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Produk domestik bruto merupakan salah satu variabel penting dalam ekonomi makro. 

Disetiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuannya untuk 

memproduksikan barang dan jasa. Ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi yang berlaku 

seperti inflasi, ekspor dan kurs. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul: “Pengaruh Inflasi, Ekspor Dan Kurs Rupiah Terhadap Produk Domestik 

Bruto Indonesia Tahun 2000-2004”. Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah 

untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi, ekspor dan kurs rupiah terhadap produk 

domestik brutopada tahun 2000-2004. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif yaitu data yang 

digambarkan dengan angka-angka yang kemudian dikelompokkan dan dianalisa dengan 

perhitungan-perhitungan yang bersifat kuantitatif sehingga diperoleh nilai yang pasti secara 

matematis untuk memperjelas keadaan. Data dalam penelitian ini adalah data time series 

tingkat inflasi, ekspor, kurs rupiah dan produk domestik bruto tahun 2000-2004 (data 

bulanan) yang bersumber dari Bank Indonesia yang berbentuk jurnal tahun 2000-2004 dan 

Biro Pusat Statistik yang berbentuk statistik keuangan BI yang diterbitkan Bank Indonesia 

tahun 2000-2004. 

Teknik analisa data yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah 

menggunakan model analisis regresi data panel, melalui metode Least Squares. Analisis 

menggunakan data panel merupakan gabungan antara dua data yaitu data time series dan data 

cross section. Secara sistematik persamaan tersebut dapat dituliskan dengan: 

LogYit 3 log X3it + eit2 log X2it + 1 log X1it + 0 + =  

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan uji statistik yaitu uji F, uji t dan , 

menunjukkan bahwa inflasi, ekspor, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap produk 

domestik bruto. Variabel inflasi dan kurs berpengaruh negatif dengan nilai sebesar -0,083 dan 

-0,200 sedangkan ekspor berpengaruh positif sebesar 0,049. sedangkan untuk pengujian F 

hitung, disimpulkan bahwa secara serentak inflasi, ekspor dan kurs berpengaruh terhadap 

produk domestik bruto dengan nilai F hitung sebesar 9,262 dan F tabel sebesar 2,76 dengan 

tingkat kepercayaan 95%. 


