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Abtraksi 

Tujuan diadakannnya pem:litian ini adalah untuk menganalis hubllngan 
kausalitas antara ekspor dan penumhuhan ekonomi rndonesia selama periodc 
J970-2000. Penelitian ini didasarkan atas pertentangan pendapat antara teori 
Nco Klasik dan teori Strukturalis. Kaum Ncoklasik menyatakan bahwa ckspor 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (export led growth). SebaJiknya, kaum 
Strukturalis berpendapat bahwa pertllmbuhan ekonomi-Iah yang mempengaruhi 
ekspor (I,!,rowlh led export) 

Untuk menghindari .'lJUriolls regressioll (regresi laneung), digunakan uj i 
akar unit yang dikembangkan Dickey-Fulkr, uji kointegrasi Johansen dan l~ii 
kausaJitas Granger. Perlanza, akan diuji hubungan .di antara ekspor dan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan hipotesis Neoklasik kemudian yang 
kedua, hubungan di antara pcrtumbllhan ckonomi dan ckspor akan diuji 
berdasarkan hipotesis Strukturalis. Selanjutnya untuk memudahkan anal isis data 
ekspor dipilah menjadi ekspor migas dan non migas. 

Berdasarkan data dan pcndckatan ckonomctri yang digunakan terbukti 
bahwa variabel yang dianaJisis stationer dan berkointegrasi. Hasil uji kausalitas di 
antam pertumbllh;m ekspor dall perlumbllhan ckonomi menlln.i lIkkan bahwa ada 
kausalitas dua arah (1)idmcc/iollu/) di antam pCl1umhuhan ckspor dan pertumhuhan 
ekonomi. SeJanjutnya dari data ekspor yang dipiJah, didapatkan hasil bahwa 
tcrdapa1 hubungan satu arah (unidirectional) an1ara pcrtumbuhan ckspor migas 
dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah pengaruh dari perlumbuhan ekspor 
migas ke pertumbuhan ekonomi (expori led grow/h). Sementara itu ditemukan 
hubungan satu arah (unidireclional) antara varia bel pertumbuhan ckspor non 
migas dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah pengaruh dari pertumbuhan 
ekonomi ke pertumbuhan ekspor non migas (growth led expor(). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PERTUMBUHAN EKSPOR...  DANDUNG HADI SUTANTO 




