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ABSTRACT 

Factors Affecting Growth in Indonesia 2005-2020  

By : 

Intan Oktapiani  

(173401019) 

 

Mentors : 

Asep Yusup Hanapia 

Encang Kadarisman 

 

This study ains to analyze the effect of foreign debt, labor, export and import partially 

or joinly on economic growth Indonesian country 2005-2020. The analysis us in this 

research is time series regression analysis, with the ordinary least square approach. 

The result of this study indicate that partially foreign debt and export have a positive 

but insignificant effect, labor have a negative significant and import have a negative 

but insignificant. Taken together, foreign debt, labor, export, and import have a 

significant effect on Indonesia’s economic growth. 

 

Keywords : Economic growth, foreign debt, labor, export, import 
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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2005-2020 

Oleh : 

Intan Oktapiani 

NPM.173401019 

 

Pembimbing : 

Asep Yusup Hanapia 

Encang Kadarisman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri, tenaga kerja, 

ekspor, dan impor secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 2005-2020. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis linear berganda data time series dengan pendekatan Ordinary Least 

Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial utang luar negeri dan 

ekspor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, tenaga kerja berpengaruh negatif 

signifikan serta impor berpengaruh negative tetapi tidak signifikan. Secara bersama-

sama utang luar negeri, tenaga kerja, ekspor dan impor berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, tenaga kerja, ekspor, impor  
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