi 𝐻0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi residual model terestimasi PAM normal.  

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p value, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 

χ² uji BG sebesar 0.9788 (> 0,10); jadi 𝐻0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi dalam model terestimasi PAM. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p value, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 

χ² uji White sebesar 0.6439 (> 0,10); jadi 𝐻0 diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi PAM. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Pada Tabel 1, terlihat bahwa nilai p value, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset sebesar 0.1021 (> 0,10); jadi 𝐻0 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa spesifikasi model terestimasi PAM yang dipakai dalam 

penelitian adalah tepat atau linier. 
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3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Dapat dilihat pada Tabel 1, nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F pada estimasi model ekonometrik memiliki nilai sebesar 0,0000 (< 0,01); 

jadi 𝐻0 ditolak. Kesimpulan model terestimasi PAM dalam penelitian eksis. 

3.3.2 Uji Validitas Pengaruh 

Tabel 1  

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan 

ln(EKSt) 

ln(IMPt) 

INFt 

0,0190 

0,1925 

0,5279 

<0,05 

>0,10 

>0,10 

Signifikan pada α 0,05 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Sumber: Lampiran 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

Selama periode pengamatan yakni dari tahun 2000 sampai tahun 2019, GDP di 

Indonesia ternyata dipengaruhi oleh Ekspor. Sementara Impor dan Inflasi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap GDP. Ekspor memiliki pengaruh positif 

terhadap GDP. Untuk mengetahui interpretasi ekonomi dan pengaruh dari setiap 

variabel akan dijelaskan sebagai berikut. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap GDP. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian 

sesuai dengan hipotesis, yang artinya saat ekspor mengalami peningkatan maka 

akan di ikuti dengan peningkatan GDP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Supriyadi dan Anggita (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. 

Pertumbuhan ekspor menggambarkan bahwa kegiatan perekonomian 

negara berlangsung dengan baik. Saat ekspor suatu negara tinggi maka permintaan 

akan barang dan jasa dalam negeri meningkat. Nilai ekspor tinggi menggambarkan 

kegiatan ekspor telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional, 

karena bertambahnya output akan meningkatkan devisa pada suatu negara.  
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Dalam penelitian ini menyatakan bahwa impor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap GDP. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian tidak 

sesuai dengan hipotesis, yang artinya saat impor naik maka akan mempengaruhi 

GDP dan menyebabkan terjadinya defisit pada neraca perdagangan. Produk impor 

merupakan barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat 

memproduksi tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan impor mencerminkan bahwa produktivitas suatu negara tidak 

maksimal dan terindikasi kalah bersaing dalam memproduksi barang berkualitas 

dengan produsen dari luar negeri. Kenyataannya yang terjadi yaitu di Indonesia 

masih menggunakan bahan baku yang berasal dari luar negeri, dikarenakan bahan 

baku dari dalam negeri memiliki mutu yang kurang bagus. Apabila impor lebih 

tinggi daripada ekspor maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan neraca 

perdagangan pada suatu negara. Namun jika impor angkanya lebih kecil daripada 

ekspor maka tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti 

dan Ayuningtyas (2018) menyatakan bahwa impor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Hal tersebut sejalan dengan teori 

perdagangan internasional, pemerintah harus merangsang ekspor suatu negara dan 

mencegah serta membatasi impor. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Inflasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap GDP. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai 

dengan hipotesis, yang artinya jika inflasi tinggi maka akan berpengaruh terhadap 

GDP dan menyebabkan kenaikkan tingkat harga serta merta membuat daya beli 

masyarakat turun yang kemudian berakibat pada penurunan nilai produksi. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

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

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil estimasi model PAM, nilai koefisien Adjustment (δ) 

berada diantara 0 < 0,9815 < 1. Nilai p (p value) atau profitabilitas 



xi 
 

signifikansi empirik statistik t adalah sebesar 0,0000 yang berarti koefisien 

lamda (λ) pada α = 0,05 (0,00 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

model terestimasi valid dan merupakan model penyesuaian PAM. 

2. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi Uji 

Asumsi Klasik yang menunjukkan bahwa model yang dipakai tidak 

menyebabkan Multikolinieritas, Uji Normalitas Residual terdistribusi 

normal, Uji Otokorelasi dinyatakan bahwa bebas dari masalah 

Otokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dinyatakan bebas dari masalah 

Heteroskedastisitas dan Uji Spesifikasi Model yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah tepat atau linier. 

3. Berdasarkan hasil analisis uji Kebaikan Model (Uji F) menunjukkan 

bahwa nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F 

sebesar 0,0000 < 0,01. Hal ini berarti bahwa variabel Ekspor (EKS), Impor 

(IMP) dan Inflasi (INF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan model yang dipakai eksis. 

4. Berdasarkan hasil analisis uji Koefisien Determinasi (R²) menunjukkan 

daya ramal model terestimasi. Nilai (R²) sebesar 0,9999 maka 99,99% hal 

ini berarti bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel Ekspor (EKS), Impor (IMP) dan Inflasi 

(INF). Sedangkan sisanya 0,01% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

5. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) atau secara parsial variabel Ekspor (EKS) 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan Impor (IMP) dan Inflasi (INF) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

4.2. Saran 

1. Bagi pemerintahan diharapkan supaya lebih memperhatikan permasalahan 

dan tepat dalam mengambil kebijakan. Sebaiknya ekspor di indonesia harus 

lebih besar daripada impor, jika impor  meningkat dalam jangka panjang 

maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan 

kebijakan yang tepat agar dapat menekan maupun mengendalikan tingkat 
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inflasi supaya tetap stabil dan terkendali sehingga tingkat GDP (Gross 

Domestic Bruto) di Indonesia akan mengalami peningkatan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan perlu menguji dan menambahkan atau 

mengkombinasikan variabel-variabel bebas lain yang belum dimasukkan 

dalam penelitian ini serta menambahkan jumlah sampel penelitian yang lebih 

banyak agar mendapatkan hasil regresi yang lebih baik dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini. 
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