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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

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 salah satu indikator 

penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu 

Negara (Maharani, 2014).   

Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang 

pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan perkapita atau 

pendapatan nasional. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi 

pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa 

dalam kegiatan ekonomi. Adanya Pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu Negara (Murni, 

2016).  

Pertumbuhan ekonomi disebut penting karena setiap 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 tujuan yang diharapkan. Ada 

beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu Negara dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi. Suatu Negara akan lebih mudah dalam 
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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). Tingkat 

pertumbuhan ekonomi harus berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

agar pembangunan ekonomi disuatu Negara lebih merata dan tercapainya 

kesejahteraan bagi masyarakat sampai lapisan paling bawah (Wijayanti & 

Karmini, 2014). 

Tabel 1. 1 

GDP harga konstan 2000-2019 

Tahun 
GDP 

 (Milyar/Rupiah) 

2000 4.121.726,24 

2001 4.271.899,95 

2002 4.464.113,04 

2003 4.677.514,12 

2004 4.912.833,96 

2005 5.192.500,54 

2006 5.478.137,49 

2007 5.825.726,53 

2008 6.176.068,46 

2009 6.461.950,71 

2010 6.864.133,10 

2011 7.287.635,30 

2012 7.727.083,40 

2013 8.156.497,80 

2014 8.564.866,60 

2015 8.982.517,10 

2016 9.434.613,40 

2017 9.912.928,10 

2018 10.425.397,30 

2019 10.949.243,70 

Sumber: World Bank, 2019. 

 

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa  

Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia mengalami kenaikkan terus 
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menerus di setiap tahunnya. Pada tahun 2000 sebesar Rp 4.121.726,24 

milyar kemudian terus meningkat sampai tahun 2019 mencapai angka 

sebesar Rp 10.949.243,70 milyar.  

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. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional, dapat 

dihitung dengan 3 metode pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Produksi; (2) 

Pendekatan Pendapatan; dan (3) Pendekatan Pengeluaran. Pertumbuhan 

suatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam 

barang dan jasa yang diproduksi. Alasan inilah yang menjadikan PDB 

sebagai indikator utama dalam mengukur perekonomian suatu Negara. 

Untuk dapat menghitung kenaikan dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang 

dihasilkan dihitung dengan harga konstan (Sukirno, 2011).  

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”  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019? 

2. Bagaimana pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019. 

2. Menganalisis pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019.  

3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi pengambil keputusan 

dalam menentukan atau membuat kebijakan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

2. Sebagai bahan informasi, referensi dan literatur tentang pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia 
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3. Sebagai salah satu sumber informasi mengenai pengaruh ekspor, impor 

dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

E. Metode Penelitian 

 E.1. Alat dan Model Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. 

Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap 

variabel. Hasil analisis nantinya diharapkan dapat digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh beberapa variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Seperti yang telah disebut dimuka dalam mengamati pengaruh 

Ekspor, Impor dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

tahun 2000-2019, dipakai analisis regresi Partial Adjustment Model 

(PAM). Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

modifikasi model dari (Silaban & Rejeki, 2020). Model estimator PAM 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

𝜆ln(𝐺𝐷𝑃)
𝑡−1

+ 𝜐𝑡  

Dimana: 

GDP : Gross Domestic Product (Milyar/Rupiah) 

𝐺𝐷𝑃𝑡−1  : Gross Domestic Product tahun sebelumnya   

    (Milyar Rupiah) 

EKS : Ekspor (Juta US$) 

IMP : Impor (Juta US$) 

INF : Inflasi (%)  

ln  : Operasi logaritma natural 

λ   : (1- δ) 

δ   : Koefisien penyesuaian 

α₀    : δβ₀  ; konstanta jangka pendek 
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α₁ …α₃   : δβ₁ …β₃  ; koefisien regresi jangka pendek 

𝜐   : δꜪ ; error term jangka pendek  

Ɛ    : Error term jangka panjang 
β₀  : Konstanta jangka panjang 
β₁ …β₃   : Koefisien regresi jangka panjang 

t   : Tahun ke-t 

Tahapan estimasi dari model di atas meliputi estimasi parameter 

model estimator, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, 

uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

spesifikasi atau linieritas model. Kemudian hasil regresi di uji dengan 

kebaikan model yang terdiri dari uji eksistensi model (uji F), koefisien 

determinasi (R²) dan uji validitas pengaruh (uji t). 

Partial Adjustment Model (PAM) 

Partial Adjustment Model (PAM) mengasumsikan keberadaan dari 

suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara dua atau lebih 

variabel ekonomi, sedangkan dalam jangka pendek terjadi 

disequilibrium. Model penyesuaian parsial dapat meliputi banyak 

variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka panjang dan 

jangka pendek serta mengkaji konsisten atau tidaknya suatu model 

empiris. Kriteria yang harus dipenuhi dari model PAM tersebut adalah 

koefisien lamda (λ) variabel terikat terletak 0 < β < 1 dan β harus 

signifikan secara statistik dengan tanda koefisien adalah positif 

(Insukindro, 2000).  

Uji Asumsi Klasik terdiri dari:  

1. Uji Normalitas residual 
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Uji normalitas residual dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila 

variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik 

akan mengalami penurunan (Ghozali, 2016). Uji normalitas residual 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Jarque Bera (JB). Bila 

signifikansi statistik JB ≤  α maka variabel terdistribusi tidak normal; 

bila signifikansi statistik JB > α maka variabel terdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinieritas  

Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang 

mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Efek dari 

multikolinieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada 

sampel. Terdapat beberapa metode untuk menguji keberadaan 

multikolinieritas pada model yaitu uji klein, VIF ( Variance Inflation 

Factor) dan CI (Condition Index). Dalam penelitian ini melakukan 

uji multikolinieritas dengan menganalisis nilai VIF terhadap 

variabel independen. Apabila dalam hasil perhitungan diperoleh 

nilai dari VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas pada model; jika nilai VIF > 10 maka terdapat 

multikolinieritas pada model (Ghozali, 2016). 

3. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji 

yang digunakan adalah uji White. Bila signifikansi X² hitung atau 

statistik X² > α maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

dalam model; bila signifikansi X² hitung atau statistik X² ≤ α maka 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, 2016). 

4. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah 

autokorelasi (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan adalah Breusch 

Godfrey. Bila signifikansi X² hitung atau statistik X²  > α maka tidak 

terjadi masalah autokorelasi pada model; bila signifikansi X² hitung 

atau statistik X²  ≤  α maka terdapat masalah autokorelasi dalam 

model.  

5. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model atau uji linieritas model adalah 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui linieritas model regresi, 

yakni apakah model yang digunakan linier atau tidak. Dalam 
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penelitian ini uji linieritas yang digunakan adalah uji Ramsey Reset 

yang dikenal dengan sebutan uji umum kesalahan spesifikasi 

(Gujarati, 2009). Jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F uji Ramsey Reset  > α maka model linier; jika 

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

Ramsey Reset ≤ α maka model tidak linier. 

Uji Kebaikan Model terdiri dari: 

1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji eksistensi model atau uji F digunakan untuk 

menunjukkan apakah variabel independen memiliki pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. H₀  diterima jika nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F > α; H₀  ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤ α (Gujarati, 

2009).  

2. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisisen Determinasi atau R Square (R²) bertujuan untuk 

mengukur kemampuan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai (R²) yang mendekati satu menunjukkan bahwa 

variabel independen memberikan informasi yang jelas atas yang 

dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Gujarati, 2009). 
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3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial bertujuan untuk melihat apakah variabel 

independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel 

dependen. Uji signifikansi dilihat dengan taraf signifikansi 0,05 (α 

= 5%). Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi 

secara parsial. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dinyatakan 

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen; apabila nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).  

E.2. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjenis data 

sekunder yang bersifat kuantitatif atau dinyatakan dalam bentuk angka. 

Data yang dipakai bersumber dari World Bank dan Badan Pusat Statistik 

(BPS).  

Objek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 

Gross Domestic Product (GDP) menurut harga konstan yang bersumber 

dari World Bank. Data yang digunakan yaitu data Tahunan yang dimulai 

dari tahun 2000-2019.  

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan Pustaka tentang landasan teori, penelitian 

sebelumnya dan hipotesis terkait dengan skripsi.   

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional, 

jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis data 

dan interpretasi ekonomi.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh 

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 


