
 

  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Ekonomi merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi setiap 

negara. Permasalahan ekonomi yang terjadi disuatu negara dapat memperlambat 

laju pertumbuhan ekonomi dan berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh 

pemerintahan suatu negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh 

masyarakat negara tersebut, termasuk Negara-negara Asia Tenggara. Asia 

Tenggara terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, 

Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Asia 

Tenggara terbagi menjadi dua kategori yaitu Asia Tenggara Daratan (ATD) dan 

Asia Tenggara Maritim (ATM). Seluruh negara di Asia Tenggara bergabung 

dalam Association of South East Asia Nation (ASEAN) pada tahun 1967 di 

Bangkok, Thailand (Wikipedia.org).  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan tingkat keberhasilan 

perekonomian suatu negara. Integrasi ekonomi antar negara ASEAN akan 

memudahkan perdagangan internasional di kawasan regional (Rinaldy, 

dkk.,2017). Mudahnya melakukan perdagangan akan semakin memacu negara 

ASEAN untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri, serta 

meningkatkan ekspor dan impor di kawasan regional. Ekspor yang meningkat 

akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara. Kegiatan ekspor 

yang lebih tinggi dari impor menjadikan neraca perdagangan surplus dan 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi jangka panjang 

suatu negara. Sehingga aliran modal luar negeri akan mengalir ke dalam negeri, 

dengan keadaan seperti ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa 

depan (Rinaldy, dkk.,2017). 

ASEAN mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan yang merupakan 

sebuah kawasan regional cukup besar. Total populasi yang mencapai 628,9 juta 
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jiwa, menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan dengan salah satu populasi 

manusia terbesar. Selain memiliki pasar yang besar, negara-negara ASEAN juga 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Data dari ASEAN 

Secretariat menunjukan, ASEAN memiliki total Gross Domestik Product (GDP) 

atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,43 miliar dollar Amerika Serikat 

(ASEAN Secretariat, 2016). Sehingga ASEAN dapat mewakili negara-negara 

lainnya dalam melakukan penelitian. Sudah banyak peneliti yang melakukan 

penelitian pada negara-negara ASEAN. Sebagai contoh dalam penelitian tentang 

pengaruh obligasi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 oleh Dania Anisa, 

2017. Negara-negara ASEAN-5 merupakan negara-negara yang terdiri dari 

Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara-negara 

tersebut merupakan negara dengan kawasan yang besar sehingga diharapkan 

negara ASEAN-5 dapat mewakili negara lainnya dalam melakukan penelitian. 

Melakukan suatu penelitian terhadap prilaku ekonomi seperti negara-

negara ASEAN-5, tidak cukup hanya melakukan pengamatan pada waktu yang 

bersamaan saja, tetapi juga mengamati pada berbagai periode waktu. Untuk itu 

diperlukan data yang merupakan data gabungan antara data cross section dan data 

time series. Analisis regresi dengan gabungan antara data cross section dan data 

time series disebut analisis regresi data panel. Analisis regresi adalah penelitian 

tentang hubungan antara satu variabel yang disebut variabel tak bebas atau 

variabel yang dijelaskan dan satu atau lebih variabel lainnya yang disebut variabel 

bebas atau variabel penjelas (Damodar N. Gujarati, 2007). Penelitian data panel 

sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. Penelitian mengenai Gross 

Domestic Product (GDP) menggunakan data panel juga banyak dilakukan oleh 

para peneliti. Dwi Hartini dan Yuni Prihadi Utomo (2004) dalam penelitian yang 

berjudul analisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: 

menggunakan metode final prediction error untuk melihat pengaruh inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, Piko Permada (2014) dalam 

penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik 

Regional Bruto Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Tengah: analisis data panel 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi inflasi di Provinsi Jawa 



 

 

I-3 

 

Tengah pada periode 1988-2012, Daniel Eka Bonokeling (2016) dalam penelitian 

pengaruh utang luar negeri, tenaga kerja, dan ekspor, terhadap produk domestik 

bruto di indonesia: analisis data panel menganalisis apakah terdapat pengaruh 

antara utang luar negeri, tenaga kerja, dan ekspor terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) di Indonesia dalam periode 1986-2015, Rinaldy Achmad Roberth 

Fathoni, dkk. (2017) dalam penelitian yang berjudul pengaruh ekspor intra-asean 

dan fdi intra-asean terhadap pertumbuhan ekonomi negara asean: menggunakan 

data panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ekspor Intra-

ASEAN dan FDI Intra-ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara 

ASEAN-5 (Negara indonesia, malaysia, singapura, filipina, dan thailand tahun 

2006-2015) dan masih banyak lagi penelitian lainnya. Mengingat pentingnya 

masalah Gross Domestic Product di suatu negara, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang menganalisis pengaruh ekspor, impor, dan inflasi 

terhadap Gross Domestic Product (GDP) di negara ASEAN-5 menggunakan 

analisis data panel dengan studi di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Filipina, dan Thailand periode 2012-2016. 

Pada penelitian ini, Gross Domestic Product menjadi variabel dependen 

atau variabel terikat. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas adalah 

Inflasi, Ekspor dan Nilai Tukar (kurs) di ASEAN-5. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 

Pengaruh Inflation, Eksport, dan Exchange Rate terhadap Gross Domestic 

Product di ASEAN-5 dengan Menggunakan Data Panel”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu “Bagaimanakah model 

regresi data panel Gross Domestic Product (GDP) di ASEAN-5 periode 2012-

2016?”. 

 

 



 

 

I-4 

 

1.3  Batasan Masalah 

  Penelitian ini dilakukan dengan memberi batasan-batasan masalah agar 

tidak menyimpang dari yang direncanakan sehingga tujuan yang diinginkan 

tercapai, adapun batasan dalam melaksanakan panenelitian yaitu: 

1. Data yang digunakan adalah data Gross Domestic Product (GDP), inflasi, 

ekspor dan nilai tukar (kurs) di ASEAN-5 tahun 2012 sampai tahun 2016. 

2. Data pada penelitian ini diambil dari data ASEAN-5 pada negara 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model terbaik 

dari regresi data panel pada kasus Gross Domestic Product (GDP) di ASEAN-5. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:  

1. Penulis dapat mengembangkan ilmu statistik dalam bidang regresi data 

panel. 

2. Memberikan informasi tentang bagaimana cara-cara yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan model regresi data panel. 

3. Diharapkan bagi pembaca dapat menambah wawasan, informasi dan 

sebagai bahan referensi bagi yang membutuhkan. 

4. Hasil dari penelitian tentang Gross Domestic Product (GDP) di ASEAN-5 

ini diharapkan dapat menjadi tambahan reverensi saat pemerintah akan 

membuat dan memberlakukan aturan berkaitan inflasi, ekspor, dan nilai 

tukar untuk mencapai negara yang lebih baik sehingga dapat diambil 

kebijakan yang tepat dalam menghadapi masalah Gross Domestic Product 

(GDP). 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. 

Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab : 

BAB I     Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    Landalasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Landasan teori tersebut mencakup tentang pengertian 

Gross Domestic Product (GDP), pengertian Inflation, pengertian 

Exports, dan pengertian Exchange Rate. Serta memberikan teori tentang 

analisis regresi, analisis regresi sederhana, analisis regresi linier 

berganda, regresi data panel, estimasi parameter pada regresi data panel, 

pemilihan metode terbaik, uji asumsi klasik, pembobot yang digunakan 

pada regresi data panel, uji signifikan parameter. 

BAB III  Metodelogi Penelitian 

Berisikan tentang sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini dan 

variabel penelitian serta metode analisis data untuk regresi data panel.  

BAB IV  Pembahasan 

Bab ini membahas data yang digunakan dalam penelitian tentang 

pengaruh inflasi, ekspor, dan impor di ASEAN-5  menggunakan regresi 

data panel. Data yang digunakan adalah Gross Domestic Product 

(GDP), Inflation, Exports, dan Exchange Rate di ASEAN-5. 

BAB V   Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini.  


