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ANALISIS PENGARUH TINGKAT EKSPOR, TENAGA KERJA DAN 

JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

INDONESIA 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ekspor, tenaga kerja 

dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018-

2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website 

Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time 

series. Data cross section meliputi jumlah 34 provinsi di Indonesia dan data time 

series merupakan data tahunan yaitu selama 3 tahun. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel tingkat ekspor dan tenaga kerja tidak 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

 

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, tingkat ekspor, tenaga kerja, jumlah 

penduduk 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of the level of exports, labor and 

population on economic growth in Indonesia in 2018-2020. This study uses 

secondary data obtained from the website of the Central Statistics Agency (BPS). 

The method used in this research is panel data regression which is a combination 

of cross section data and time series data. The cross section data covers 34 

provinces in Indonesia and the time series data is an annual data that is for 3 years. 

The results of the study indicate that the variable population has an influence on 

economic growth while the variable level of exports and labor has no effect on 

economic growth in Indonesia. 

 

Keywords: economic growth, export rate, labor, population 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah atau 

negara. Dalam mengukur maju atau tidaknya suatu daerah atau negara dapat 

dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu daerah atau 

negara tersebut. Salah satu dasar untuk melihat tolak ukur tersebut dapat dilihat 

dari segi kesejahteraan masyarakat daerah atau negara tersebut. Jika kesejahteraan 

masyarakat tersebut baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara 

tersebut cenderung stabil. Menurut Todaro & Smith (2006), pertumbuhan 
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ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas dalam suatu 

perekonomian di daerah secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga 

menghasilkan output nasional dan pendapatan yang semakin lama akan semakin 

besar nilainya. Komponen penting pertumbuhan ekonomi ada 3 yaitu (1) 

Akumulasi modal yang termasuk di dalamnya investasi berbentuk tanah, peralatan 

fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan 

keterampilan dalam bekerja, (2) Pertumbuhan penduduk yang akan membentuk 

pertumbuhan angkatan kerja baru, (3) Kemajuan teknologi yang dapat diartikan 

berfungsi sebagai penyelesaian pekerjaan (Todaro and Smith, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya cukup stabil dengan laju 

pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% setiap tahunnya. Namun, pada tahun  2020 

menurun drastis sekitar 3% karena pandemic covid-19 yang melanda seluruh 

negara termasuk Indonesia. Akibat pandemic covid-19 hampir seluruh negara di 

dunia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat dari pembatasan 

mobilitas atau bahkan lockdown yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Kondisi 

tersebut perlu dibenahi agar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pulih 

kembali agar dapat terus meningkat dan ikut berkontribusi dalam perekonomian di 

dunia. Salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

cara memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih termotivasi untuk 

mencintai produk lokal dan memperketat persaingan perdagangan dalam negeri 

agar masyarakat Indonesia bisa melakukan ekspor secara besar-besaran.  

 

2. METODE 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Ekspor, Tenaga Kerja dan 

Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Alat analisis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan 

formulasi model ekonometrika sebagai berikut:  

 

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

EKS  = Ekspor (Juta US$) 

TK  = Tenaga Kerja (Juta Jiwa) 
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JP  = Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

  = Error Term (faktor kesalahan) 

0  = Konstanta  

1…3  = Koefisien Regresi Variabel Independen  

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya analisis pengaruh tingkat ekspor, 

tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

tahun 2018-2020 diestimasi dengan analisis regresi data panel melalui formulasi 

model ekonometrik sebagai berikut:  

 

Di mana: 

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

EKS  = Ekspor (Juta US$) 

TK  = Tenaga Kerja (Juta Jiwa) 

JP  = Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

  = Error Term (faktor kesalahan) 

0  = Konstanta  

1…3  = Koefisien Regresi Variabel Independen  

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t 

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Commont Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dapat dilihat 

pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil Regresi CEM, FEM, Dan REM 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 57.33662 1914.725 57.54700 

EKS 0.064297 1.276270 0.064979 

TK -8.428275 11.74354 -8.462032 

JP 8.145094 -249.6783 8.178189 

R
2
 0.018147 0.567814 0.018109 

Adj. R
2
 -0.011910 0.328449 -0.011949 

F-Statistic 0.603758 2.372170 0.602477 

Prob.F-Statistic 0.614099 0.001214 0.614924 

 

3.1 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih 

model terestimasi terbaik antara CEM, FEM dan REM. Apabila pada Uji Chow 

model yang terpilih adalah FEM dan pada Uji Hausman model yang terpilih juga 

FEM maka Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan maka model terestimasi 

terbaik adalah FEM.  

3.1.1 Uji Chow  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara Model Common 

Effect dengan Model Fixed Effect dapat diketahui melalui uji statistik F. H0 pada 

Uji Chow menyatakan bahwa model terestimasi adalah Commont Effect Model 

(CEM) dan HA pada Uji Chow menyatakan bahwa model terestimasi adalah Fixed 

Effect Model (FEM) dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Prob F > 0,01 

maka H0 tidak ditolak dengan kesimpulan model terpilih Commont Effect Model 

(CEM) sedangkan apabila nilai probabilitas Prob F < 0,01 maka H0 ditolak dengan 

kesimpulan model terpilih Fixed Effect Model (FEM).  

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Chow  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 2.505116 (33,65) 0.0008 

Cross-section Chi-square 83.699665 33 0.0000 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa hasil Uji Chow pengaruh tingkat 

ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk menunjukkan nilai Prob F sebesar 
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0,0008 < 0,01, sehingga H0 ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).  

3.1.2 Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terestimasi antara FEM atau 

REM. H0 pada Uji Hausman menyatakan bahwa model terestimasi adalah Fixed 

Effect Model (FEM) dan HA pada Uji Hausman menyatakan bahwa model 

terestimasi adalah Random Effect Model (REM) dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas Prob Chi-Sq > 0,01 maka H0 tidak ditolak dengan kesimpulan model 

terpilih Random Effect Model (REM)  sedangkan apabila nilai probabilitas Prob 

Chi-Sq < 0,01 maka H0 ditolak dengan kesimpulan model terpilih Fixed Effect 

Model (FEM).  

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 52.294130 3 0.0000 

 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa hasil Uji Hausman dari pengaruh 

tingkat ekspor, tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Sq sebesar 0,0000 < 0,01 

sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang 

terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).  

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

 
 

R
2
=0.567814; DW-Stat.=3.514496; F-Stat.=2.372170; Prob. F-Stat.= 0.001214 

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

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

t-statistik. 
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3.1.3 Penghitungan Konstanta Model Terpilih  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai masing-masing konstanta pada model 

ekonometrika dengan nilai konstanta tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan 

nilai konstanta sebesar 629.3821 dan nilai konstanta terendah adalah Provinsi 

Sulawesi dengan nilai konstanta sebesar -589753. 

Tabel 5. Efek dan Konstanta Fixed Effect Model (FEM) 

Crossid Effect Koefisien 

Aceh 49.95246 107.2891 

Sumatera Utara 285.9222 343.2588 

Sumatera Barat 54.27210 111.6087 

Riau 103.3158 160.6524 

Jambi -48.7946 8.54207 

Sumatera Selatan 158.2793 215.6159 

Bengkulu -186.785 -129.448 

Lampun 156.0600 213.3966 

Kep. Bangka Belitung -263.121 -205.784 

Kep. Riau -161.655 -104.318 

DKI Jakarta 207.0461 264.3827 

Jawa Barat 572.0455 629.3821 

Jawa Tengah 489.1303 546.4669 

DI Yogyakarta -28.214 29.12259 

Jawa Timur 521.1520 578.4886 

Banten 252.1333 309.4699 

Bali -2.66057 54.67605 

Nusa Tenggara Barat 37.99177 95.32839 

Nusa Tenggara Timur 56.71155 114.0482 

Kalimantan Barat 34.06934 91.40596 

Kalimantan Tengah -118.912 -61.5754 

Kaliantan Selatan -10.8293 46.50732 

Kalimantan Timur -48.7255 8.61113 

Kalimantan Utara -435.439 -378.102 

Sulawesi Utara -131.406 -74.0697 

Sulawessi Tengah -79.2639 21.9273 

Sulawesi Selatan 169.3627 226.6993 

Sulawesi Tenggara -116.312 -589753 

Gorontalo -305.294 -247.957 

Sulawesi Barat -275.775 -218.438 

Maluku -209.549 -152.213 

Maluku Utara -295.343 -238.007 
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Crossid Effect Koefisien 

Papua Barat -359.805 -302.468 

Papua -69.5614 -12.2248 

 

3.2 Uji Kebaikan Model Terpilih  

3.2.1 Interpretasi Koefisien Determinasi R
2
 

Besarnya nilai R
2
 sebesar 0.567814 atau sebesar 56,7814% yang berarti variasi 

variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variable ekspor, 

tenaga kerja, dan jumlah penduduk. Sisanya sebesar 0,432186 atau 43,2186% 

dijelaskan oleh variasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Uji F dilakukan  untuk menguji eksistensi suatu model. Secara teoritis, langkah-

langkah uji F dapat dilakukan sebagai berikut: 

Ho: Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap   variabel 

dependen . 

Ha: Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap   variabel 

dependen. 

Adapun kinerja pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 diterima apabila tingkat signifikansi > 0,01 

HA ditolak apabila tingkat signifikansi < 0,01 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai probabilitas F pada model estimasi 

memiliki nilai sebesar 0.001214 < α (0,01) yang berarti H0 ditolak, maka model 

yang digunakan eksis. 

3.2.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji koefisien regresi secara parsial dilakukan untuk menguji pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji t 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

H0: Variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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HA: Variabel independen ke-i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dalam uji signifikansi parsial, jika nilai probabilitas t < α (0,01) yang 

berarti H0 ditolak, maka variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, jika nilai probabilitas t > α (0,01) yang berarti, H0 

diterima maka variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi parsial terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Estimasi Uji t 

Variabel t-statistik Probilitas t Kriteria Kesimpulan 

LOG(EKS) 1.276270 0.4958 > 0,1 tidak signifikan 

LOG(TK) 11.74354 0.6606 > 0,1 tidak signifikan 

LOG(JP) -249.6783 0.0000 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

 

Dari Tabel 6, terlihat probabilitas t jumlah penduduk sebesar 0.0000 

signifikan pada α=0,01. Variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018-2020, sedangkan variabel 

ekspor dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia pada tahun 2018-2020. 

 

3.3 Interpretasi Ekonomi  

Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section dengan metode Fixed 

effectmodel menunjukkan bahwa variabel ekspor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018-2020. Ekspor memiliki 

pengertian “arus keluar sejumlah barang dan jasa dari suatu negara ke pasar 

internasional”. Ekspor bisa terjadi jika sudah cukupnya kebutuhan akan barang-

barang/jasa tertentu di dalam negeri atapun baik produk/jasa tadi berkompetitif 

dalam kualitas / harga dengan produk yang satu jenis di dalam pasar internasional. 

Ekspor akan memberikan pendapatan nasional, valuta asing yang relevan untuk 

membiayai impor dan pembangunan negara yang dibutuhkan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Triwidyati & Purnamaningsih (2019) “Pengaruh Ekspor, 

Pengeluaran Pemerintah, dan Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung“, Murialti (2020) ”Analisis 

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Dengan Regresi Data Panel Tahun 
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2015-2019”, dan Agus, dkk (2021) ” Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Ekspor 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat”. Dalam penelitian ini, 

pertumbuhan ekonomi terpengaruh tidak signifikan oleh ekspor. Kegiatan ekspor 

di Indonesia tidak mengahasilkan devisa yang besar tidak yang mengakibatkan 

jumlah produksi tidak mengalami peningkatan sehingga tidak mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Variabel tenaga kerja tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari & Fisabilillah 

(2021) “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banyuwangi”. Bawuno, dkk (2015) 

“Pengaruh investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

di kota Manado (studi pada kota Manado tahun 2003-2012)”, dan Rajab & 

Novianti (2021) “Pengaruh investasi, tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat”. Hasil penelitian menunjukkan 

tenaga kerja tidak mempengaruhi nilai pada pertumbuhan ekonomi. Padahal 

pertambahan jumlah tenaga kerja dapat berdampak pada pertambahan produksi 

yang dapat memenuhi permintaan masyarakat. Semakin berkualitas sumber daya 

manusia dan semakin maju pula teknologi yang digunakan dapat mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi. Ketidak signifikanan variabel tenaga kerja dalam 

penelitian ini dikarenakanIndonesia kurang memaksimalkan potensi penduduk 

yang tergolong angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal lain 

yang mengakibatkan ketidak signifikanan variabel tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena tidak meratanya pembagian daerah perekonomian. 

Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018-2020. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Rahayu, dkk (2018) “Pengaruh jumlah penduduk dan inflasi serta 

investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi”, (Akasumbawa, dkk (2021) 

“Faktor- faktor yang empengaruhi pertumbuhan ekonomi di negera dengan 

jumalah penduduk terbesar di dunia (studi pada negara China, India, Indonesia, 

Pakistan dan Amerika Serikat)”, dan Salsabila, dkk (2021) “Pengaruh jumlah 

penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi di wilayah gerbang kertosusila”. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

bahwa secara langsung jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat 

menjadi pendorong bahkan penghambat suatu pertumbuhan ekonomi. Dorongan 

yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 

bersumber dari akibat pertambahan luas pasar. Perkembangan penduduk 

menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan perusahaan 

menjadi besar pula. Maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan 

kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. 

Akibat buruk dari pesatnya pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi 

terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi 

tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang 

menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak 

seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bab IV dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section terpilih model estimasi 

regresi terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). 

2) Uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Ekspor, Tenaga 

Kerja, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  dan model tersebut eksis untuk 

digunakan.  

3) Uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

sedangkan variabel ekspor dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

4) Nilai koefisien determinan R
2
 sebesar 0.567814yang berarti 56,7814%  variasi 

variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel ekspor, 
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tenaga kerja, dan jumlah penduduk. Sisanya sebesar 0,557814 atau 55,7814% 

dijelaskan oleh variasi variabel-variabel lain atau faktor-faktor yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. 

 

4.2 Saran  

Berdasarkan analisis yang didapatkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlu 

diupayakan kebijakan yang menunjang kenaikan nilai tambah dari hasil 

produksi baik berupa barang dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat 

menambah dan meningkatkan pendapatan.  

2) Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, perlu dirumuskan 

kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia 

misalnya melalui penambahan subsidi di bidang pendidikan, wajib belajar 

lebih dari 9 tahun, seta menggandeng pihak swasta melalui program CSR 

(Corporate Social Responsibility) untuk mengalokasikan sebagian dananya 

dalam penyelenggaraan beasiswa/sekolah gratis, pendirian Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang merata untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan 

mempunyai keahlian khusus.  

3) Pemerintah Indonesia siap menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai 

untuk mengimbangi jumlah penduduk agar tidak muncul masalah baru lagi 

seperti pengangguran. 

4) Pemerintah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor di Indonesia dengan 

cara mengurangi ekonomi biaya tinggi, menyederhanakan perijinan dokumen 

ekspor, memperbaiki sarana dan prasarana sektor perdagangan, memperlancar 

arus distribusi barang serta meningkatkan pengamanan pasar dalam negeri 

sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat. 
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