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ANALASIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, INFLASI, DAN UTANG 

LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

INDONEISA TAHUN 2000-2019 

Abstrak 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Ekspor, Impor, Inflasi, Utang Luar 

Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama periode waktu 2000-

2019 menggunakan alat analisis regresi berganda dengan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor dan utang luar 

negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 

waktu 2000-2019. Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari 

model sebesar 0,9917, artinya 99,17% variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi 

dapat dijelaskan oleh variabel ekspor, impor, inflasi, dan utang luar negeri. 

Pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada 

pengusaha yang melakukan perdagangan atau ekspor. Pengendalian tingkat inflasi 

harus diupayakan supaya harga-harga barang dan jasa tetap dapat dijangkau 

masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengelola 

sumber dana utang dengan lebih baik lagi.  

 

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Ekspor, Impor, Inflasi, ULN 

 

Abstract 

This study will observe the effect of Exports, Imports, Inflation, Overseas on 

Economic Growth in Indonesia during the period 2000-2019 using multiple 

regression analysis using the Ordinary Least Square (OLS) approach. The results 

show that exports and foreign debt have a positive effect on economic growth in 

Indonesia. Meanwhile, imports have a negative effect on economic growth and 

inflation has no effect on economic growth in Indonesia during the period 2000-

2019. The coefficient of determination (R
2
) indicates the predictive power of the 

model is 0.9917, meaning that 99.17% of the variation of the economic growth 

variable can be explained by the variables of exports, imports, inflation and 

foreign debt. The government is expected to make policies that favor 

entrepreneurs who trade or export. Efforts should be made to control the inflation 

rate so that the prices of goods and services remain within the reach of the general 

public. In addition, the government is also expected to be able to manage sources 

of debt funds better. 

 

Keywords: Economic growth, exports, imports, inflation, external debt 

 

1. PENDAHULUAN 

Teori Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 

melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). 

Menurut Sukma et al. (2019), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu 

proses di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang 

waktu untuk menghasilkan tingkat output atau pendapatan yang lebih besar. 
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Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh 

kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu 

modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas 

tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumberdaya yang 

dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan 

alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, 

khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. 

Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Simanungkalit (2020), di Indonesia 

permasalahan pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan perekonomian 

jangka panjang, dan permasalahan tersebut merupakan fenomena penting yang 

perlu diperhatikan penanganannya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka 

panjang. 

Suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi membutuhkan dana 

yang relative besar. Namun usaha pengerahan dana tersebut banyak mengalami 

kendala yaitu kesulitan mengumpulkan modal untuk pembangunan. Sumber 

modal dapat digali baik dari dalam negeri maupun luar negeri, hal tersebut 

merupakan dasar penghimpunan dana untuk pembangunan. Upaya penghimpunan 

dana dari dalam negeri bagi negara-negara berkembang cenderung lebih sulit 

diadalkan. Pada umumnya negara berkembang banyak yang tergantung pada 

utang luar negeri.sebagai modal dalam pembangunan, yang sudah tentu utang ini 

akan berpengaruh pada neraca pembayaran nasional dalam jangka panjang. 

Terlalu seringnya peminjaman dana dengan jumlah yang cukup besar dari negara 

lain akan mengarahkan pada terjadinya krisis utang luar negeri (Basten et al., 

2021). 

Menurut Dewi (2020), utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan 

anggaran pemerintah dan anggaran ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan 

untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, 

terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Putra dan Sulasmiyati (2018) berpendapat bahwa sebagian 
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besar negara-negara berkembang memanfaatkan utang luar negeri untuk 

mendukung pembangunan mereka, meskipun tidak sedikit negara yang justru 

terjebak di dalam perangkap utang luar negeri. Dengan demikian kapasitas negara 

dalam melunasi utang luar negerinya dimasa mendatang mutlak diperhitungkan 

sebelum memutuskan untuk menerima bantuan utang dari luar negeri. 

Diikutsertakannya utang luar negeri sebagai sumber penerimaan negara 

maka anggaran terlihat sebagai balance budget. Tetapi utang luar negeri ini 

bukannya tanpa masalah, beban utang luar negeri yang semakin besar membawa 

konsekuensi beban anggaran dengan pembayaran pokok serta bunga utang ikut 

meningkat (Prameswari et al., 2019). Sedangkan menurut Mankiw (2007) utang 

pemerintah memiliki hubungan yang sederhana dengan defisit pemerintah 

peningkatan utang pemerintah sepanjang waktu tertentu adalah sama dengan 

defisit anggaran. Utang luar negeri pemerintah cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahun. Menurut Erwina et al. (2018), utang pemerintah jelas tidak 

menimbulkan kemandirian atau utang pemerintah bukanlah vitamin yang menjadi 

katalisator penambah modal sebagai penggerak bangunan, melainkan 

menimbulkan ketergantungan yang semakin parah. 

Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalan kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan 

diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Gambar 1.1 

memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000 sampai 2019. 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2019 (%) 

 
Sumber: World Bank (diolah) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut terlihat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2000-2019. Namun pada tahun 1999 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di titik terbawah hal tersebut dikarenakan 

kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis yang 

menghadapkan perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak 

ringan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus 

terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. 

 Indonesia menganut perekonomian terbuka di mana dalam menjalankan 

perekonomiannya pemerintah tidak luput akan adanya interaksi dari pihak swasta 

ataupun negara-negara lain. Dengan demikian, Indonesia tentu memerlukan 

pembiayaan yang cukup besar untuk membangun perekonomian yang merata dan 

sejahtera bagi rakyatnya. Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah turut berupaya mencari 

sumbersumber pembiayaan baru bagi pembangunan baik berasal dari dalam 

negeri ataupun luar negeri (Purba, 2020). 

Pembiayaan dari luar negeri dapat berupa utang luar negeri, utang luar 

negeri digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan akibat adanya 

kesenjangan antara tabungan dan investasi, sehingga dengan adanya sumber 

pembiayan luar negeri diharapkan kesenjangan tersebut dapat teratasi. Rangkuty 

et al. (2019), menyatakan dalam jangka pendek utang luar negeri sangat 

membantu pemerintah dalam upaya menutup defisit APBN akibat pembiayaan 

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Tetapi dalam 

jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai persoalan 

ekonomi. 

Adapun pembiayaan dari dalam negeri berupa ekspor, impor, inflasi, 

Ekspor adalah kegiatan penjualan barang ke luar negeri, kegiatan ekspor akan 

menghasilkan devisa. Di mana devisa menjadi salah satu sumber pendapatan 

negara. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara 

ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor 

umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke 

dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan 

dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima (Devi dan Murtala, 2019).  
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Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya 

adalah ekspor. Sedangkan Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang 

saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang 

lainnya (Mahzalena dan Juliansyah, 2019). 

 

2. METODE 

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang dicatat secara sistematis dalam bentuk deret waktu 

(time series). Data yang digunakan meliputi data pertumbuhan ekonomi, ekspor, 

impor, inflasi, utang luar negeri. Sumber data tersebut diperoleh dari publikasi 

World Bank. 

2.2 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

Ordinary Least Square (OLS). Model penelitian ini menggunakan modifikasi 

artikel Syahputra (2017), adapun model ekonometriknya diformulasikan sebagai 

berikut:  

                                                         (1) 

Di mana:  

GDPK = Gross Domestic Product Konstan 2010 

EKS       = Ekspor 

IMP       = Impor 

INF       = Inflasi 

ULN      = Utang Luar Negeri  

   = Error term (faktor kesalahan) 

    = Konstanta 

        = Koefisien regresi variabel independen  

     = tahun ke   
 

Tahapan estimasi model ekonometrik diatas meliputi uji multikolinieritas, 

uji heterokedastisitas, uji normalitas residual, uji linieritas model, uji kebaikan 

model, dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terpilih. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya terangkum 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Estimasi 

 

       = -63.455,97 + 0,4691 EKSt - 0,2614 IMPt + 2112,175 INFt + 149,9951ULNt  

                              (0,0084)*        (0,0886)***    (0,3974)              (0,0000)* 

R
2 

= 0,9917; DW = 1,1427;  F statistic= 447,5127; Prob. F = 0,0000 

Uji Diagnosis  

(1) Multikolinieritas (VIF) 

EKS = 184,0717; IMP = 147,6896; INF = 1,8239; ULN = 8,1673 

(2) Normalitas Residual (Jarque-Bera) 

JB(2) = 0,3303; Prob. JB(2) = 0,8477 

(3) Autokorelasi (Breusch-Godfrey) 

        (3) = 3,0246; Prob.   (3) = 0,3878 

(4) Heteroskedastisitas (White) 

  (14) = 15,9489; Prob.   (14) = 0,3165 

(5) Linieritas (Ramsey RESET)  

F(2,13) = 2,6965; Prob. F(2,13) = 0,1048 

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan     

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

probabilitas empirik (p value) statistik t 

 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga seperti 

yang disajikan dalam tabel 1, deteksi pelanggaran asumsi klasiknya akan meliputi 

deteksi multikolinieritas, deteksi normalitas residual, deteksi autokorelasi, deteksi 

heteroskedastisitas, dan uji spesifikasi atau linieritas model. 

3.2.1 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual model terestimasi akan dideteksi memakai uji Jarque-Bera 

(JB).    uji JB adalah distribusi residual model terestimasi normal; dan   -nya 

distribusi residual model terestimasi tidak normal.    diterima jika probabilitas 

atau signifikasi empirik statistik JB > α;    ditolak jika probabilitas atau 

signifikasi empirik statistik JB ≤ α. Dari Tabel 4.1, probabilitas atau signifikansi 

empirik stastistik JB adalah sebesar 0,8477 (> 0,10); jadi    diterima. Simpulan, 

distribusi residual model terestimasi normal. 
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3.2.4 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey RESET. Uji Ramsey RESET memiliki    spesifikasi model 

terestimasi tepat atau linier; sementara   -nya spesifikasi model terestimasi tidak 

tepat atau tidak linier.    diterima apabila probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey RESET > α;    ditolak apabila probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F uji Ramsey RESET ≤ α. Dari Tabel 4.1, 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey RESET terlihat 

memiliki nilai sebesar 0,8783 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, spesifikasi 

model terestimasi linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model Terestimasi 

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independennya secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi model 

terestimasi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model terestimasi 

memakai uji F. Dalam penelitian ini, variabel independen model terestimasi ada 

empat, formulasi hipotesis ujinya adalah                  , koefisien 

regresi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis;   : 

                         , koefisien regresi tidak secara simultan berni-

lai nol atau model terestimasi eksis.    akan diterima jika probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F 
 
> .;    akan ditolak jika probabilitas atau signifi-

kansi empirik statistik F
 
 . 

 Berdasarkan Tabel 1, terlihat probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik F pada model terestimasi memiliki nilai 0,0000, yang berarti < 0,01; jadi 

   ditolak. Simpulan, model terestimasi eksis. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (  ) 

Variabel ekspor memiliki koefisien regresi sebesar 0,4690, dengan demikian 

ekspor berpengaruh positif. Pola hubungan yang digunakan ekspor dan 

pertumbuhan ekonomi adalah linier-linier, artinya jika ekspor naik sebesar 1 

miliar rupiah maka GDP yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 
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juga akan naik sebesar 0,4690 juta US$. Sebaliknya bila ekspor turun sebesar 1 

miliar rupiah maka GDP juga akan turun sebesar 0,4690 juta US$. 

Variabel impor memiliki koefisien regresi sebesar -0,2614, dengan 

demikian impor berpengaruh negatif. Pola hubungan yang digunakan impor dan 

pertumbuhan ekonomi adalah linier-linier, artinya jika impor naik sebesar 1 miliar 

rupiah maka GDP akan turun sebesar 0,2614 juta US$. Sebaliknya apabila impor 

turun sebesar 1 miliar rupiah maka GDP akan naik sebesar 0,2614 juta US$. 

Variabel utang luar negeri memiliki koefisien regresi sebesar 149,9951, dengan 

demikian utang luar negeri berpengaruh positif. Pola hubungan yang digunakan 

utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi adalah linier-linier, artinya jika utang 

luar negeri naik sebesar 1 miliar rupiah maka GDP juga akan naik sebesar 

149,9951 juta US$. Sebaliknya apabila utang luar negeri turun sebesar 1 miliar 

US$ maka GDP juga akan turun sebesar 149,9951 juta US$. 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 

periode waktu 2000-2019 dipengaruhi oleh ekspor, impor, dan utang luar negeri. 

Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Ekspor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

peningkatan nilai ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional dan 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekspor yang meningkat akan mendorong 

peningkatan produksi dalam negeri. Produksi yang meningkat akan menggerakkan 

roda perekonomian dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pridayanti (2013) yang menyatakan bahwa 

ekspor bahan baku berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh 

negatif ini dikarenakan tingginya nilai impor barang dan jasa suatu negara akan 

menyebabkan rendahnya daya saing produk-produk lokal serta menurunkan nilai 

produksi barang dan jasa di dalam negeri (Pridayanti, 2013). Dengan demikian, 

pembatasan kegiatan impor produk-produk yang bisa diproduksi sendiri di dalam 

negeri perlu dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang ditemukan oleh 

Purba (2020) di mana dalam penelitianya menemukan bahwa impor berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena laju inflasi di Indonesia tergolong stabil dan masih bisa 

dikendalikan pemerintah terutama setelah krisis ekonomi global 2008. 

Gambar 1.  Perkembangan Inflasi di Indonesia Setelah Krisis Ekonomi Global 

 

 

Sumber: World Bank (diolah) 

Gambar 1 memperlihatkan tingkat inflasi di Indonesia setelah krisis 

ekonomi global masih berada di bawah Inflation Targeting Framework (ITF) 

yaitu sebesar 10%. Tingkat inflasi juga tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi karena jika terjadi lonjakan harga-harga barang pokok pemerintah sudah 

mempersiapkan kebijakan-kebijakan seperti subsidi bahan bakar dan beras. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Simanungkalit (2020) yang menemukan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Utang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah 

dan pembangunan ekonomi. Mankiw (2007), berpendapat bahwa utang luar negeri 

dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung 

kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan apa yang 

ditemukan oleh Basten et al. (2021) yang menyatakan bahwa utang luar negeri 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pengaruh 

ekspor,impor, inflasi dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019, dengan menggunakan alat regresi linier berganda atau 

Ordinary Least Square (OLS), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ekspor 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-

2019. Impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 2000-2019. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2000-2019. Utang luar negeri berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2019. 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari model sebesar 

0,9917, artinya 99,17% variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi dapat 

dijelaskan oleh variabel ekspor, impor, inflasi dan utang luar negeri. Sedangkan 

sisanya yaitu 0,83% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar model. 

Berdasarkan uji eksistensi model (Uji F) bahwa nilai probabilitas F 

stastistik F pada model terestimasi memiliki nilai 0,0000. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model terestimasi eksis. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di muka, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pemerintah 

diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengusaha yang 

melakukan perdagangan atau ekspor. Selain itu, kemudahan dalam melakukan 

ekspor juga sangat dibutuhkan produsen dalam negeri agar produk-produknya 

dapat berada di pasar internasional. 

Pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber dana utang dengan lebih 

baik lagi. Peningkatan utang secara berkala dapat menjadi beban kedepannya, 

maka diharapkan pemerintah beserta jajarannya dapat berkoordinasi dengan guna 

mengelola utang luar negeri agar dapat meunjang pertumbuhan ekonomi secara 

positif. Selain itu, pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan agar harga-harga 

barang dan jasa tetap dapat dijangkau masyarakat umum. 
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Masyarakat diminta lebih meningkatkan kepedulian dan rasa nasionalisnya 

dengan lebih memprioritaskan produk-produk dalam negeri dalam kegiatan 

konsumsi sehari-hari. 
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