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Analisis Ekspor Indonesia Kategori Industri Besi Baja, Mesin-Mesin, dan 

Otomotif ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang 
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Tatik Andriani  

135020100111013 

 

Dosen Pembimbing: 

Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev 

 

Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu permintaan dan 

penawaran ekspor pada industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif Indonesia 

ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan metode OLS dan dilakukan regresi terpisah 

untuk masing-masing negara. Dengan menggunakan data tahunan pada periode 

1992-2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran ekspor di 

masing-masing negara. Variabel investasi domestik Indonesia hanya berpengaruh 

terhadap ekspor ke Singapura, Thailand, dan Jepang. Sedangkan FDI Indonesia 

tidak berpengaruh terhadap ekspor ke Singapura dan Jepang, tetapi berpengaruh 

positif terhadap ekspor ke  Malaysia dan Thailand, dan negatif terhadap ekspor ke 

Filipina. Inflasi tidak berpengaruh terhadap ekspor ke Singapura, Thailand, dan 

Filipina, tetapi berpengaruh negatif ke Malaysia dan positif ke Jepang. GDP per 

kapita negara tujuan berpengaruh positif, sedangkan FDI importir tidak memiliki 

pengaruh terhadap ekspor Indonesia. Sedangkan nilai tukar riil importir memiliki 

pengaruh negatif kecuali nilai tukar riil Filipina.  

 

Kata Kunci: Besi Baja, Mesin-Mesin, Otomotif, Industri, OLS,  Permintaan Ekspor, 

Penawaran Ekspor
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Analysis on the Export of Steel, Machinery, and Automotive Industries from 

Indonesia to Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines, and Japan 

 

By: 

Tatik Andriani 

135020100111013 

 

Advisory Lecturer: 

Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev. 

 

Abstract 

 

This study is aimed to analyze determinant factors of supply and demand export 

on steel, machinery, and automotive Indonesia’s industry to Singapore, Malaysia, 

Thailand, Philippines, and Japan. This study uses secondary data with OLS 

method and conducted separate regressions for each country. Using annual data 

for 1992-2014 period, the result of this study shows that there are differences 

variables that affect the export demand and supply in each country. Indonesian 

domestic investment variable only affect exports to Singapore, Thailand, and 

Japan. While FDI Indonesia has no effect on export to Singapore and Japan, but 

positive effect on export to Malaysia and Thailand, and negative effect on export 

to philippines. Inflation has no effect on export to Singapore, Thailand, and 

Philippines, but negative influence to Malaysia and positive to Japan. GDP per 

capita destination country has a positive effect, while FDI importer has no effect on 

Indonesian export. While importer real exchange rate has a negative effect, except 

Philippines real exchange rate. 

 

Keywords: Steel, Machinery, Automotive, Industry, OLS, Export Demand, Export 

Supply 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekspor merupakan sebuah motor penggerak perekonomian nasional yang 

menjadi salah satu komponen dalam menyumbang pendapatan dan devisa 

negara. Selain itu, ekspor juga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan Gross Domestic Product (GDP) serta mampu menurunkan jumlah 

kemiskinan. Dengan adanya ekspor, lapangan kerja dan penggunaan tenaga kerja 

sebagai faktor produksi semakin meningkat. Sehingga, secara tidak langsung 

ekspor mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat suatu negara. 

Selain menjadi komponen penyumbang pendapatan nasional, ekspor juga 

menjadi salah satu cara dalam mengukur daya saing negara yang dilihat dari 

kemampuan perdagangan. Dalam The Global Competitiveness Report yang 

diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur daya saing negara adalah ekspor. Ekspor menjadi 

salah satu komponen dalam pilar yang ditetapkan untuk mengukur daya saing oleh 

WEF. Oleh karena itu, secara tidak langsung ekspor berpengaruh terhadap tingkat 

daya saing negara.  

Menurut laporan dalam The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 

yang diterbitkan oleh WEF, posisi daya saing Indonesia berada di urutan ke 37 

dari 140 negara yang diteliti. Posisi tersebut turun dari urutan ke 34 pada tahun 

sebelumnya. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia menempati 
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posisi ke 3 setelah Singapura (urutan ke 2) dan Malaysia (urutan ke 18) dalam 

daya saing global. Menurut International Institute for Management Development 

(IMD) rendahnya daya saing salah satunya disebabkan oleh buruknya kinerja 

perekonomian dalam hal perdagangan internasional, khususnya ekspor.  

Ekspor Indonesia tumbuh pesat pada tahun 1987 setelah mengalami 

kemerosotan dan fluktuasi yang tajam pada tahun 1981 – 1986 akibat tidak 

stabilnya kondisi perekonomian negara. Penurunan kinerja ekspor pada tahun 

1986 dengan pertumbuhan ekspor yang mencapai angka -20,35 persen salah 

satunya disebabkan oleh harga minyak yang bergejolak. Menurunnya harga 

minyak di pasar internasional menyebabkan terjadinya kemerosotan penerimaan 

pendapatan ekspor karena ekspor didominasi oleh sektor migas.  

Meskipun terjadi fluktuasi, kinerja ekspor tahun 1990-an lebih baik dibanding 

tahun 1980-an dengan pertumbuhan diatas 8 persen setiap tahunnya. Tercatat 

pertumbuhan ekspor tertinggi mencapai 16,56 persen pada tahun 1992. Namun, 

adanya krisis yang melanda Thailand dan menimpa hampir semua negara ASEAN 

menyebabkan kemampuan ekspor Indonesia menurun. 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekspor Indonesia Tahun 1985 – 2012 (dalam 
Persen) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 
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Pertumbuhan ekspor Indonesia mulai meningkat pada tahun 1999 dan tahun 

2000. Namun pada tahun 2001 kembali mengalami penurunan akibat adanya 

perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan menurunnya perdagangan 

dunia (Bappenas, 2001). Pertumbuhan impor negara industri maju yang 

mengalami perlambatan berdampak pada penurunan ekspor negara berkembang, 

sehingga Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu negara yang 

terpengaruh adanya perlambatan ekonomi dunia. Meskipun demikian, pada tahun 

2002 ekonomi Indonesia kembali pulih dan pertumbuhan ekspor terus mengalami 

peningkatan hingga tahun 2010 yang mencapai angka 35,42 persen. Namun pada 

tahun sebelumnya, ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan 

dikarenakan runtuhnya stabilitas ekonomi global pada tahun 2008. Krisis yang 

pada awalnya terjadi di Amerika Serikat ini berdampak pada ekonomi dunia 

termasuk pada jatuhnya berbagai harga komoditas dunia (Bank Indonesia, 2009). 

Sehingga, harga komoditas yang jatuh menyebabkan penerimaan ekspor 

Indonesia mengalami penurunan.  

 

Gambar 1.2 Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2012 – 2015 (Dalam Miliar Rupiah) 

 
Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah) 
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Dalam empat tahun terakhir, penerimaan ekspor Indonesia terus menurun. 

Total ekspor pada tahun 2012 mencapai lebih dari 190 miliar rupiah. Namun pada 

tahun 2015, total pendapatan ekspor hanya mencapai 161 miliar rupiah. 

Penurunan penerimaan ekspor ini tidak terlepas dari akibat perlambatan ekonomi 

dunia, dimana pertumbuhan ekonomi terus menurun dari tahun 2010 yang 

mencapai 5,4 persen turun menjadi 3,3 persen pada tahun 2013 (Laporan 

Pelaksanaan Tim Perekonomian Global Kementerian Keuangan, 2014). Selain itu 

melemahnya permintaan internasional karena perlambatan ekonomi dunia serta 

turunnya harga komoditas ekspor juga menjadi penyebab penurunan penerimaan 

ekspor Indonesia (OECD, 2015).  

  

Tabel 1.1 Kontribusi Ekspor Migas dan Non Migas terhadap Total Ekspor 
Indonesia Tahun 2012 – 2015 (Dalam Persen) 

Sektor 2012 2013 2014 2015 

I. MIGAS 19,46 17,88 17,21 15,05 

II. NON MIGAS 80,54 82,12 82,79 84,95 

1. Pertanian 2,93 3,13 3,27 3,49 

2. Industri 61,11 61,92 66,55 66,18 

3. Pertambangan 0 0 0 12,04 

4. Tambang 16,49 17,07 12,96 3,22 

5. Lainnya 0,01 0,01 0,01 0,02 

Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah) 

 

Penurunan pendapatan  ekspor ini juga tidak terlepas dari sektor-sektor yang 

menyokong dan menyumbang peningkatan maupun penurunan kinerja ekspor, 

baik sektor migas maupun non migas. Kedua sektor tersebut berperan dalam 

peningkatan dan penurunan total ekspor yang menunjang perekonomian. Menurut 

data Kementerian Perindustrian, ekspor Indonesia selama 4 tahun terakhir 

didominasi ekspor sektor nonmigas khususnya sektor industri. Meskipun 
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mengalami penurunan pada tahun 2015 karena adanya perlambatan ekonomi 

dunia, ekspor sektor industri masih menyumbang lebih dari 66 persen terhadap 

total ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan 

basis sektor yang menopang perekonomian dengan kontribusi terbesar dalam 

ekonomi negara. 

Sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan ekspor sektor nonmigas, 

sektor industri menempati urutan pertama terbesar dengan kontribusi lebih dari 60 

persen setiap tahunnya selama empat tahun terakhir. Kontribusi sektor industri 

terhadap total ekspor non migas pada tahun 2015 adalah sebesar 77,90 persen. 

Sedangkan kontribusinya  terhadap total ekspor baik migas dan non migas tahun 

2015 adalah sebesar 66,18 persen. Kontribusi tersebut menunjukkan perubahan 

yang signifikan dibanding ekspor Indonesia pada tahun 1980 – 1990 yang 

didominasi oleh ekspor sektor migas. Dalam ekspor sektor industri, terdiri dari 

berbagai kelompok hasil industri yang berperan dalam pergerakan nilai ekspor.  

 

Gambar 1.3 Sepuluh Kelompok Hasil Industri dengan Nilai Terbesar Tahun 
2015 (US$ Miliar) 

 
Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah) 
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Namun terdapat sepuluh kelompok hasil industri dengan nilai terbesar pada 

tahun 2015, diantaranya adalah kelompok hasil industri pengolahan kelapa sawit, 

besi baja mesin dan otomotif, tekstil, elektronika, pengolahan karet, makanan dan 

minuman, pulp dan kertas, pengolahan kayu, pengolahan emas, dan sepatu dan 

alas kaki. Ekspor industri pada tahun 2015, didominasi oleh ekspor hasil kelompok 

industri pengolahan kelapa sawit yang menempati urutan pertama dengan nilai 

US$ 20,75 miliar. Kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif 

menempati urutan kedua dengan total nilai ekspor sebesar US$ 14,46 Miliar. 

Kedua kelompok hasil industri ini memiliki peranan besar dalam peningkatan dan 

penurunan ekspor Indonesia.  

Dalam kawasan ASEAN, ekspor tertinggi adalah pada kelompok hasil 

industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Meskipun mengalami fluktuasi, nilai 

ekspor kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif lebih besar 

dibanding dengan pengolahan kelapa sawit.  

 

Gambar 1.4 Total Ekspor Kelompok Hasil Industri ke ASEAN (Dalam US$) 

 
Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah) 
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perekonomian dan mendukung pertumbuhan infrastruktur. Hasil industri 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dan pengembangan 

teknologi baru yang lebih maju.   

Kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif sebagian 

besar di ekspor ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Jepang juga menjadi 

salah satu importir terbesar untuk hasil industri tersebut. Empat negara 

ASEAN sebagai importir terbesar adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan 

Filipina. Selain importir terbesar dalam hasil industri besi baja, mesin-mesin, 

dan otomotif, empat negara tersebut juga termasuk ke dalam 30 negara tujuan 

ekspor terbesar untuk produk hasil industri. Bahkan, total ekspor hasil industri 

besi baja, mesin-mesin, dan otomotif ke empat negara ASEAN dan Jepang 

rata-rata mencapai 50 persen dari total ekspor meskipun mengalami 

penurunan pada tahun 2014 dan 2015 yang hanya mencapai 47,67 persen 

dan 44,98 persen dikarenakan adanya perlambatan ekonomi dunia.  

 

Tabel 1.2 Ekspor Kelompok Hasil Industri Besi Baja, Mesin-Mesin dan 
Otomotif ke Beberapa Negara (US$ Juta) 

No Tujuan Ekspor 2012 2013 2014 2015 

1 Jepang 2.305,41 1.876,41 2.108,09 1.764,95 

2 Singapura 2.592,78 2.506,88 2.057,66 1.525,86 

3 Thailand 1.928,32 1.828,96 1.600,95 1.520,62 

4 Malaysia 1.004,73 1.111,28 857,84 790,20 

5 Filipina 689,14 709,30 914,36 900,96 

 Total 5 negara 8.520,38 8.032,83 7.538,90 6.502,59 

 

Total Ekspor Besi 
Baja, Mesin-mesin 
dan Otomotif ke 
seluruh dunia 

15.029,61 14.684,40 15.813,52 14.455,37 

 

Kontribusi 5 negara 
terhadap total 
ekspor 

56,69% 54,70% 47,67% 44,98% 

Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah) 
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Meskipun kontribusi ekspor kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, 

dan otomotif ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang besar, namun 

pertumbuhannya selalu menurun selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor 

besi baja, mesin-mesin, dan otomotif ke lima negara tersebut mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Jepang dengan kontribusi tertinggi dalam 

menyumbang ekspor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif juga mengalami 

pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekspor yang relatif meningkat setiap 

tahunnya adalah pada ekspor ke Filipina meskipun mengalami penurunan pada 

tahun 2014.  

 

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekspor Kelompok Hasil Industri Besi Baja, 
Mesin-Mesin dan Otomotif ke 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar 
(Persen) 

 
Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah) 
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investasi asing (Utami, 2008). Adanya peningkatan investasi domestik dapat 

meningkatkan kapasitas produksi, sehingga ekspor juga akan meningkat. Begitu 

juga dengan investasi asing (Foreign Direct Investment) yang masuk ke suatu 

negara. Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk melalui perusahaan 

multinasional dapat digunakan untuk meningkatkan proses produksi yang 

selanjutnya dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil produksi 

yang dijual dalam perdagangan internasional (Urata dalam Utami, 2008).  

Dari sisi permintaan luar negeri (foreign demand), Gross Domestic Product 

(GDP) dan pendapatan per kapita suatu negara mitra dagang dapat 

mempengaruhi ekspor. Gross Domestic Product menunjukkan tingkat pendapatan 

negara, sedangkan pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat suatu negara yang berpengaruh terhadap daya beli impor. Semakin 

sejahtera masyarakat, maka semakin tinggi kemampuan untuk membeli produk 

impor. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian yang menghasilkan hubungan 

positif antara Gross Domestic Product maupun pendapatan per kapita negara 

importir dengan kinerja ekspor suatu negara. Dalam studi empiris yang telah 

dilakukan terdapat hasil yang berbeda, dimana dalam penelitian yang dilakukan 

Elshehawy (2014) ditemukan bahwa GDP importir berhubungan positif dengan 

ekspor Egypt. Begitu pula di Indonesia, GDP per kapita importir berpengaruh 

positif terhadap ekspor mutiara Indonesia (Sukmawati, 2011).  Namun dalam 

penelitian Abidin et al (2013) ditemukan bahwa GDP per kapita negara importir 

berpengaruh negatif terhadap ekspor Malaysia ke negara OIC. 

Dilihat dari pertumbuhannya, ekspor kelompok hasil industri besi baja, 

mesin-mesin, dan otomotif, ekspor mengalami fluktuasi yang signifikan. Selain itu,  

terdapat perbedaan hasil dalam satu penelitian dengan penelitian lain terhadap 

kinerja ekspor. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti variabel yang 

menentukan ekspor Indonesia ke negara terpilih sehingga penulis melakukan 
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penelitian dengan judul “Analisis Ekspor Indonesia Kategori Industri Besi 

Baja, Mesin-Mesin, dan Otomotif ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, 

dan Jepang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar bekakang yang telah dibahas pada bagian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai 

berikut. 

1. Apakah variabel penentu penawaran dan permintaan ekspor secara 

simultan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina, dan Jepang? 

2. Apakah investasi domestik di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, 

dan Jepang? 

3. Apakah investasi asing di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan 

Jepang? 

4. Apakah inflasi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap ekspor sektor 

industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang? 

5. Apakah GDP per kapita negara importir berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, 

dan Jepang? 

6. Apakah investasi asing di negara importir berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina 

dan Jepang? 
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7. Apakah nilai tukar riil importir berpengaruh signifikan terhadap ekspor sektor 

industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh variabel penentu penawaran dan permintaan ekspor 

secara simultan terhadap ekspor Indonesia ke Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina, dan Jepang.  

2. Mengetahui pengaruh investasi domestik di Indonesia terhadap ekspor 

sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan 

Jepang. 

3. Mengetahui pengaruh investasi asing di Indonesia terhadap ekspor sektor 

industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang. 

4. Mengetahui pengaruh inflasi Indonesia terhadap ekspor sektor industri 

Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang. 

5. Mengetahui pengaruh GDP per kapita negara importir terhadap ekspor 

sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan 

Jepang. 

6. Mengetahui pengaruh investasi asing di negara importir terhadap ekspor 

sektor industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan 

Jepang. 

7. Mengetahui pengaruh nilai tukar riil negara importir terhadap ekspor sektor 

industri Indonesia ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai variabel-variabel penentu ekspor atau variabel yang mempengaruhi 

ekspor sektor industri khususnya kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, 

dan otomotif negara Indonesia ke ASEAN dan Jepang. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi  pihak lain yang melakukan penelitian 

serupa serta dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan 

perdagangan internasional.  

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 

variabel-variabel penentu permintaan dan penawaran ekspor negara 

Indonesia ke ASEAN dan Jepang, khususnya pada kelompok hasil industri 

besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan untuk berpikir kritis dalam menanggapi 

permasalahan yang terjadi terkait ekonomi dan perdagangan internasional. 

 

b. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

variabel-variabel penentu permintaan dan penawaran ekspor atau variabel 

yang berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke ASEAN dan Jepang 

terutama bagi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
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Universitas Brawijaya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang 

membantu proses belajar mengajar dalam perkuliahan.  

c. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan yang terkait ekspor dan ekonomi internasional yaitu 

sebagai bahan pertimbangan dan pemahaman, sehingga pemerintah dapat 

bersikap bijaksana dalam membuat peraturan dan kebijakan yang terkait 

dengan aktivitas ekspor khususnya untuk industri besi baja, mesin-mesin, 

dan otomotif.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Perdagangan Internasional 

Ada dua alasan utama negara-negara melakukan perdagangan 

internasional (Krugman dan Obsfelt, 2003). Pertama, negara berdagang karena 

adanya perbedaan antar masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan tersebut 

memberikan peluang keuntungan bagi setiap negara melalui kemampuan 

produksi yang lebih baik atau sesuatu yang relatif lebih baik yang dapat diciptakan. 

Kedua, negara melakukan perdagangan satu sama lain agar produksi dapat 

mencapai skala ekonomis (economies of scale). Kedua alasan tersebut melandasi 

tujuan negara dalam melakukan perdagangan yaitu untuk mencapai gains from 

trade atau keuntungan perdagangan dengan adanya efisiensi dalam produksi. 

Keuntungan perdagangan yang didapat dari adanya keunggulan komparatif 

(comparative advantage) masing-masing negara merupakan konsep dasar dari 

Model Ricardian. Keunggulan komparatif diperoleh dari adanya perbedaan 

produktivitas tenaga kerja suatu negara, sehingga teori Ricardian menitikberatkan 

pada produktivitas tenaga kerja sebagai alasan perdagangan internasional. 

Selain produktivitas tenaga kerja sebagai ukuran, harga atau upah tenaga 

kerja dalam suatu negara juga menentukan besarnya perdagangan ekspor. 

Negara dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dan regulasi tenaga kerja 

yang lebih mudah dapat berkontribusi terhadap meningkatnya perdagangan dunia 

(Fojtίková, 2014). Konsep dasar keunggulan komparatif yaitu negara akan 
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melakukan spesialisasi terhadap hasil produksi dengan upah tenaga kerja yang 

lebih rendah. 

Model Ricardian mengasumsikan hanya ada tenaga kerja yang dapat 

dialokasikan untuk memproduksi barang yang lebih unggul. Namun, pada 

kenyataannya faktor produksi yang dapat digunakan untuk produksi bukan hanya 

tenaga kerja, melainkan masih ada faktor-faktor lain seperti modal dan tanah. 

Model Ricardian tidak mengakomodasi faktor-faktor tersebut, sehingga muncul 

model yang mengasumsikan adanya faktor produksi selain tenaga kerja, yaitu 

model faktor spesifik. Berbeda dengan model Ricardian yang mengasumsikan 

bahwa faktor produksi tenaga kerja dapat berpindah (mobile factor), faktor 

produksi modal dan tanah dipandang spesifik, yang hanya dapat digunakan untuk 

memproduksi barang-barang tertentu (Krugman dan Obsfelt, 2003). 

Berbeda dengan model Ricardian dan model faktor spesifik, model 

Heckscher-Ohlin yang dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin juga 

membahas mengenai perdagangan internasional serta faktor yang 

mempengaruhinya dengan sudut pandang yang berbeda. Teori Heckscher-Ohlin 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan adalah 

perbedaan karunia sumberdaya (abundant resources). Sehingga, untuk 

mendapatkan gains from trade, negara mengekspor barang dengan sumberdaya 

yang melimpah di negaranya. Dengan kata lain, keunggulan komparatif 

dipengaruhi oleh kelimpahan sumberdaya dan teknologi produksi.  

Sesuai dengan teori Heckscher-Ohlin, perdagangan internasional terjadi 

karena adanya kecenderungan negara dalam mengekspor barang dengan faktor 

produksi (sumberdaya) yang relatif melimpah (Krugman dan Obsfelt, 2003). Teori 

Heckscher-Ohlin menekankan pada perbedaan penggunaan proporsi faktor 

produksi untuk memproduksi barang masing-masing negara. Menurut Krugman 

dan Obsfelt (2003), perekonomian akan cenderung lebih baik apabila setiap 
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negara memproduksi barang yang faktor produksinya melimpah dan relatif lebih 

kaya akan faktor produksi tersebut. Tidak melimpahnya sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan modal, dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi 

(Karagöz, 2016). Menurut Wang, Wei, Liu dalam Weckström (2013), dengan 

adanya peningkatan manfaat kompetisi, spesialisasi dan skala, perdagangan 

internasional dapat meningkatkan kesejahteraan. 

 

2.2 Faktor-Faktor Penentu Ekspor 

Perdagangan internasional baik ekspor maupun impor berperan penting 

dalam perekonomian negara khususnya dalam menentukan pendapatan nasional. 

Ekspor netto (selisih ekspor dan impor) merupakan salah satu komponen yang 

mempengaruhi nilai pendapatan nasional selain konsumsi, investasi dan 

pengeluaran pemerintah. Nilai ekspor (barang dan jasa yang diperdagangkan ke 

luar negeri) ditentukan oleh permintaan luar negeri (foreign demand) atas barang 

dan jasa tertentu (Utami, 2008).  

Kinerja ekspor suatu negara dapat ditentukan oleh berbagai macam faktor, 

diantaranya faktor dari sisi permintaan luar negeri (foreign demand) dan 

penawaran domestik (domestic supply). Keduanya menentukan besarnya ekspor 

ke suatu negara importir (Karagöz, 2016). Dari sisi permintaan (foreign demand), 

ekspor sebagai kegiatan perdagangan barang dan jasa ke luar negeri bergantung 

pada pola konsumsi masyarakat di negara importir. Selain itu, faktor penting yang 

dapat mempengaruhi permintaan ekspor adalah pendapatan masyarakat di 

negara importir (foreign income).  

Hubungan antara nilai ekspor dengan pendapatan masyarakat negara 

importir adalah berbanding lurus, dimana peningkatan pendapatan masyarakat 

(foreign income) akan meningkatkan nilai ekspor ke negara yang bersangkutan. 
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Faktor lain yang berpengaruh terhadap ekspor adalah nilai tukar. Berbeda dengan 

nilai tukar eksportir yang memiliki hubungan negatif dengan ekspor, nilai tukar 

importir berhubungan positif dengan besarnya ekspor. Apresiasi mata uang 

negara tujuan ekspor dapat meningkatkan nilai tukar riil, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan masyarakat luar negeri dalam impor karena barang 

impor cenderung murah (Sukmawati, 2011).  

Selain foreign income dan nilai tukar riil, investasi di negara tujuan ekspor 

(importir) juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

ekspor. Investasi asing langsung (foreign direct investment) baik di negara 

eksportir maupun importir berhubungan positif dengan nilai ekspor. Hal ini 

dikarenakan investasi dapat mendorong kapasitas produksi, sehingga 

meningkatkan hasil produksi dan penawaran ekspor. 

Dari sisi penawaran domestik (domestic supply), ekspor dipengaruhi kondisi 

ekonomi negara eksportir (Karagöz, 2016). Kondisi ekonomi seperti investasi, baik 

investasi domestik maupun asing berpengaruh positif terhadap ekspor.  

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam studi empiris di beberapa negara yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu, dihasilkan kecenderungan yang berbeda mengenai variabel-

variabel penentu ekspor baik industri, maupun yang lainnya. Perbedaan hasil 

kecenderungan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, 

baik penelitian dengan menggunakan data time series, cross section, atau 

keduanya. Hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan gejala dengan hasil 

yang beraneka ragam. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

1. Mohamed A. 
Elshehawy, 
Hongfang 
Shen, dan 
Rania A. 
Ahmed 
(2014) 

The Factors 
Affecting 
Egypt’s 
Exports: 
Evidende from 
the Gravity 
Model Analysis 

Gravity model 
dengan metode 
analisis data panel 
tahun 2000 – 2013. 
Variabel 
dependennya 
adalah aliran 
ekspor dari negara 
Egypt ke negara 
mitra dagang. 
Variabel 
independennya 
adalah GDP Egypt, 
GDP negara 
tujuan, populasi 
negara tujuan, 
tingkat keterbukaan 
perdagangan 
negara tujuan, 
jarak, bahasa, 
Regional Trade 
Agreement, dan 
border 

Semua variabel 
independen 
berpengaruh 
positif terhadap 
aliran ekspor 
Egypt ke negara 
terpilih, kecuali 
variabel jarak 
yang 
berpengaruh 
negatif tetapi 
tidak signifikan, 
serta bahasa 
yang 
berpengaruh 
negatif terhadap 
ekspor. 

2. Irwan Shah 
Zainal 
Abidin, Nor’ 
Aznin Abu 
Bakar, dan 
Rizaudin 
Sahlan 
(2013) 

The 
Determinants 
of Exports 
between 
Malaysia and 
the OIC 
Member 
Countries: A 
Gravity Model 
Approach 

Gravity model 
dengan metode 
analisis data panel 
tahun 1997 – 2009. 
Variabel 
dependennya 
adalah ekspor 
Malaysia ke negara 
tujuan. Variabel 
independennya 
adalah GDP 
Malaysia, GDP 
negara tujuan, 
jarak Malaysia 
dengan negara 
tujuan, indeks 
persepsi korupsi 
Malaysia, indeks 
persepsi korupsi 
negara tujuan, 

GDP negara 
tujuan, inflasi 
negara tujuan, 
indeks persepsi 
korupsi negara 
tujuan, jarak dan 
rasio 
perdagangan 
terhadap GDP 
negara tujuan  
berpengaruh 
positif terhadap 
ekspor Malaysia 
ke negara tujuan. 
Sedangkan GDP 
per kapita negara 
tujuan, nilai tukar 
negara tujuan, 
dan inflasi 
Malaysia 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

GDP per kapita 
Malaysia, GDP per 
kapita negara 
tujuan, perbedaan 
GDP per kapita 
Malaysia dan 
negara tujuan, nilai 
tukar riil, inflasi 
Malaysia, Inflasi 
negara tujuan, 
rasio perdagangan 
terhadap GDP 
Malaysia, rasio 
perdagangan 
terhadap GDP 
negara tujuan. 

berpengaruh 
negatif terhadap 
ekspor Malaysia. 

3. Seema 
Narayan dan 
Tri Tung 
Nguyen 
(2016) 

Does the 
Trade Gravity 
Model Depend 
on Trading 
Partners? 
Evidence from 
Vietnam and 
her 54 Trading 
Partners 

Gravity model 
dengan metode 
cointegration error 
correction model 
untuk menganalisis 
hubungan jangka 
pendek dan jangka 
panjang 
perdagangan 
bilateral. Variabel 
dependennya 
adalah net ekspor. 
Variabel 
independennya 
adalah pendapatan 
negara i dan 
negara j, 
pendapatan 
perkapita negara i 
dan negara j, 
perbedaan 
pendapatan 
perkapita negara i 
dan negara j, nilai 
tukar antar dua 
negara, jarak, 
keterbukaan 
perdagangan 
negara i, dan 
keterbukaan 
perdagangan 
negara j 

Pengaruh 
variabel 
independen 
terhadap variabel 
dependen 
bergantung pada 
negara mitra 
dagang (importir). 
Ekspor negara i 
lebih besar pada 
negara dengan 
pendapatan yang 
lebih tinggi 
dibanding negara 
dengan 
pendapatan lebih 
rendah. 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

4. Kadir 
Karagöz 
(2016) 

Determining 
Factors of 
Turkey’s 
Export 
Performance: 
An Empirical 
Analysis 

Metode Ordinary 
Least Square, 
analisis data time 
series tahun 1980 – 
2010. Dua model 
persamaan yaitu 
fungsi permintaan 
ekspor dan fungsi 
penawaran ekspor. 
Permintaan ekspor 
dipengaruhi oleh 
variabel nilai tukar 
riil negara importir, 
GDP dunia, dan 
krisis ekonomi 
eksternal. 
Penawaran ekspor 
dipengaruhi oleh 
impor barang non 
konsumsi negara 
eksportir, tekanan 
permintaan 
domestik negara 
eksportir, FDI 
negara eksportir, 
kapasitas ekspor 
negara eksportir, 
nilai tukar riil 
negara eksportir, 
dan krisis ekonomi 
domestik dan 
eksternal. 

Nilai tukar riil 
importir, dan 
tingkat 
pendapatan 
eksternal 
berpengaruh 
positif terhadap 
permintaan 
ekspor. Nilai tukar 
riil eksportir dan 
permintaan 
domestik 
berpengaruh 
negatif terhadap 
penawaran 
ekspor. Harga 
relatif domestik 
berpengaruh 
positif terhadap 
penawaran 
ekspor. FDI dan 
tingkat 
pendapatan 
eksternal tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penawaran 
ekspor. Krisis 
ekonomi tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap ekspor 
Turkey. 

5. Muhammad 
Aftab Zaheer 
Abbas 
Farrukh 
Nawaz 
Kayani 
(2012) 

Impact of 
Exchange 
Rate Volatility 
on Sectoral 
Exports of 
Pakistan: an 
ARDL 
Investigation 

Metode estimasi 
ARDL, data  tahun 
2003 – 2010. 
Variabel 
dependennya 
adalah ekspor 
Pakistan. Variabel 
independennya 
adalah harga 
relatif, indeks 
produksi industri, 
dan volatilitas nilai 
tukar. 

Volatilitas nilai 
tukar dan harga 
relatif  
berpengaruh 
negatif terhadap 
permintaan 
ekspor Pakistan. 
Sedangkan 
indeks produksi 
industri 
berpengaruh 
positif terhadap 
permintaan 
ekspor Pakistan 



21 
 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

6. Lenka 
Fojtίková 
(2014) 

Performance 
and Growth of 
Eurozone 
Export 

Metode statistik 
matematis dan 
analisis regresi 
OLS, data tahun 
1999 – 2012 dari 
17 negara Eropa. 
Variabel 
dependennya 
adalah 
pertumbuhan 
ekspor. Variabel 
independennya 
adalah 
pertumbuhan GDP 
riil negara tujuan 
ekspor (USA), 
pertumbuhan GDP 
Euro, dan nilai 
tukar USD Euro. 

Semua variabel 
independen 
berpengaruh 
positif terhadap 
pertumbuhan 
ekspor Eropa. 

7. Yan Chen 
Wen-Chung 
Hsu Chengqi 
Wang (2012) 

Effects of 
Outward FDI 
on Home-
Country Export 
Competitive-
ness 

Dengan dua model 
persamaan. 
Pertama variabel 
ekspor dipengaruhi 
oleh outward FDI 
dari Taiwan, FDI ke 
Taiwan, rasio 
modal, 
pengeluaran R&D, 
tingkat SDM, dan 
rata-rata penjualan 
per perusahaan per 
industri. 
Model persamaan 
kedua, ekspor 
dipengaruhi oleh 
arus FDI dari 
Taiwan ke Cina, 
arus FDI dari 
Taiwan ke negara 
lain, FDI ke 
Taiwan, rasio 
modal, tingkat 
SDM, rata-rata 
penjualan 
perusahaan,dan 
pengeluaran R&D 

Outward FDI dari 
Taiwan 
berpengaruh 
positif terhadap 
ekspor. Pada 
persamaan 
kedua, outward 
FDI ke Cina 
berpengaruh 
positif terhadap 
ekspor. 
Sedangkan arus 
FDI yang masuk 
ke Taiwan serta 
pengeluaran R&D 
tidak berpengaruh 
signifikan 
terhadap ekspor 
Taiwan. Rasio 
modal rata-rata 
penjualan per 
perusahaan 
berpengaruh 
positif di kedua 
persamaan. 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

8. Nunik 
Handayani 
(2008) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Aliran 
Perdagangan 
dan Strategi 
Pengembanga
n Ekspor 
Kertas 
Indonesia 

Gravity model 
dengan metode 
OLS tahun 1997 – 
2006. Variabel 
dependennya 
adalah volume 
ekspor kertas 
Indonesia. Variabel 
independennya 
adalah GDP 
perkapita negara 
tujuan, populasi 
negara tujuan, 
jarak negara 
Indonesia dengan 
negara tujuan, 
harga kertas 
Indonesia di negara 
tujuan, nilai tukar 
mata uang negara 
tujuan terhadap US 
dollar, dan dummy 
tuduhan dumping 
Indonesia 

Pendapatan 
perkapita, 
populasi negara 
tujuan, dan nilai 
tukar mata uang 
negara tujuan 
terhadap US 
Dollar 
berpengaruh 
positif  terhadap 
aliran 
perdagangan 
Indonesia ke 
negara tujuan 
ekspor. 
Sedangkan 
variabel yang 
berpengaruh 
negatif adalah 
harga kertas 
Indonesia di 
negara tujuan, 
jarak negara 
Indonesia dengan 
negara tujuan, 
dan tuduhan 
dumping. 

9. Ainur 
Sukmawati 
(2011) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Permintaan 
Ekspor Mutiara 
Indonesia 

Gravity model 
dengan metode 
estimasi OLS. 
Variabel 
dependennya 
adalah volume 
permintaan ekspor 
mutiara Indonesia. 
Variabel 
independennya 
adalah populasi 
negara importir, 
harga ekspor 
mutiara di negara 
tujuan, nilai tukar 
riil negara importir, 
pendapatan 
perkapita negara 
importir, dan harga 
mutiara negara 
pesaing. 

Nilai tukar negara 
importir, GDP 
perkapita negara 
importir dan 
harga ekspor 
negara pesaing 
berpengaruh 
positif terhadap 
volume 
permintaan 
ekspor. Harga 
ekspor mutiara 
Indonesia 
berpengaruh 
negatif terhadap 
permintaan 
ekspor. 
Sedangkan 
populasi 
penduduk negara 
importir tidak 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan 

berpengaruh 
signifikan 
terhadap ekspor. 

10. Listiani Cita 
Utami (2008) 

Variabel-
Variabel 
Determinan 
Ekspor 
ASEAN: Studi 
Kasus 
Indonesia, 
Thailand, 
Singapura dan 
Filipina tahun 
1990-2006 

Gravity model 
dengan metode 
OLS. Variabel 
dependennya 
adalah indeks 
volume ekspor. 
Variabel 
independennya 
adalah indeks 
harga ekspor, GDP 
perkapita, proporsi 
output sektor 
industri manufaktur 
terhadap GDP, 
Gross Fixed Capital 
Formation terhadap 
GDP, persentase 
FDI pada GDP, 
nilai tukar riil, dan 
inflasi 

Variabel-variabel 
independen yang 
digunakan 
berpengaruh 
terhadap indeks 
volume ekspor. 
Tetapi terdapat 
perbedaan 
pengaruh variabel 
determinan untuk 
masing-masing 
negara importir. 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Besi baja, mesin-mesin, dan otomotif merupakan salah satu dari 31 

kelompok hasil industri yang diekspor ke beberapa negara. Besi baja, mesin-

mesin, dan otomotif adalah salah satu ekspor unggulan Indonesia pada sektor 

industri. Di beberapa negara ASEAN, nilai ekspor besi baja, mesin-mesin, dan 

otomotif menempati urutan pertama dengan nilai ekspor terbesar. Namun, 

perkembangan ekspor untuk besi baja, mesin-mesin, dan otomotif mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi naik 

turunnya ekspor, baik dari sisi penawaran ekspor, maupun permintaan ekspor.  

Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan 

menganalisis variabel penentu ekspor khususnya sektor industri negara Indonesia 
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ke beberapa negara ASEAN  serta negara Jepang. Dalam penelitian ini akan dikaji 

karakteristik ekonomi negara tujuan ekspor serta variabel yang mempengaruhi 

ekspor Indonesia ke ASEAN dan Jepang. Selanjutnya hasil analisis dapat 

diformulasikan untuk merekomendasikan kebijakan yang terkait dengan ekspor 

khususnya industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Berikut ini adalah 

kerangka pemikiran operasional dalam bentuk skematis dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Operasional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kerangka pikir penulis 

Foreign Direct 
Investment 

terhadap GDP 

Real Effective 
Exchange Rate 

Sektor industri 
Indonesia 

Kelompok hasil 
industri besi baja, 
mesin-mesin dan 

otomotif 

Singapura, Malaysia, 
Thailand, Filipina, 

Jepang 

GDP per kapita 

Rekomendasi 
kebijakan 

Gross Fixed 
Capital Formation 

terhadap GDP 

Foreign Direct 
Investment 

terhadap GDP 

Inflasi 

Faktor Penawaran 
Ekspor 

Faktor Permintaan 
Ekspor 

Ekspor  
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan teori serta beberapa penelitian terdahulu, maka 

dapat dirumuskan hipotesis yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

ini. Berikut ini adalah gambar hipotesis yang dibentuk beserta penjelasannya. 

 

Gambar 2.2 Hipotesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

1. H1 : Diduga variabel 𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan positif. 

2. H2 : Diduga variabel 𝐹𝐷𝐼𝑖 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan positif. 

3. H3 : Diduga variabel 𝐼𝑁𝐹𝑖 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan negatif. 

4. H4 : Diduga variabel 𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan positif. 

Ekspor (Eij) 

Gross Fixed 
Capital Formation 
thd GDP (GFCFi) 

(GFCFi) 

Proporsi FDI 
pada GDP (FDIi) 

Proporsi FDI thd 
GDP negara 
tujuan (FDIj) 

 

GDP per kapita 
negara tujuan 

(GDPCj) 

Real Effective 
Exchange Rate 

(REERj) 

H1 

H2 

H4 

H5 

H6 Inflasi (INFi) H3 
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5. H5 : Diduga variabel 𝐹𝐷𝐼𝑗 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan positif. 

6. H6 : Diduga variabel 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗 berpengaruh signifikan terhadap 𝐸𝑖𝑗 dan 

mempunyai hubungan positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menguji hipotesis 

yang menjelaskan sifat hubungan tertentu antar variabel, yaitu variabel dependen 

dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sekaran 

(2006), studi dalam pengujian hipotesis menerangkan sifat hubungan atau 

independensi dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Alat utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji statistik. Data empiris yang diperoleh akan 

digunakan untuk menguji hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini.  

Penelitian akan dilakukan terhadap variabel-variabel yang menjadi penentu 

ekspor sektor industri dengan objek penelitian yang terpilih adalah negara yang 

tergabung dalam ASEAN. Objek penelitian yang dipilih adalah negara yang 

melakukan impor kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif 

dengan nilai impor terbesar diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, dan 

Filipina.  Selain negara anggota ASEAN, Jepang yang juga menjadi objek 

penelitian karena menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar sektor industri 

dan kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Selain itu, 

adanya perjanjian IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) 

yaitu perjanjian ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang juga mendasari 

pemilihan Jepang sebagai objek penelitian ini.  
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data-data ekonomi dari negara terpilih. Data yang akan digunakan adalah 

data periode 1992 – 2014 dengan alasan bahwa periode tersebut dianggap cukup 

memberikan gambaran yang konkret tentang masalah yang akan diteliti. Dengan 

rentang waktu dari tahun 1992 hingga tahun 2014, dapat memberikan gambaran 

pola perdagangan yang lebih baik. Selain itu pemilihan rentang waktu dari tahun 

1992 dikarenakan pada tahun tersebut ekspor non-migas khususnya sektor 

industri tumbuh signifikan. Data-data yang digunakan diperoleh dari berbagai 

sumber yaitu diantaranya World Bank dan The Observatory of Economic 

Complexity (EOC).  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan pengumpulan data atau memperoleh informasi yang berguna untuk 

menunjang penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data secara tidak langsung, yaitu dengan teknik 

dokumentasi atau studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode untuk 

mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Cara 

pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan meneliti berbagai 

macam dokumen seperti jurnal, laporan, catatan, dan lain sebagainya untuk bahan 

analisis (Agung, 2012). Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah 

dengan melihat laporan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan 

oleh berbagai pihak, seperti World Bank, OEC, dll. 
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3.4 Teknik Sampling 

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang bertujuan untuk memahami 

informasi pada sumber tertentu (Wijaya, 2013). Pengambilan sampel dengan 

purposive sampling dalam penelitian ini memperhatikan unsur dan kategori 

tertentu dalam penelitian yaitu dengan sampel penelitian yang diambil adalah 

negara anggota ASEAN yaitu Indonesia sebagai negara eksportir, sedangkan 

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina sebagai negara yang tergabung dalam 

ASEAN, serta Jepang yang berada di luar ASEAN sebagai negara importir. Alasan 

pemilihan negara-negara yang digunakan sebagai sampel adalah negara tersebut 

memiliki nilai perdagangan yang cukup signifikan khususnya sebagai importir 

terbesar untuk kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

dimana dalam penelitian dibentuk persamaan regresi dengan metode ordinary 

least square (OLS) atau metode kuadrat terkecil adalah metode estimasi yang 

pertama kali dikembangkan oleh Carl Friedreich Gauss dari Jerman (Gujarati, 

2012). Metode OLS sering digunakan karena mudah dan memiliki sifat teoritis 

yang kuat, yang diringkas dalam teorema berikut ini. 

 

Teorema Gauss-Markov 
Berdasarkan asumsi-asumsi dari model regresi linear klasik, 
penaksir OLS memiliki varians yang terendah diantara 
penaksir-penaksir linear lainnya; dalam hal ini, penaksir OLS 
disebut sebagai penaksir tak bias linear terbaik (best linear 
unbiased estimator/BLUE). (Gujarati, 2007a) 
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Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan dengan metode OLS dan data 

time series serta menggunakan software E-Views 8. Untuk menganalisis variabel 

penentu permintaan dan penawaran ekspor Indonesia untuk kategori besi baja, 

mesin-mesin, dan otomotif, diperlukan sebuah model penelitian. Mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan Karagoz (2016), maka dibentuk sebuah model 

penelitian yang mampu merepresentasikan permintaan dan penawaran ekspor. 

Variabel yang merepresentasikan penawaran ekspor adalah investasi domestik 

(GFCFi), investasi asing (FDIi), dan inflasi (INFi), sedangkan variabel yang 

merepresentasikan permintaan ekspor adalah pendapatan per kapita (GDPCj), 

investasi asing (FDIj), dan nilai tukar riil (REERj).  Berikut ini adalah model yang 

dibangun dalam penelitian. 

 

𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor negara i ke negara j pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6 : Koefisien variabel penentu permintaan eskpor 

𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation negara Indonesia terhadap 

Gross Domestic Product (GDP) pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi FDI Indonesia  terhadap GDP pada tahun t 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita negara tujuan pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi FDI terhadap GDP negara tujuan pada tahun t 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate negara tujuan pada tahun t 

𝜇 : Error term 
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Namun dalam penelitian ini dilakukan transformasi terhadap variabel nilai 

ekspor ke dalam bentuk logaritma linear. Oleh karena itu, dapat dituliskan model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dengan adanya beberapa data spasial, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, 

Filipina dan Jepang, maka dilakukan regresi dengan data time series untuk 

masing-masing negara sehingga diperoleh hasil yang berbeda. 

 

3.5.1 Estimasi Model Regresi  

3.5.1.1 Estimasi Model Regresi Singapura 

Estimasi model regresi untuk Singapura, terdiri dari variabel penentu 

permintaan dan penawaran ekspor. Variabel yang merepresentasikan penawaran 

ekspor adalah investasi domestik di Indonesia (GFCFi), investasi asing (FDIi), dan 

inflasi (INFi), sedangkan variabel yang merepresentasikan permintaan ekspor 

adalah GDP per kapita Singapura, FDI Singapura (FDIj) dan nilai tukar riil 

Singapura (REERj). Berikut ini dalah model persamaan untuk regresi Singapura, 

yaitu: 

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor Indonesia ke Singapura pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6  : Koefisien variabel penentu permintaan eskpor 
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𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation Indonesia terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment Indonesia  terhadap Gross Domestic 

Product pada tahun t 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita Singapura pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment terhadap GDP Singapura pada tahun 

t 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate Singapura pada tahun t 

𝜇 : Error term 

 

3.5.1.2 Estimasi Model Regresi Malaysia 

Variabel independen untuk estimasi model regresi Malaysia terdiri dari 

variabel penentu penawaran dan permintaan ekspor. Variabel yang 

merepresentasikan penawaran ekspor adalah investasi domestik (GFCFi), 

investasi asing (FDIi), dan inflasi (INFi), sedangkan pendapatan per kapita 

Malaysia (GDPCj), FDI Malaysia (FDIj) dan nilai tukar riil Malaysia (REERj) 

merupakan merupakan variabel yang merepresentasikan permintaan ekspor. 

Berikut ini adalah estimasi model Malaysia.   

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6  : Koefisien variabel penentu permintaan ekspor 

𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation Indonesia terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) pada tahun t 
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𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment Indonesia  terhadap Gross Domestic 

Product pada tahun t 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita Malaysia pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment terhadap GDP Malaysia pada tahun 

t 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate Malaysia pada tahun t 

𝜇 : Error term 

 

3.5.1.3 Estimasi Model Regresi Thailand 

Variabel independen dalam estimasi model untuk Thailand terdiri dari 

variabel penentu permintaan dan penawaran ekspor. Variabel-variabel yang 

merepresentasikan penawaran ekspor adalah investasi domestik Indonesia 

(GFCFi), investasi asing di Indonesia (FDIi), dan inflasi Indonesia (INFi), 

sedangkan variabel yang merepresentasikan permintaan ekspor ke Thailand 

adalah GDP per kapita Thailand (GDPCj), FDI di Thailand (FDIj), dan nilai tukar riil 

Thailand (REERj). Berikut ini dalah model persamaan untuk regresi Thailand, 

yaitu: 

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor Indonesia ke Thailand pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6  : Koefisien variabel penentu permintaan ekspor 

𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation Indonesia terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment Indonesia  terhadap Gross Domestic 

Product pada tahun t 
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𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita Thailand pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment terhadap GDP Thailand pada tahun 

t 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate Thailand pada tahun t 

𝜇 : Error term 

 

3.5.1.4 Estimasi Model Regresi Filipina 

Model persamaan untuk regresi Filipina terdiri dari variabel independen yang 

menerangkan permintaan dan penawaran ekspor. Variabel yang 

merepresentasikan penawaran ekspor adalah investasi domestik Indonesia 

(GFCFi), investasi asing di Indonesia (FDIi), dan inflasi Indonesia (INFi), 

sedangkan variabel yang merepresentasikan permintaan ekspor ke Filipina adalah 

GDP per kapita Filipina (GDPCj), FDI Filipina (FDIj), dan nilai tukar riil Filipina 

(REERj). Berikut ini dalah model persamaan untuk regresi Filipina, yaitu: 

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor Indonesia ke Filipina pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6  : Koefisien variabel penentu permintaan ekspor 

𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation Indonesia terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment Indonesia  terhadap Gross Domestic 

Product pada tahun t 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita Filipina pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment terhadap GDP Filipina pada tahun t 
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𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate Filipina pada tahun t 

𝜇 : Error term 

 

3.5.1.5 Estimasi Model Regresi Jepang 

Berikut ini dalah model persamaan untuk regresi Jepang, dimana variabel 

investasi domestik Indonesia (GFCFi), FDI Indonesia (FDIi) dan inflasi (INFi) 

merepresentasikan variabel penawaran ekspor, sedangkan GDP per kapita 

Jepang (GDPCj), FDI Jepang (FDIj), dan nilai tukar riil Jepang (REERj) merupakan 

variabel penentu permintaan ekspor.  

 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 + 𝜇 

 

Dimana : 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 : Nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun t 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−3  : Koefisien variabel penentu penawaran ekspor 

𝛽4−6  : Koefisien variabel penentu permintaan ekspor 

𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 : Proporsi Gross Fixed Capital Formation Indonesia terhadap Gross 

Domestic Product (GDP) pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment Indonesia  terhadap Gross Domestic 

Product pada tahun t 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 : Inflasi Indonesia pada tahun t 

𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 :  GDP per kapita Jepang pada tahun t 

𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 : Proporsi Foreign Direct Investment terhadap GDP Jepang pada tahun t 

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 : Real Effective Exchange Rate Jepang pada tahun t 

𝜇 : Error term 

 



36 
 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Menurut Sekaran (2012) variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif, sedangkan 

variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

independen. Terdapat satu variabel dependen dan enam variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai masing-masing 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai ekspor (𝐸𝑖𝑗) yang 

menunjukkan besarnya nilai ekspor Indonesia dalam satuan juta USD ke negara 

tertentu pada periode 1992 – 2014. Nilai ekspor digunakan karena dianggap 

mampu menggambarkan pergerakan ekspor atau kemampuan ekspor Indonesia 

ke negara tertentu. Nilai ekspor dalam hal ini yang dimaksud adalah kelompok 

hasil industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif. Data nilai ekspor ini diperoleh 

dari The Observatory of Economic Complexity (EOC). 

 

3.6.2 Variabel Independen 

Ada enam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, baik 

variabel yang mempengaruhi permintaan ekspor maupun penawaran ekspor. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Karagöz (2016), kinerja ekspor dapat 

dipengaruhi oleh variabel-variabel penentu penawaran domestik dan permintaan 

luar negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dijelaskan faktor-faktor penawaran 

domestik dan permintaan ekspor yang mempengaruhi ekspor Indonesia ke negara 
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tujuan ekspor. Berikut ini adalah penjelasan mengenai variabel-variabel 

independen yang digunakan. 

1. Variabel 𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖 atau nilai presentase Gross Fixed Capital Formation (GFCF) 

terhadap GDP merupakan nilai presentase investasi domestik terhadap GDP 

suatu negara. Variabel ini menggambarkan kemampuan domestik dalam 

menyumbang komponen GDP melalui investasi. Variabel Gross Fixed Capital 

Formation pernah digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami 

(2008), dimana variabel GFCF merupakan salah satu variabel independen 

untuk menganalisis determinan ekspor ASEAN. Dalam penelitian ini, variabel 

GFCF diperoleh dari World Bank untuk semua negara. 

2. Variabel 𝐹𝐷𝐼𝑖 atau Foreign Direct Investment yang masuk (inward) ke 

Indonesia adalah besarnya investasi asing di Indonesia. Dalam penelitian ini, 

variabel 𝐹𝐷𝐼𝑖 diukur dengan besarnya proporsi Foreign Direct Investment 

terhadap Gross Domestic Product (GDP). Besarnya Foreign Direct Investment 

menunjukkan indikasi bahwa suatu negara dipercaya oleh investor asing. 

Dalam beberapa penelitian, Foreign Direct Investment di negara eksportir 

digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi ekspor suatu negara, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Karagöz (2016) dan Yan 

(2012). Data FDI Indonesia dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank. 

3. Variabel 𝐼𝑁𝐹𝑖 adalah variabel inflasi, dimana variabel ini mampu 

menggambarkan pergerakan harga dalam perekonomian Indonesia. Variabel 

ini menggunakan nilai perubahan CPI (consumer price index) sebagai 

indikator perubahan biaya hidup di negara eksportir. Variabel Inflasi pernah 

digunakan oleh Abidin, et al (2013) sebagai variabel independen untuk 

menganalisis faktor determinan ekspor antara Malaysia dan negara OIC. Data 

perkembangan Inflasi diperoleh dari World Bank. 
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4. Variabel GDP per kapita (𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗) merupakan nilai Gross Domestic Product 

(GDP) suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nilai 

GDP yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP atas dasar harga 

berlaku, karena mampu mengambarkan kondisi pada periode observasi. 

Secara teori, permintaan ekspor dipengaruhi oleh pendapatan negara tujuan 

ekspor atau foreign income. GDP per kapita yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah GDP per kapita negara tujuan ekspor, sehingga mampu 

menggambarkan kemampuan negara mitra dagang dalam mengimpor 

kelompok hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. GDP per kapita 

digunakan sebagai variabel independen yang menjadi penentu ekspor atau 

variabel yang mempengaruhi ekspor (pernah dilakukan oleh Abidin et al 

(2013), Handayani 2008), Sukmawati (2011), dan Utami (2008)). Data GDP 

per kapita negara Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang 

diperoleh dari World Bank.  

5. Variabel 𝐹𝐷𝐼𝑗 merupakan investasi asing yang masuk ke negara importir. 

Dalam penelitian ini, variabel 𝐹𝐷𝐼𝑗 merupakan proporsi Foreign Direct 

Investment terhadap GDP negara importir, dimana variabel ini mampu 

menggambarkan seberapa besar presentase investasi asing dalam 

menyumbang GDP suatu negara tujuan ekspor. Besarnya FDI yang masuk 

mendorong peningkatan kapasitas produksi yang berperan dalam 

pertumbuhan GDP. Dalam penelitian sebelumnya, FDI pernah digunakan 

sebagai salah satu variabel penentu kinerja ekspor Turkey yang dilakukan 

oleh Karagöz (2016). Data FDI dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank 

untuk semua negara. 

6. Variabel Real Effective Exchange Rate (𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗) merupakan indeks dari nilai 

tukar nominal (nominal exchange rate) yang disesuaikan atau dibobotkan 
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dengan harga konsumen relatif (relative consumer price) atau pergerakan 

relatif harga foreign. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, variabel nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar eksportir. 

Namun dalam penelitian ini, nilai tukar riil yang digunakan adalah nilai tukar 

riil importir agar lebih menggambarkan penentu ekspor dari sisi permintaan 

foreign. Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara peningkatan nilai 

tukar riil importir dengan peningkatan permintaan ekspor. Variabel REER 

diperoleh dari World Bank untuk negara Singapura, Malaysia, Filipina dan 

Jepang. Sedangkan data REER Thailand diperoleh dari database Working 

Paper Darvas (2012). 

 

3.7 Kriteria Pengujian 

Hasil regresi dilakukan analisis terhadap tiga kriteria, yaitu kriteria ekonomi, 

kriteria statistik, dan kriteria ekonometrika. Analisis kriteria ekonomi yaitu kriteria 

dengan nilai besaran dan tanda koefisien, sedangkan kriteria statistik yaitu 

dengan analisis terhadap uji t, uji F, dan uji R2. Kriteria ekonometrika yaitu analisis 

terhadap kesesuaian asumsi BLUE. 

 

3.7.1 Kriteria Ekonomi 

Analisis terhadap kriteria ekonomi yaitu dengan melihat kesesuaian tanda 

dan nilai koefisien dengan teori dan hipotesis dalam penelitian. Tanda koefisien 

yang diharapkan adalah tanda yang sama dengan hipotesis dalam penelitian dan 

relevan dengan teori yang ada.  
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3.7.2 Kriteria Statistik 

Menganalisis hasil regresi dengan kriteria statistik yaitu dilakukan dengan 

beberapa pengujian diantaranya: 

a. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi parameter individual 

sehingga diketahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen 

terhadap variabel dependen yang digunakan. Uji signifikansi parameter 

individual atau uji parsial ini dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dan t tabel. Selain dengan menggunakan nilai t tabel dan t hitung, 

uji signifikansi parameter dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

standart error dengan nilai koefisien. Nilai standart error yang kurang dari 

setengah nilai koefisien menunjukkan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Selain uji dengan nilai t dan 

standart error, pengujian signifikansi parameter juga dapat dilakukan 

dengan melihat nilai probability. Variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai probability kurang dari 

𝛼 (p-value < 𝛼).  

b. Uji F 

Uji F atau uji signifikansi serentak merupakan uji statistik yang 

digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi secara serentak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan 

dengan cara melihat nilai F hitung dan F tabel, dan nilai probability. 

Koefisien regresi dikatakan signifikan secara serentak apabila nilai F 

hitung > F tabel. Sedangkan dengan nilai probability, dikatakan signifikan 

secara serentak apabila nilai probability kurang dari 𝛼 (p-value < 𝛼). 
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c. Uji R2 

Menurut Gujarati (2012) Uji R2 atau koefisien determinasi 

merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

(goodness of fit) garis regresi sampel sesuai dengan data atau seberapa 

besar kemampuan variabel dependen menjelaskan variabel independen. 

Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, dengan nilai yang mendekati 1 

dianggap sebagai model terbaik karena variabel independen dapat 

menerangkan proporsi variasi variabel dependen. Selain itu dengan nilai 

R2 yang semakin tinggi, menunjukkan pengaruh variabel lain diluar model 

semakin kecil.  

 

3.7.3 Kriteria Ekonometrika 

Menggunakan metode ordinary least square (OLS) atau metode kuadrat 

terkecil dengan model regresi linear klasik (classical linear regression model), 

harus mempertimbangkan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Classical Linear 

Regression Model (CLRM) atau Model Gaussian memiliki tujuh asumsi yang harus 

dipenuhi. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi diantaranya 

(Gujarati, 2012): 

a. Model regresi harus linear dalam parameter 

b. Tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan faktor 

kesalahan (error term) atau variabel independen bersifat bebas dari 

faktor kesalahan atau pengganggu. 

c. Nilai rata-rata faktor gangguan (error term) adalah nol. 

d. Memiliki varians yang seragam atau sebaran yang tetap 

(homoscedasticity).  



42 
 

 

e. Tidak adanya autokorelasi (autocorrelation) diantara gangguan (error 

term).  

f. Jumlah observasi n harus lebih besar dari jumlah parameter yang 

diestimasi. 

g. Tidak ada pencilan (outlier) dari nilai variabel independen. 

 

Dalam penggunaan sebuah model dengan metode OLS, asumsi BLUE 

harus terpenuhi agar menjadi sebuah model yang baik dan dapat 

merepresentasikan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu 

dalam sebuah model harus memenuhi asumsi BLUE, yaitu: 

a. Tidak terdapat heteroskedastisitas (heteroscedasticity), yaitu varians 

harus bersifat konstan. 

b. Tidak terdapat autokorelasi (autocorrelation) atau hubungan berantai 

diantara error term satu perode dengan periode sebelumnya.  

c. Tidak terdapat multikolinearitas (multicolinearity) atau hubungan antar 

variabel independen. 

d. Kesalahan pengganggu (error term) terdistribusi normal.  

 

Apabila asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan 

perbaikan sehingga dapat menghasilkan model yang memenuhi asumsi BLUE. 

Untuk mengetahui apakah model memenuhi asumsi BLUE atau tidak, maka 

dilakukan beberapa pengujian diantaranya uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, 

uji multikolinearitas, uji error term (normalitas). 

 

1) Uji Error Term (Normalitas) 

Uji error term atau uji normalitas merupakan sebuah uji untuk mengetahui 

kesalahan pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak. Model 
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persamaan yang baik adalah model dengan distribusi normal dan bersifat kontinu, 

serta nilainya tergantung pada sejumlah faktor yang memiliki pengaruh relatif kecil 

(Gujarati, 2007b). Jenis uji yang digunakan adalah Jarque-Bera Test, dimana Ho 

menunjukkan bahwa kesalahan pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. 

Ho ditolak apabila nilai  probability < 𝛼. Dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi normal apabila nilai probability > 𝛼. 

 

2) Uji Multikolinearitas (Multicolinearity) 

Multikolinearitas adalah hubungan linear antar variabel independen dalam 

satu model. Dalam suatu model, adanya hubungan antar variabel independen 

menyebabkan asumsi BLUE tidak terpenuhi, sehingga model yang digunakan 

bukan sebuah model yang best linear unbiased estimator atau bukan sebuah 

model linear yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan apabila dalam 

sebuah model diketahui terdapat multikolinearitas. Untuj menguji apakah dalam 

model terdapat multikolinearitas, maka dilakukan uji terhadap correlation 

matrixnya. Persamaan dikatakan memiliki multikolinearitas apabila nilai 

korelasinya berkisar antara 0,8 – 1. Sedangkan langkah perbaikan yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengeluarkan variabel yang memiliki hubungan linear 

dengan variabel independen lainnya, dengan syarat bahwa penghilangan variabel 

tersebut tidak menimbulkan bias yang cukup besar. Apabila menimbulkan bias 

yang besar, maka perlu adanya variabel instrumental. Selain itu, dapat dilakukan 

dengan transformasi variabel. Transformasi variabel dalam model dapat 

meminimalkan, bahkan memecahkan  masalah kolinearitas (Gujarati, 2007b). 

 

3) Uji Autokorelasi (Autocorrelation) 

Autokorelasi (autocorrelation) merupakan adanya hubungan/korelasi antar 

kesalahan pengganggu (error term) pada satu periode dengan periode 



44 
 

 

sebelumnya. Autokorelasi biasa terjadi pada model yang menggunakan data deret 

waktu (time series). Adanya autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran 

asumsi BLUE, dengan konsukuensi estimator yang didapatkan tidak efisien. Selain 

itu, dengan adanya autokorelasi menyebabkan uji t dan uji F tidak dapat 

diandalkan karena varians taksiran bersifat bias.  

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya Autokorelasi atau 

tidak dalam sebuah model dapat menggunakan p-value dengan Breusch-Godfrey 

Serrial Correlation LM Test. Pengujian tersebut menggunakan persamaan dimana 

Ho menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Ho ditolak apabila p-value < 𝛼. 

Sehingga untuk lolos uji autokorelasi, p-value harus lebih besar dari 𝛼.  

Langkah perbaikan perlu dilakukan apabila dalam sebuah model diketahui 

terdapat autokorelasi agar dapat ditarik kesimpulan yang baik dan tepat uji t dan 

uji F. Perbaikan dapat dilakukan dengan mentransformasikan model atau 

menambah lag baik variabel independen maupun dependen. 

 

4) Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran terhadap asumsi klasik dengan 

varians kesalahan yang tidak konstan. Adanya heteroskedastisitas varians error 

term yang tidak konstan menyebabkan asumsi klasik tidak terpenuhi, sehingga 

konsekuensinya adalah pengujian hipotesis yang seperti biasa tidak dapat 

diandalkan karena memungkinkan terjadinya kesalahan penarikan kesimpulan 

(Gujarati, 2007b). 

Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dalam sebuah model, dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Heteroskedasticity Breusch-Pagan-Godfrey. 

Pengujian ini dapat menggunakan persamaan dimana Ho menunjukkan tidak 

adanya heteroskedastisitas. Ho ditolak apabila nilai p-value < 𝛼. Dengan kata lain 
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dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat heteroskedastisitas apabila p-value 

> 𝛼. 

Adanya heteroskedastisitas menyebabkan parameter yang diduga menjadi 

tidak efisien, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menghilangkan 

heteroskedastisitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi adanya 

heteroskedastisitas yaitu dengan Weighted Least Square (WLS) dan respesifikasi 

model. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Industri Besi Baja, Mesin-Mesin, dan Otomotif 

Industri besi baja merupakan salah satu bagian dari industri logam dasar 

yang termasuk dalam industri hulu dan memiliki peran strategis di Indonesia. 

Industri ini menjadi salah satu bahan baku utama pembangunan infrastruktur, 

mesin-mesin dan otomotif serta alat transportasi. Selain itu, kebutuhan dunia akan 

besi baja yang semakin meningkat, membuat industri besi baja menjadi industri 

yang berpotensi untuk berkembang pesat. Cakupan industri besi baja pun sangat 

luas yaitu dari industri hulu sampai hilir.  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang 

melimpah, salah satunya dengan potensi hasil tambang berupa bijih besi dan pasir 

besi yang cukup besar (Kementerian Perindustrian, 2014). Sehingga, Indonesia 

berpotensi menjadi negara dengan kapasitas produksi yang besar. Diperlukan 

proses pengolahan yang cukup panjang dari industri hulu dengan menghasilkan 

pasir besi dan bijih besi, sampai menjadi barang yang siap digunakan. Menurut 

Kementerian Perindustrian (2014), di Indonesia terdapat industri yang sudah ada 

(existing industry), industri yang sedang dibangun atau industri baru (new 

industry), dan industri yang belum ada (non-existing industry) yang dalam industri 

besi baja. Berikut ini adalah struktur industri besi baja hulu sampai hilir sebagai 

pohon industri besi baja di Indonesia.  
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Gambar 4.1 Pohon Industri Besi Baja 2014 
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Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya mineral berupa pasir besi 

dan bijih besi serta bahan utama dalam industri besi baja, namun industri hulu 

masih belum menunjang sepenuhnya kegiatan industri ini. Industri hulu berupa 

konsentrat bijih besi sedang dibangun, sedangkan industri konsentrat pasir besi 

dan pasir krom bahkan belum ada. Oleh karena itu, Indonesia masih bergantung 

dengan impor hasil untuk industri hulu berupa konsentrat pasir besi dan pasir krom. 

Sehingga, harga bahan baku bergantung pada fluktuasi pasar dan kurs mata uang 

Indonesia dengan negara lainnya, yang selanjutnya berdampak pada ekspor 

Indonesia. Oleh karena itu, pergerakan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

fluktuasi pasar global dan nilai tukar Indonesia maupun negara mitra dagang.  

Karena produsen baja dasar (crude steel) yang masih sedikit di Indonesia, 

jumlah produksinya masih belum mencukupi kebutuhan nasional untuk industri hilir 

kategori besi baja serta mesin dan otomotif, sehingga Indonesia mengimpor baja 

dasar (crude steel) dari luar negeri. Indonesia bergantung pada baja dasar China, 

karena China merupakan salah satu negara pengekspor baja dasar terbesar di 

dunia dimana pada tahun 2014 produksi baja dasar China hampir mencapai 49 

persen dari total produksi baja dasar dunia. 

Negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia dalam ekspor industri besi 

baja adalah China. Selain sebagai pesaing, China juga menjadi mitra dalam hal 

impor baja dasar karena di Indonesia produksi baja dasar masih terbatas. 

Sehingga, meski menjadi pesaing, China juga menjadi mitra dagang untuk baja 

dasar (crude steel).  

 



49 
 

 

4.2 Hasil 

4.2.1 Hasil Regresi Singapura 

Hasil regresi variabel-variabel yang menentukan ekspor Indonesia ke 

Singapura dari tahun 1992 – 2014 dengan memenuhi asumsi BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimation) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Regresi Singapura 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.081748 0.033883 -2.412626 *0.0282 

FDII -0.047108 0.066426 -0.709184 0.4884 

INFI 0.008603 0.005934 1.449744 0.1664 

GDPCJ 9.81E-05 9.28E-06 10.57446 *0.0000 

FDIJ -0.007747 0.013091 -0.591785 0.5623 

REERJ -0.050555 0.013047 -3.874839 *0.0013 

C 10.70957 0.994112 10.77300 0.0000 
     
     R-squared 0.933756     Mean dependent var 6.589147 

Adjusted R-squared 0.908914     S.D. dependent var 0.923430 

S.E. of regression 0.278695     Akaike info criterion 0.528394 

Sum squared resid 1.242737     Schwarz criterion 0.873980 

Log likelihood 0.923463     Hannan-Quinn criter. 0.615308 

F-statistic 37.58840     Durbin-Watson stat 1.144422 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
Sumber: Lampiran 6 

 

Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh model persamaan sebagai 

berikut: 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 = 10.70957 − 0.081748𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 − 0.047108𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 0.008603𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡

+ 9.81𝐸05𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 − 0.007747𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 − 0.050555𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 

Interpretasi hasil regresi model persamaan tersebut dengan kriteria statistik 

dan ekonometrika adalah sebagai berikut:  
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1. Dengan nilai R-squared sebesar 0.933756, maka dapat ditunjukkan bahwa 

variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen 

sebesar 93,38 persen. 

2. Nilai probability F-statistic sebesar 0.000000 (<α) menunjukkan bahwa secara 

serentak, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

3. Apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen 

akan bernilai sebesar 10.70957 satuan atau dengan kata lain bahwa apabila 

seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai ekspor akan meningkat 

sebesar 10.70957 satuan. 

4. Apabila variabel independen yang menggambarkan proporsi investasi 

domestik dalam GDP Indonesia (GFCFi) meningkat sebesar satu satuan, 

maka variabel nilai ekspor akan turun sebesar 0.081748 satuan dengan 

asumsi ceteris paribus. 

5. Apabila variabel FDIi (proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP 

Indonesia) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan 

turun sebesar 0.047108 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

6. Apabila variabel yang menggambarkan perubahan inflasi (Consumer Price 

Index year on year) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai 

ekspor akan mengalami peningkatan sebesar 0.008603 satuan dengan 

asumsi ceteris paribus. 

7. Apabila variabel GDP per kapita mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

maka nilai ekspor juga meningkat sebesar 9.81𝐸05  satuan dengan asumsi 

ceteris paribus. 
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8. Apabila variabel FDIj (proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP 

Singapura) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan 

turun sebesar 0.007747 satuan dengan asumsi ceteris paribus.  

9. Apabila variabel Real Effective Exchange Rate (REERj) meningkat sebesar 

satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan mengalami penurunan sebesar  

0.050555 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

10. Hasil uji normalitas (gambar 6.1 lampiran 6) menunjukkan bahwa residual 

terdistribusi normal karena nilai probability Jarque-Bera lebih besar dari 0.05, 

yaitu dengan nilai sebesar 0.783999. 

11. Hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

(tabel 6.2 lampiran 6) menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki masalah 

autokorelasi karena nilai prob-f lebih besar dari 0.05 yaitu dengan nilai 

sebesar 0.2453. 

12. Hasil uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan-Godfrey (tabel 6.3 

lampiran 6) menunjukkan bahwa model persamaan ini tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas dengan nilai prob-f>0.05 yaitu sebesar 0.0784. 

13. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan pairwaise correlation matrix 

(tabel 6.4 lampiran 6) menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki korelasi 

yang tinggi antar variabel independen karena nilai korelasi antar variabel 

independen <0.8. 

 

Variabel-variabel independen penentu penawaran ekspor yang signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen adalah proporsi investasi domestik 

terhadap GDP (GFCFi) dengan pengaruh negatif, sedangkan variabel penentu 

permintaan ekspor yang berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia 

ke Singapura adalah GDP per kapita (GDPCj) dengan pengaruh positif sesuai 

dengan hipotesis dan Real Effective Exchange Rate (REERj) yang berpengaruh 
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negatif terhadap nilai ekspor. Variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap 

nilai ekspor adalah proporsi investasi asing dalam GDP Indonesia (FDIi), inflasi 

Indonesia (INFi) dan proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Singapura 

(FDIj). Perbandingan antara hasil regresi Singapura dengan hipotesis penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 Perbandingan Hasil Regresi Singapura dengan Hipotesis 

Variabel Hasil Regresi Hipotesis Kesesuaian 

GFCFi Negatif Positif Tidak sesuai 

FDIi Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

INFi Tidak signifikan Negatif Tidak sesuai 

GDPCj Positif Positif Sesuai 

FDIj Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

REERj Negatif Positif Tidak sesuai 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

4.2.1.1 Deskripsi Hasil Regresi Singapura 

Hasil regresi variabel penentu permintaan dan penawaran ekspor untuk 

Singapura menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengestimasi ekspor Indonesia memperoleh hasil yang bervariasi. Terdapat 

variabel yang berpengaruh signifikan tetapi dengan arah koefisien yang 

berbanding terbalik dengan hipotesis penelitian, terdapat pula variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif 

Indonesia ke Singapura, serta terdapat variabel yang sesuai dengan hipotesis 

penelitian.  
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Salah satu variabel yang menentukan penawaran ekspor Indonesia ke 

Singapura adalah investasi domestik. Dalam penelitian ini, investasi domestik 

didefinisikan dengan besarnya Gross Fixed Capital Formation dalam GDP 

Indonesia. Dalam hipotesis, telah dijelaskan bahwa investasi domestik memiliki 

hubungan positif dengan ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar investasi domestik di Indonesia, maka semakin besar ekspor besi baja, 

mesin-mesin, dan otomotif ke Singapura. Namun, dari hasil estimasi yang 

diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda dengan hipotesis. Hasil estimasi 

diperoleh pengaruh yang berbanding terbalik antara investasi domestik dengan 

ekspor Indonesia. Hal ini terjadi karena investasi domestik Indonesia diarahkan 

pada industri makanan dan kimia farmasi. Selain itu, sektor primer seperti 

perkebunan dan pertambangan serta sektor listrik, gas, air, dan transportasi juga 

menjadi sasaran utama tujuan investasi domestik di Indonesia. Peningkatan 

investasi domestik bukan terarah pada industri besi baja, mesin-mesin, dan 

otomotif. Oleh karena itu, peningkatan investasi domestik tidak meningkatkan 

ekspor, bahkan cenderung mengurangi ekspor Indonesia kategori industri besi 

baja, mesin-mesin, dan otomotif (Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM, 

2016).   

Selain investasi domestik, investasi asing juga berpengaruh terhadap 

ekspor. Semakin meningkat investasi asing yang masuk ke Indonesia, maka akan 

semakin tinggi ekspor Indonesia ke Singapura. Dalam hal ini, investasi asing yang 

digunakan dalam penelitian adalah besarnya proporsi investasi asing dalam GDP 

Indonesia. Hasil estimasi diperoleh bahwa peningkatan proporsi investasi asing 

terhadap GDP Indonesia tidak berpengaruh terhadap ekspor Indonesia untuk 

industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Meskipun Singapura merupakan 

salah satu negara asal dengan investasi tertinggi, hal ini tidak membawa dampak 

positif terhadap ekspor Indonesia karena investasi asing yang berasal dari 
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Singapura sebagian besar bukan tertuju pada industri besi baja, mesin-mesin dan 

otomotif, melainkan pada sektor tersier seperti transportasi dan komunikasi. 

Sehingga peningkatan Foreign Direct Investment tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penawaran ekspor Indonesia khususnya industri besi baja, mesin-mesin, 

dan otomotif (BKPM, 2016).  

Variabel penentu penawaran ekspor selain investasi domestik maupun asing 

adalah inflasi. Semakin tinggi inflasi Indonesia, maka akan menyebabkan 

penurunan ekspor karena biaya produksi yang semakin tinggi. Namun dari hasil 

regresi diperoleh bahwa inflasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor Indonesia untuk industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Ekspor 

Singapura untuk industri mesin dan peralatan transportasi sejak tahun 1981 

semakin meningkat dengan ekspor tertinggi pada tahun 2010. Besarnya ekspor 

untuk mesin dan peralatan transportasi tidak terlepas dari penggunaan bahan 

baku yang semakin meningkat. Kebutuhan Singapura akan bahan baku yang 

semakin meningkat menyebabkan penawaran ekspor Indonesia ke Singapura 

untuk kategori besi baja, mesin-mesin, dan otomotif tidak terpengaruh oleh inflasi 

Indonesia. Sehingga, peningkatan inflasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor Indonesia ke Singapura (Trading Economics, 2016). 

Selain dari dalam negeri, ekspor juga dipengaruhi oleh permintaan luar 

negeri (foreign demand). Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor 

adalah GDP per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi 

pendapatan per kapita, maka semakin tinggi kemampuan untuk mengimpor 

barang dari luar negeri. Dari hasil regresi diperoleh hubungan positif antara 

pendapatan per kapita Singapura dengan ekspor Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per 

kapita negara tujuan ekspor, maka permintaan ekspor akan semakin tinggi. Sesuai 
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dengan penelitian yang telah dilakukan Elshehawy et al (2014), semakin tinggi 

pendapatan importir maka akan meningkatkan ekspor.  

Selain pendapatan per kapita, investasi yang masuk di negara importir juga 

berpengaruh terhadap permintaan ekspor. Hipotesis penelitian menyatakan 

bahwa semakin tinggi investasi asing dalam GDP negara importir maka semakin 

meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Namun, dari hasil regresi diperoleh 

hasil yang berbeda. Peningkatan investasi asing dalam GDP Singapura tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia untuk industri besi baja, mesin-

mesin, dan otomotif ke Singapura. Investasi asing yang ada di dalam penelitian 

adalah total investasi asing yang masuk di Singapura, diproporsikan dengan GDP 

Singapura serta tidak memperhitungkan peningkatan investasi pada sektor industri 

besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Oleh karena itu, peningkatan proporsi FDI 

terhadap GDP Singapura tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

ekspor Indonesia.  

Nilai tukar riil Singapura menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap eskpor Indonesia ke Singapura. Nilai tukar riil menunjukkan harga relatif 

barang di suatu negara. Semakin tinggi nilai tukar riil, maka harga barang luar 

negeri menjadi semakin murah sehingga dapat meningkatkan impor. Dalam hal 

ini, nilai tukar riil yang dimaksud adalah nilai tukar riil negara importir. Apabila nilai 

tukar riil Singapura semakin tinggi, maka ekspor Indonesia juga akan meningkat. 

Namun hasil regresi menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, yaitu dengan 

arah yang negatif. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar riil Singapura yang 

berfluktuatif dengan pertumbuhan yang cenderung menurun hingga tahun 2014. 

Oleh karena itu, peningkatan nilai tukar riil Singapura tidak berpengaruh positif 

terhadap ekspor Indonesia. Selain itu, nilai tukar riil yang digunakan dalam 

penelitian bukan hanya nilai tukar riil Singapura terhadap Indonesia, tetapi 
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terhadap beberapa negara mitra, sehingga nilai tukar riil tersebut tidak mampu 

menggambarkan perubahan nilai tukar Singapura dan Indonesia.  

 

4.2.2 Hasil Regresi Malaysia 

Hasil regresi variabel dependen dan independen untuk data Malaysia pada 

periode 1992 – 2014 dengan metode OLS dan asumsi BLUE dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 Hasil Regresi Malaysia 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.028622 0.023231 -1.232065 0.2357 

FDII 0.130704 0.040794 3.204044 *0.0055 

INFI -0.015009 0.004564 -3.288429 *0.0046 

GDPCJ 0.000216 3.92E-05 5.506213 *0.0000 

FDIJ -0.036511 0.027966 -1.305567 0.2102 

REERJ -0.042848 0.008209 -5.219505 *0.0001 

C 9.805781 0.660271 14.85114 0.0000 
     
     R-squared 0.976341     Mean dependent var 5.769149 

Adjusted R-squared 0.967469     S.D. dependent var 0.978526 

S.E. of regression 0.176490     Akaike info criterion -0.385316 

Sum squared resid 0.498379     Schwarz criterion -0.039731 

Log likelihood 11.43114     Hannan-Quinn criter. -0.298403 

F-statistic 110.0470     Durbin-Watson stat 1.746170 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 

Sumber: Lampiran 7 

 

Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh hasil estimasi sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  9.805781 − 0.028622𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 0.130704𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 − 0.015009𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡

+ 0.000216𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 − 0.036511𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 − 0.042848𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 

Interpretasi hasil regresi model tersebut dengan kriteria statistik dan 

ekonometrika adalah sebagai berikut: 
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1. Nilai R-squared sebesar 0.976341 menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,63 persen. 

2. Nilai probability F-statistic sebesar 0.000000 (<α) menunjukkan bahwa secara 

serentak semua variabel independen yang digunakan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3. Apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen 

akan bernilai sebesar 9.805781 satuan atau dengan kata lain bahwa jika 

seluruh variabel independen bernilai nol, maka variabel nilai ekspor akan 

meningkat sebesar 9.805781 satuan. 

4. Apabila variabel independen GFCFi (proporsi Gross Fixed Capital Formation 

terhadap GDP Indonesia) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai 

ekspor akan mengalami penurunan sebesar 0.028622 satuan (asumsi ceteris 

paribus). 

5. Apabila variabel yang menggambarkan proporsi investasi asing terhadap 

GDP Indonesia (FDIi) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel 

dependen nilai ekspor akan meningkat sebesar 0.130704 satuan (asumsi 

ceteris paribus). 

6. Apabila variabel yang menggambarkan perubahan inflasi (CPI year on year) 

meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan mengalami 

penurunan sebesar 0.015009 satuan (asumsi ceteris paribus). 

7. Apabila variabel GDP per kapita mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

maka nilai ekspor juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.000216 

satuan (asumsi ceteris paribus). 

8. Apabila variabel yang menggambarkan proporsi investasi asing di Malaysia 

(FDIj) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan turun 

sebesar 0.036511 satuan (asumsi ceteris paribus). 
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9. Apabila variabel Real Effective Exchange Rate meningkat sebesar satu 

satuan, maka variabel nilai ekspor akan mengalami penurunan sebesar 

0.042848 satuan (asumsi ceteris paribus). 

10. Hasil uji normalitas (gambar 7.1 lampiran 7) menunjukkan bahwa model ini 

memiliki residual yang terdistribusi normal dengan nilai probability Jarque-

Bera sebesar 0.224684 (>0.05). 

11. Hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

(tabel 7.2 lampiran 7) menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki masalah 

autokorelasi karena nilai Prob-F sebesar 0.8973 (lebih besar dari 0.05). 

12. Hasil uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan-Godfrey (tabel 7.3 

lampiran 7) menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas dengan nilai Prob-F>0.05 yaitu sebesar 0.9025. 

13. Hasil uji multikolinearitas dengan uji pairwaise correlation matrix (tabel 7.4 

lampiran 7) menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah korelasi antar 

variabel karena nilai korelasi antar variabel independen di dalam model <0.8. 

 

Dari hasil pengujian kriteria statistik, dapat diketahui bahwa terdapat empat 

variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

nilai ekspor. Dua variabel independen penentu penawaran ekspor berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen nilai ekspor, diantaranya adalah variabel 

proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia (FDIi) dengan hubungan 

positif dan variabel inflasi Indonesia dengan hubungan negatif sesuai dengan 

hipotesis. Hanya dua variabel independen sebagai penentu permintaan ekspor 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai ekspor, yaitu GDP 

per kapita dan Real Effective Exchange Rate, sedangkan variabel proporsi Gross 

Fixed Capital Formation dalam GDP Indonesia dan proporsi Foreign Direct 

Investment dalam GDP Malaysia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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ekspor Indonesia ke Malaysia. Berikut ini adalah tabel perbandingan pengujian 

hipotesis dengan hasil regresi Malaysia untuk memenuhi kriteria ekonomi. 

 

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Regresi Malaysia dengan Hipotesis 

Variabel Hasil Regresi Hipotesis Analisa 

GFCFi Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

FDIi Positif Positif Sesuai 

INFi Negatif Negatif Sesuai 

GDPCj Positif Positif Sesuai 

FDIj Tidak Signifikan Positif Tidak sesuai 

REERj Negatif Positif Tidak sesuai 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

4.2.2.1 Deskripsi Hasil Regresi Malaysia 

Hasil regresi terhadap ekspor Indonesia untuk industri besi baja, mesin-

mesin dan otomotif ke Malaysia menunjukkan bahwa terdapat variabel penentu 

permintaan dan penawaran yang berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh 

signifikan. Investasi domestik (GFCFi) di Indonesia yang di proporsikan dengan 

GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia untuk industri besi 

baja, mesin-mesin, dan otomotif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel proporsi GFCF dalam GDP Indonesia memiliki 

hubungan positif dengan nilai ekspor Indonesia ke Malaysia. Ketidaksesuaian 

antara hasil regresi dan hipotesis dalam penelitian ini dikarenakan investasi 

domestik yang ada di Indonesia sebagian besar ditujukan pada industri makanan, 

serta listrik, gas, dan air (Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM, 2016). 

Selain itu, pembangunan dan pasar industri baja ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik dimana diperkirakan pada tahun 2020 konsumsi baja 

nasional akan meningkat menjadi 84-100kg/kapita. Oleh karena itu, peningkatan 



60 
 

 

investasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap penawaran ekspor 

Indonesia ke Malaysia (Indonesian Iron & Steel Industry Association, 2015). 

Sesuai dengan hipotesis, peningkatan investasi asing yang masuk di 

Indonesia berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia. Hal ini 

sesuai dengan teori dimana peningkatan investasi dapat meningkatkan kapasitas 

produksi akibat adanya tranfer teknologi sehingga penawaran ekspor semakin 

meningkat. Selain investasi asing, inflasi sebagai salah satu variabel penentu 

penawaran ekspor juga berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Malaysia. Hasil regresi menunjukkan hubungan yang negatif antara inflasi dan 

ekspor sesuai dengan hipotesis. Semakin tinggi inflasi Indonesia maka semakin 

tinggi biaya produksi yang dapat menekan penawaran ekspor Indonesia untuk 

industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif.  

GDP per kapita Malaysia berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

ekspor Malaysia dengan hubungan positif sesuai dengan hipotesis. Semakin 

tinggi GDP per kapita negara tujuan ekspor, maka semakin sejahtera masyarakat 

negara tujuan ekspor yang dapat meningkatkan kemampuan daya beli atas 

barang impor, sehingga permintaan untuk besi baja, mesin-mesin dan otomotif 

semakin meningkat. 

Investasi asing yang masuk ke Malaysia tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia. Hal ini dikarenakan investasi asing yang 

digunakan dalam penelitian adalah total investasi asing yang masuk (inward FDI) 

dan tidak mempertimbangkan apakah peningkatan investasi terjadi pada sektor 

industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif atau sektor lain. Sehingga, 

peningkatan proporsi FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia 

ke Malaysia.  

Nilai tukar riil (Real Effective Exchange Rate) Malaysia berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia, tetapi dengan arah hubungan 



61 
 

 

yang berbanding terbalik dengan hipotesis dalam penelitian. Dalam hipotesis 

penelitian dinyatakan bahwa nilai tukar riil Malaysia berhubungan positif dengan 

nilai ekspor Indonesia ke Malaysia. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa nilai 

tukar rill Malaysia berhubungan negatif dengan ekspor Indonesia. Hal ini 

dikarenakan nilai tukar riil Malaysia yang berfluktuatif dan cenderung menurun 

dengan pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu, peningkatan nilai tukar riil 

tidak berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia, bahkan dapat 

berpengaruh negatif untuk ekspor industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif.  

 

4.2.3 Hasil Regresi Thailand 

Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen dan independen untuk 

data Thailand pada periode 1992 – 2014 dengan memenuhi asumsi Best Linear 

Unbiased Estimation, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Regresi Thailand 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GFCFI -0.076741 0.029540 -2.597815 *0.0194 

FDII 0.171772 0.046603 3.685831 *0.0020 

INFI -0.009082 0.006163 -1.473729 0.1600 

GDPCJ 0.001061 6.37E-05 16.66129 *0.0000 

FDIJ 0.087459 0.050710 1.724670 0.1038 

REERJ -0.062358 0.009512 -6.555456 *0.0000 

C 9.928753 0.785392 12.64177 0.0000 
     
     

R-squared 0.983502     Mean dependent var 5.639256 

Adjusted R-squared 0.977315     S.D. dependent var 1.387032 

S.E. of regression 0.208909     Akaike info criterion -0.048042 

Sum squared resid 0.698291     Schwarz criterion 0.297544 

Log likelihood 7.552478     Hannan-Quinn criter. 0.038872 

F-statistic 158.9657     Durbin-Watson stat 1.611106 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 

Sumber: Lampiran 9 

Persamaan hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut: 
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𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  9.928753 − 0.076741𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 0.171772𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 − 0.009082𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡

+ 0.001061𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 0.087459𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 − 0.062358𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 

Interpretasi untuk model persamaan diatas dengan kriteria statistik dan 

ekonometrika adalah sebagai berikut: 

1.  Nilai R-squared sebesar 0.983502 menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,35 persen. 

2. Nilai probability f-statisic <0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang 

digunakan yaitu dengan nilai sebesar 0.000000. 

3. Apabilai seluruh variabel independen yang digunakan bernilai nol, maka 

variabel dependen akan bernilai sebesar 9.928753 satuan atau dengan kata 

lain bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka nilai ekspor akan 

meningkat sebesar 9.928753 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

4. Apabila variabel yang menggambarkan proporsi Gross Fixed Capital 

Formation terhadap GDP Indonesia (GFCFi) meningkat sebesar satu satuan, 

maka variabel nilai ekspor sebagai variabel dependen akan mengalami 

penurunan sebesar 0.076741 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

5. Apabila variabel proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia 

(FDIi) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel nilai 

ekspor juga akan meningkat sebesar 0.171772 satuan dengan asumsi ceteris 

paribus. 

6. Apabila variabel perubahan inflasi (CPI year on year) meningkat sebesar satu 

satuan, maka variabel dependen nilai ekspor akan turun sebesar 0.009082 

satuan dengan asumsi ceteris paribus. 
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7. Apabila variabel GDP per kapita meningkat sebesar satu satuan, maka 

variabel dependen nilai ekspor juga akan meningkat sebesar 0.001061 satuan 

dengan asumsi ceteris paribus. 

8. Apabila variabel proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Thailand 

(FDIj) sebagai variabel independen dalam model mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor sebagai variabel dependen 

juga akan meningkat sebesar 0.087459 satuan dengan asumsi ceteris 

paribus. 

9. Apabila variabel Real Effective Exchange Rate (REERj) meningkat sebesar 

satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan mengalami penurunan sebesar 

0.062358 satuan dengan asumsi ceteris paribus 

10. Hasil uji normalitas (gambar 8.1 lampiran 8) menunjukkan bahwa model ini 

memiliki residual yang terdistribusi normal dengan nilai probability Jarque-

Bera sebesar 0.477458. 

11. Hasil uji autokorelasi (tabel 8.2 lampiran 8) menunjukkan bahwa model ini 

tidak memiliki masalah autokorelasi yaitu dengan nilai prob-f hasil uji Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test sebesar 0.8163. 

12. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Breusch-Pagan-Godfrey (tabel 8.3 

lampiran 8) menunjukkan bahwa model tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas yaitu dengan nilai prob-f sebesar 0.5785. 

13. Hasil uji multikolinearitas dengan pairwaise correlation matrix  (tabel 8.4 

lampiran 8) menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki 

hubungan kolinear karena nilai korelasi dibawah 0.8. 

 

Dari enam variabel independen yang digunakan, hanya empat variabel yang 

signifikan berpengaruh terhadap variabel nilai ekspor. Keempat variabel tersebut 
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terdiri dari dua variabel penentu penawaran ekspor dan dua variabel penentu 

permintaan ekspor. Variabel proporsi Gross Fixed Capital Formation dalam GDP 

sebagai variabel penentu penawaran ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor dan berhubungan negatif. Selain itu proporsi Foreign Direct Investment 

dalam GDP Indonesia (FDIi) berpengaruh positif terhadap nilai ekspor Indonesia 

ke Thailand sesuai dengan hipotesis. GDP per kapita bepengaruh positif terhadap 

nilai ekspor, sedangkan Real Effective Exchange Rate berpengaruh negatif 

terhadap nilai ekspor. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor adalah inflasi Indonesia dan proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP 

Thailand. Perbandingan mengenai uji hipotesis dengan kriteria ekonomi dijelaskan 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6 Perbandingan Hasil Regresi Thailand dengan Hipotesis 

Variabel Hasil Regresi Hipotesis Analisa 

GFCFi Negatif Positif Tidak sesuai 

FDIi Positif Positif Sesuai 

INFi Tidak signifikan Negatif Tidak sesuai 

GDPCj Positif Positif Sesuai 

FDIj Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

REERj Negatif Positif Tidak sesuai 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

4.2.3.1 Deskripsi Hasil Regresi Thailand 

Hasil regresi untuk Thailand menunjukkan bahwa terdapat empat variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Thailand, dengan dua 

variabel penentu penawaran ekspor dan dua variabel penentu permintaan ekspor. 

Investasi domestik sebagai salah satu variabel yang menentukan 

penawaran ekspor Indonesia ke Thailand berpengaruh signfikan terhadap ekspor 
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Indonesia untuk kategori industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif. Namun 

berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa investasi domestik 

(Gross Fixed Capital Formation) berpengaruh positif terhadap, hasil regresi 

menunjukkan hasil positif dimana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

investasi domestik dapat menurunkan ekspor Indonesia untuk industri besi baja, 

mesin-mesin dan otomotif ke Thailand. Hal ini dikarenakan investasi domestik 

Indonesia sebagian besar bukan ditujukan pada industri besi baja, mesin-mesin 

dan otomotif, melainkan pada industri makanan, kimia dan farmasi, serta listrik, 

gas dan air (Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM, 2016). Selain itu, 

pembangunan dan pasar industri hasil produksi besi baja diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik yang besar. Sehingga, meskipun investasi 

domestik pada industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif meningkat, hal itu tidak 

berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Thailand (Indonesian Iron & 

Steel Industry Association, 2015). 

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa besarnya 

investasi asing (Foreign Direct Investment) di Indonesia memiliki hubungan positif 

dengan ekspor Indonesia ke Thailand. Hal ini sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa peningkatan investasi asing dapat mendorong peningkatan 

ekspor karena produksi serta penawaran ekspor yang meningkat. Semakin tinggi 

investasi asing yang masuk dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi 

sehingga dapat meningkatkan ekspor. 

Selain investasi asing dan domestik, inflasi juga merupakan salah satu faktor 

yang menentukan ekspor Indonesia ke Thailand. Dari hasil regresi diperoleh 

bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Thailand, 

berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa inflasi dan ekspor 

memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan 

produksi dan konsumsi besi baja di Thailand, dengan produksi yang lebih kecil 
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dibanding konsumsi. Sehingga, hal tersebut menjadikan impor besi baja Thailand 

tetap besar. Karena Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor besi baja 

terbesar ke Thailand, maka penawaran ekspor Indonesia ke Thailand tidak 

berubah meskipun terjadi inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, inflasi Indonesia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor kategori industri besi baja, mesin-

mesin dan otomotif ke Thailand (US Department of Commerce International Trade 

Administration, 2016).  

Dalam hipotesis penelitian dinyatakan bahwa GDP per kapita sebagai salah 

satu variabel yang menentukan permintaan ekspor Indonesia memiliki hubungan 

positif dengan ekspor Indonesia ke Thailand. Sesuai dengan hipotesis penelitian, 

GDP per kapita berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia  untuk kategori 

industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif dengan hubungan positif. Artinya, 

semakin besar GDP per kapita Thailand, maka ekspor Indonesia semakin 

meningkat karena peningkatan GDP per kapita menunjukkan peningkatan tingkat 

kesejahteraan yang berdampak pada naiknya daya beli untuk barang impor.  

Investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) Thailand tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Foreign Direct Investment 

berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia untuk industri besi baja, mesin-

mesin dan otomotif ke Thailand. Ketidaksesuaian antara hipotesis dan hasil regresi 

ini dikarenakan investasi asing yang masuk ke Thailand sebagian besar berasal 

dari Jepang dan negara uni Eropa. Selain itu, negara asal impor terbesar Thailand 

adalah Jepang, Amerika, dan Cina dengan mayoritas barang yang diimpor adalah 

bahan mentah (raw materials), bahan setengah jadi (semi-finished materials), dan 

mesin-mesin yang digunakan untuk industri manufaktur. Oleh karena itu, 

peningkatan investasi asing di Thailand tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor Indonesia ke Thailand (Thailand Board of Investment, 2015). 
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Nilai tukar riil (REER) Thailand berpengaruh negatif terhadap ekspor 

Indonesia. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa nilai tukar riil memiliki hubungan positif dengan ekspor 

Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai tukar riil Thailand yang cenderung fluktuatif 

dengan pertumbuhan yang cenderung menurun. Oleh karena itu, nilai tukar riil 

tidak berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Thailand. 

 

4.2.4 Hasil Regresi Filipina 

Hasil Regresi terhadap variabel dependen dan independen untuk data 

Thailand pada periode 1992 – 2014 dengan memperhatikan asumsi BLUE, 

memperoleh hasil seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.7 Hasil Regresi Filipina 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.001231 0.048266 -0.025515 0.9800 

FDII -0.160677 0.086149 -1.865107 **0.0833 

INFI 0.002812 0.007694 0.365496 0.7202 

GDPCJ 0.001420 0.000536 2.649367 *0.0191 

FDIJ -0.068552 0.121649 -0.563526 0.5820 

REERJ 0.005845 0.020065 0.291282 0.7751 

C 2.724538 1.674296 1.627274 0.1260 

AR(1) 0.694481 0.145890 4.760303 0.0003 
     
     R-squared 0.949607     Mean dependent var 4.850106 

Adjusted R-squared 0.924411     S.D. dependent var 1.253721 

S.E. of regression 0.344691     Akaike info criterion 0.982953 

Sum squared resid 1.663370     Schwarz criterion 1.379696 

Log likelihood -2.812486     Hannan-Quinn criter. 1.076414 

F-statistic 37.68828     Durbin-Watson stat 2.654651 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .69   
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
(**) Signifikan pada tingkat α=10% 

Sumber: Lampiran 10 
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Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  2.724538 − 0.001231𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 − 0.160677𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 0.002812𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡

+ 0.001420𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 − 0.068552𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 + 0.005845𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 

Berikut ini adalah interpretasi kriteria statistik dan ekonometrika untuk 

persamaan hasil regresi tersebut: 

1. Nilai R-squared sebesar 0.949607 menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen yang digunakan sebesar 94,96 

persen. 

2. Nilai probability F-statistic sebesar 0.000000 menunjukkan bahwa variabel 

independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yang digunakan.  

3. Apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen 

akan bernilai sebesar 2.724538 satuan (jika seluruh variabel independen 

bernilai nol, maka variabel nilai ekspor akan meningkat sebesar 2.724538 

satuan). 

4. Apabila variabel independen proporsi Gross Fixed Capital Formation dalam 

GDP Indonesia (GFCFi) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel 

dependen nilai ekspor akan turun sebesar 0.001231 satuan dengan asumsi 

ceteris paribus. 

5. Apabila variabel proporsi FDI dalam GDP Indonesia meningkat sebesar satu 

satuan, maka variabel nilai ekspor akan turun sebesar 0.160677 satuan 

dengan asumsi ceteris paribus. 

6. Apabila variabel independen perubahan inflasi (CPI year on year) meningkat 

sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor sebagai variabel independen 

juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.002812 satuan dengan asumsi 

ceteris paribus. 
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7. Apabila variabel independen GDP per kapita meningkat sebesar satu satuan, 

maka variabel dependen nilai ekspor juga akan meningkat sebesar 0.001420 

satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

8. Apabila variabel proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Filipina 

meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan turun 

sebesar 0.068552 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

9. Apabila variabel independen Real Effective Exchange Rate mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel dependen nilai ekspor juga 

akan meningkat sebesar 0.005845 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

10. Hasil uji normalitas (gambar 10.1 lampiran 10) menunjukkan bahwa residual 

dalam model terdistribusi secara normal dengan nilai probability Jarque-Bera 

sebesar 0.625638 (setelah treatment). 

11. Hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

(tabel 10.2 lampiran 10) menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki masalah 

autokorelasi dengan nilai prob-f sebesar 0.2966 (setelah treatment). 

12. Hasil uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan-Godfrey (tabel 10.3 

lampiran 10) menunjukkan  bahwa model ini tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas dengan nilai prob-f sebesar 0.1394 (setelah treatment). 

13. Hasil uji multikolinearitas dengan parwaise correlation matrix (tabel 10.4 

lampiran 10) menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan tidak 

memiliki hubungan kolinear antar variabel dengan nilai korelasi <0.8. 

 

Dari seluruh variabel independen yang digunakan hanya dua variabel 

independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia yang berpengaruh 

negatif dan GDP per kapita Filipina yang memiliki hubungan positif dengan 
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variabel dependen nilai ekspor. Variabel proporsi Gross Fixed Capital Formation 

dalam GDP Indonesia (GFCFi), variabel perubahan inflasi Indonesia (INFi), 

variabel proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Filipina (FDIj), dan 

variabel Real Effective Exchange Rate ( REERj) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel nilai ekspor. Berikut ini adalah tabel perbandingan 

hasil uji hipotesis dengan hasil regresi Filipina. 

 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Regresi Filipina dengan Hipotesis 

Variabel Hasil Regresi Hipotesis Analisa 

GFCFi Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

FDIi Negatif Positif Tidak sesuai 

INFi Tidak signifikan Negatif Tidak sesuai 

GDPCj Positif Positif Sesuai 

FDIj Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

REERj Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

4.2.4.1 Deskripsi Hasil Regresi Filipina 

Hasil regresi Filipina menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Filipina, diantaranya adalah 

investasi asing di Indonesia dan GDP per kapita Filipina. Sedangkan empat 

variabel lain yaitu investasi domestik Indonesia, inflasi Indonesia, investasi asing 

Filipina dan nilai tukar riil tidak berpengaruh secara signifikan. 

Berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi domestik 

Indonesia yang dinyatakan dengan besarnya Gross Fixed Capital Formation 

dalam GDP memiliki hubungan positif dengan ekspor, hasil regresi menunjukkan 

investasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor. Hal ini 

disebabkan investasi domestik Indonesia sebagian besar diarahkan pada industri 
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makanan, kimia dan farmasi, listrik, gas dan air. Industri besi baja, mesin-mesin 

dan otomotif bukan tujuan utama investasi domestik Indonesia. Sehingga, 

peningkatan investasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

Indonesia ke Filipina (Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM, 2016). 

 Selain investasi domestik, investasi asing (Foreign Direct Investment) juga 

memiliki hubungan dengan ekspor Indonesia seperti yang dinyatakan dalam 

hipotesis bahwa Foreign Direct Investment memiliki hubungan positif dengan 

ekspor Indonesia ke Filipina. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa Foreign 

Direct Investment memiliki hubungan negatif dengan ekspor Indonesia untuk 

industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif. Artinya, peningkatan proporsi 

investasi asing dalam GDP Indonesia dapat menurunkan ekspor Indonesia ke 

Filipina. Hal ini dikarenakan tujuan utama investasi asing yang masuk di Indonesia 

bukan pada industri makanan, kimia dan farmasi, pertambangan, transportasi, 

gudang dan komunikasi (Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM, 2016). 

Selain itu, pembangunan dan pasar baja nasional digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik yang besar akibat adanya pembangunan infrastruktur 

sehingga peningkatan investasi asing di Indonesia tidak berpengaruh positif 

terhadap ekspor, bahkan dapat mengurangi penawaran ekspor Indonesia ke 

Filipina (Indonesian Iron & Steel Industry Association, 2015). 

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Filipina, 

dimana hal ini berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa inflasi 

Indonesia berpengaruh negatif terhadap ekspor. Hal ini dikarenakan besi baja 

merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan serta bahan input 

untuk berbagai proses produksi dan kegiatan ekonomi, sehingga peningkatan 

inflasi di Indonesia tidak berpengaruh signfikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Filipina (Roberto et al, 2013). 
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GDP per kapita atau pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor Indonesia ke Filipina sesuai dengan hipotesis penelitian. GDP per kapita 

dan ekspor memiliki hubungan positif dimana peningkatan GDP per kapita Filipina 

akan mendorong ekspor Indonesia karena kesejahteraan masyarakat Filipina 

semakin meningkat dan daya beli atas barang impor semakin meningkat. oleh 

karena itu, peningkatan GDP per kapita dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke 

Filipina untuk kategori industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif.  

Dalam hipotesis dinyatakan bahwa selain GDP per kapita, investasi asing 

(Foreign Direct Investment) di negara importir (Filipina) juga berpengaruh terhadap 

ekspor Indonesi ke Filipina. Investasi asing mengindikasikan adanya pergerakan 

modal internasional serta perpindahan dan tranfer teknologi yang mampu 

menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan investasi asing dapat 

mendorong produksi. namun, hasil regresi menunjukkan bahwa peningkatan 

investasi asing di Filipina tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia 

ke Filipina untuk kategori industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Hal ini 

dikarenakan konsumsi untuk besi baja di Filipina hanya mencapai 50kg/kapita, 

angka tersebut sangat rendah dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 

dan Thailand yang mencapai lebih dari 250kg/kapita (Roberto et al, 2013). Oleh 

karena itu, peningkatan investasi asing di Filipina berpengaruh signfikan terhadap 

ekspor Indonesia. Selain itu, proporsi investasi asing yang masuk ke Filipina tidak 

mempertimbangkan proporsi pada masing-masing sektor. Sehingga, peningkatan 

proporsi investasi asing tidak mampu menggambarkan peningkatan investasi 

untuk industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif.  

Nilai tukar riil tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Filipina, dimana hal ini berbeda dengan hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa nilai tukar riil importir berpengaruh positif terhadap ekspor. Hal ini 

dikarenakan nilai tukar riil Filipina berfluktuatif dan pertumbuhannya cenderung 
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menurun hingga mencapai angka -0,00325 pada tahun 2014, sehingga nilai tukar 

riil tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Filipina. 

 

4.2.5 Hasil Regresi Jepang 

Hasil regresi variabel dependen dan independen data Jepang pada periode 

1992 – 2014 dengan OLS dan asumsi Best Linear Unbiased Estimation 

memperoleh hasil seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Jepang 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.099687 0.027057 -3.684265 *0.0020 

FDII -0.096325 0.068992 -1.396164 0.1817 

INFI 0.012875 0.006340 2.030698 **0.0592 

GDPCJ 0.000194 2.18E-05 8.933428 *0.0000 

FDIJ 0.277917 0.495369 0.561030 0.5825 

REERJ -0.061423 0.005777 -10.63309 *0.0000 

C 7.987093 0.874758 9.130635 0.0000 
     
     R-squared 0.932705     Mean dependent var 6.257955 

Adjusted R-squared 0.907470     S.D. dependent var 0.909334 

S.E. of regression 0.276608     Akaike info criterion 0.513362 

Sum squared resid 1.224195     Schwarz criterion 0.858947 

Log likelihood 1.096338     Hannan-Quinn criter. 0.600276 

F-statistic 36.95998     Durbin-Watson stat 1.129988 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 

(**) Signifikan pada tingkat α=10% 

Sumber: Lampiran 11 

 

Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh model persamaan sebagai 

berikut: 

𝐿𝑛𝐸𝑖𝑗, 𝑡 =  7.987093 − 0.099687𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 − 0.096325𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑡 + 0.012875𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡

+ 0.000194𝐺𝐷𝑃𝐶𝑗,𝑡 + 0.277917𝐹𝐷𝐼𝑗,𝑡 − 0.061423𝑅𝐸𝐸𝑅𝑗,𝑡 



74 
 

 

Interpretasi kriteria statistik dan ekonometrika untuk persamaan hasil regresi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R-squared sebesar 0.932705 menunjukkan bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 93,27 persen. 

2. Nilai probability F-statistic sebesar 0.000000 menunjukkan bahwa variabel 

independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3. Apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen 

akan bernilai sebesar 7.987093 satuan atau dengan kata lain bahwa variabel 

nilai ekspor akan meningkat sebesar 7.987093 satuan apabila seluruh variabel 

independen bernilai nol dengan asumsi ceteris paribus. 

4. Apabila variabel proporsi Gross Fixed Capital Formation meningkat sebesar 

satu satuan, maka variabel nilai ekspor akan mengalami penurunan sebesar 

0.099687 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

5. Apabila variabel proporsi FDI dalam GDP Indonesia (FDIi) meningkat sebesar 

satu satuan, maka variabel dependen nilai ekspor akan turun sebesar  

0.096325 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

6. Apabila variabel yang menggambarkan perubahan inflasi (CPI year on year) 

meningkat sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor juga akan 

meningkat sebesar 0.012875 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

7. Apabila variabel GDP per kapita meningkat sebesar satu satuan, maka 

variabel nilai ekspor juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.000194 

satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

8. Apabila variabel proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Jepang (FDIj) 

meningkat sebesar satu satuan, maka variabel dependen nilai ekspor juga 

akan meningkat sebesar 0.277917 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 
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9. Apabila variabel Real Effective Exchange Rate (REERj) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel nilai ekspor turun sebesar 

0.061423 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 

10. Hasil uji normalitas (gambar 11.1 lampiran 11) menunjukkan bahwa model ini 

memiliki residual yang terdistribusi normal dengan nilai prob Jarque-Bera 

sebesar 0.507815. 

11. Hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  

(tabel 11.2 lampiran 11) menunjukkan bahwa model tidak memiliki masalah 

autokorelasi karena nilai prob-f>0.05. 

12.  Hasil uji heteroskedastisitas (tabel 11.3 lampiran 11) menunjukkan bahwa 

model ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas dengan nilai prob-f>0.05. 

13. Hasil uji multikolinearitas dengan pairwaise correlation matrix (tabel 11.4 

lampiran 11) menunjukkan bahwa model tidak memiliki hubungan kolinear 

antar variabel independen karena nilai korelasi dalam model <0,8. 

 

Dari seluruh variabel independen yang digunakan, dua variabel penentu 

penawaran ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia ke 

Jepang diantaranya proporsi Gross Fixed Capital Formation dalam GDP dengan 

hubungan negatif dan inflasi Indonesia dengan hubungan positif. Hasil regresi 

untuk dua variabel tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang ada dalam 

penelitian. Variabel yang berpengaruh terhadap permintaan ekspor adalah GDP 

per kapita dengan arah hubungan positif (sesuai dengan hipotesis) dan Real 

Effective Exchange Rate (REERj) yang tidak sesuai dengan hipotesis. Variabel 

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia ke Jepang 

adalah besarnya Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia maupun 

Jepang. Perbandingan mengenai hasil regresi Jepang dengan hipotesis penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Regresi Jepang dengan Hipotesis 

Variabel Hasil Regresi Hipotesis Analisa 

GFCFi Negatif Positif Tidak sesuai 

FDIi Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

INFi Positif Negatif Tidak sesuai 

GDPCj Positif Positif Sesuai 

FDIj Tidak signifikan Positif Tidak sesuai 

REERj Negatif Positif Tidak sesuai 

Sumber: Peneliti (diolah) 

 

4.2.5.1 Deskripsi Hasil Regresi Jepang 

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi domestik berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor Indonesia untuk kategori industri besi baja, mesin-mesin, dan 

otomotif ke Jepang. Namun, berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 

investasi domestik berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia, hasil regresi 

diperoleh hubungan negatif antara investasi domestik dan ekspor Indonesia. Salah 

satu alasan ketidaksesuaian hasil dan hipotesis untuk variabel investasi domestik 

Indonesia adalah variabel investasi domestik yang digunakan adalah total seluruh 

investasi domestik di Indonesia dalam proporsinya terhadap GDP serta tidak 

mempertimbangkan pada masing-masing sektor. Selain itu, investasi domestik di 

Indonesia lebih tertuju pada industri makanan, kimia dan farmasi, listrik, gas dan 

air, serta transportasi, gudang, dan komunikasi (Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal BKPM, 2016). Oleh karena itu, peningkatan investasi domestik tidak mampu 

meningkatkan penawaran ekspor Indonesia karena pembangunan sebagian besar 

bukan tertuju pada industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif.  

Selain investasi domestik, investasi asing juga berpengaruh terhadap 

penawaran ekspor. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa investasi asing di 
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Indonesia (proporsi FDI dalam GDP) tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

Indonesia ke Jepang dalam kategori industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. 

Sejak tahun 2004, Foreign Direct Investment Indonesia bergeser dari sektor 

manufaktur ke pertambangan dan sektor jasa dengan Jepang sebagai salah satu 

negara asal dengan investasi terbesar di Indonesia (OECD, 2012). Oleh karena 

investasi asing yang masuk di Indonesia sebagian besar bukan tertuju pada 

industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif. Sehingga, peningkatan proporsi FDI 

dalam GDP Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Jepang.  

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia, namun dengan 

hubungan yang berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Dalam hipotesis penelitian dinyatakan bahwa inflasi dan ekspor Indonesia memiliki 

hubungan negatif yang berarti bahwa peningkatan inflasi dapat menurunkan 

ekspor Indonesia. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan ekspor 

ke Jepang memiliki hubungan positif. Artinya, peningkatan inflasi dapat 

mendorong ekspor Indonesia ke Jepang. Hal ini dikarenakan industri otomotif 

merupakan industri inti atau utama sebagai salah satu penggerak perekonomian 

Jepang, dimana bahan baku utama dalam industri otomotif adalah besi baja, serta 

komponen mesin dan otomotif. Komponen-komponen yang di datangkan dari luar 

negeri (impor) meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, meskipun terjadi inflasi 

Indonesia penawaran ekspor untuk industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif 

ke Jepang tetap meningkat (Japan Automobile Manufacturers Association, 2013).  

GDP per kapita berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Jepang untuk kategori besi baja, mesin-mesin, dan otomotif, sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa GDP per kapita memiliki hubungan 

positif dengan ekspor. Sesuai dengan teori, peningkatan GDP per kapita negara 

importir dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya 
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beli terhadap barang impor, sehingga GDP per kapita yang semakin meningkat 

dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang.  

Dalam hipotesis penelitian, variabel yang memiliki hubungan positif dengan 

permintaan ekspor Indonesia ke Jepang selain GDP per kapita adalah investasi 

asing yang masuk ke negara importir (Jepang). Namun, hasil regresi menunjukkan 

bahwa proporsi investasi asing dalam GDP Jepang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor Indonesia ke Jepang. Meskipun Jepang merupakan negara maju, 

tetapi rasio FDI dalam GDP Jepang sangat kecil dibanding negara maju lainnya 

seperti Amerika dan Inggris. Selain itu, Foreign Direct Investment yang masuk ke 

Jepang sebagian besar tertuju pada industri non manufaktur dengan total 

penerimaan FDI sebesar 64,51 persen (2010). Dibandingkan dengan sektor 

lainnya, sektor jasa seperti keuangan dan asuransi menerima proporsi investasi 

paling besar yaitu sebesar 43,93 persen dari total investasi yang masuk pada 

tahun 2010 (Urata, 2012), sehingga peningkatan investasi asing di Jepang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia untuk hasil industri besi baja, 

mesin-mesin dan otomotif.  

Nilai tukar riil negara importir berpengaruh terhadap ekspor ke negara 

importir, dimana peningkatan nilai tukar riil akan cenderung menurunkan harga 

barang komoditas impor sehingga barang impor cenderung lebih murah dan 

berdampak pada peningkatan konsumsi barang impor. Namun, hasil regresi 

menunjukkan bahwa peningkatan nilai tukar riil berpengaruh negatif terhadap 

ekspor Indonesia ke Jepang. Hal ini dikarenakan nilai tukar riil Jepang yang 

berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 1992 sampai tahun 2014, 

sehingga meskipun terjadi peningkatan terhadap nilai tukar riil, tidak berdampak 

positif pada ekspor ke Jepang bahkan dapat berpengaruh negatif untuk industri 

besi baja, mesin-mesin dan otomotif. 
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4.3 Pembahasan 

 Hasil analisis regresi untuk masing-masing negara memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia ke Singapura, 

berbeda dengan faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia ke Malaysia, begitu 

pula dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik 

masing-masing negara serta arah pembangunan yang berbeda. Pada bagian ini 

akan dijelaskan mengenai hasil pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya serta 

pembahasan masing-masing hasil regresi. Pembahasan akan dibagi menjadi dua 

bagian yaitu untuk membedakan faktor penentu permintaan dan penentu 

penawaran ekspor. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan hasil regresi 

masing-masing negara dengan hipotesis dalam penelitian. 

 

Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Regresi Singapura, Malaysia, Thailand, 
Filipina dan Jepang dengan Hipotesis 

Variabel Hipotesis Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang 

GFCFi Positif Negatif 
Tidak 

signifikan 
Negatif 

Tidak 
signifikan 

Negatif 

FDIi Positif 
Tidak 

signifikan 
Positif Positif Negatif 

Tidak 
signifikan 

INFi Negatif 
Tidak 

signifikan 
Negatif 

Tidak 
signifikan 

Tidak 
signifikan 

Positif 

GDPCj Positif Positif Positif Positif Positif Positif 

FDIj Positif 
Tidak 

signifikan 
Tidak 

Signifikan 
Tidak 

signifikan 
Tidak 

signifikan 
Tidak 

signifikan 

REERj Positif Negatif Negatif Negatif 
Tidak 

signifikan 
Negatif 

Sumber: Peneliti (diolah) 
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Dari tabel diatas, dapat diperoleh bahwa hasil regresi untuk masing-masing 

negara berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan hasil 

tersebut. 

 

4.3.1 Penawaran Ekspor 

Hasil regresi variabel penentu penawaran ekspor terhadap variabel nilai 

ekspor memiliki hasil yang berbeda dengan hipotesis penelitian. Satu negara 

dengan negara lainnya juga memiliki hasil yang berbeda. Dari hasil regresi 

Singapura, didapatkan hasil bahwa besarnya proporsi investasi domestik (GFCF) 

dalam GDP Indonesia berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Singapura tetapi memiliki arah yang berbeda. Hipotesis penelitian menunjukkan 

bahwa investasi domestik memiliki hubungan positif dengan nilai ekspor, 

sedangkan hasil regresi menunjukkan hubungan yang negatif. Hal ini juga berlaku 

pada hasil regresi Thailand dan Jepang dimana hasil penelitian menunjukkan 

hubungan yang negatif antara proporsi investasi domestik dalam GDP Indonesia 

dengan ekspor ke negara tujuan. Namun untuk Malaysia dan Filipina, besarnya 

investasi domestik dalam GDP Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai ekspor ke negara tujuan. Hal ini disebabkan investasi domestik Indonesia 

bukan diarahkan pada industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif, melainkan 

pada industri makanan dan kimia farmasi. Selain itu, sektor primer seperti 

perkebunan dan pertambangan, serta sektor tersier seperti listrik, gas, air, dan 

transportasi menjadi sasaran utama tujuan investasi domestik di Indonesia. Selain 

itu investasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Malaysia dan Filipina karena investasi memerlukan waktu yang relatif lama (time 

lag) serta memerlukan transmisi untuk dapat berpengaruh terhadap ekspor. Selain 

itu investasi domestik tidak berpengaruh secara langsung terhadap ekspor. Oleh 
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karena itu, peningkatan investasi domestik tidak meningkatkan ekspor Indonesia 

ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang (Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal BKPM, 2016).  

Proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Singapura, tetapi berpengaruh signifikan 

terhadap ekspor ke Malaysia dan Thailand dengan arah hubungan yang positif 

sesuai dengan hipotesis penelitian. Namun pengaruh terhadap nilai ekspor ke 

Filipina bersifat negatif, bahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 

ke Jepang. Meskipun Singapura dan Jepang merupakan negara dengan investasi 

terbesar di banding tiga negara lainnya, ekspor besi baja, mesin-mesin, dan 

otomotif ke Singapura dan Jepang tidak dipengaruhi oleh proporsi FDI dalam GDP. 

Hal ini disebabkan oleh besarnya investasi asing yang masuk ke Indonesia bukan 

ditujukan untuk industri besi baja, mesin-mesin, maupun otomotif. Sektor-sektor 

tujuan utama penanaman modal asing adalah pada pertambangan sebagai sektor 

primer, dan sektor tersier seperti transportasi dan komunikasi. Sedangkan 

peningkatan investasi asing pada industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik besar, sehingga meskipun 

Foreign Direct Investment yang masuk ke Indonesia semakin besar tidak 

berpengaruh signifikan bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap ekspor 

Indonesia (BKPM, 2016).  

Investasi, baik domestik maupun asing merupakan sarana untuk 

meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hasil produksi meningkat dan ekspor 

juga akan meningkat. Namun, investasi memerlukan waktu (time lag) dan proses 

yang cukup lama untuk dapat berpengaruh terhadap ekspor. Karena, investasi ini 

dalam bentuk pembangunan sarana produksi maupun dalam bentuk alat-alat 

produksi. Sehingga, investasi tidak berpengaruh secara langsung, serta 

diperlukan waktu (time lag) untuk dapat berpengaruh terhadap ekspor Indonesia.  
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Selain investasi, perubahan inflasi Indonesia juga berpengaruh terhadap 

ekspor Indonesia. Sesuai dengan hipotesis, perubahan inflasi Indonesia 

berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia. Dengan semakin tinggi 

inflasi akan meningkatkan biaya produksi dan berpengaruh terhadap penawaran 

ekspor. Namun dari hasil regresi di beberapa negara lainnya diperoleh bahwa 

peningkatan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

Singapura, Thailand, dan Filipina, serta berpengaruh positif terhadap ekspor ke 

Jepang. Meskipun mengalami peningkatan inflasi, permintaan terhadap industri 

besi baja, mesin-mesin dan otomotif tetap tinggi. Pada tahun 1990 – 2004 terjadi 

ekspansi yang cepat dalam perdagangan internasional di Asia Timur dengan 

komoditas mesin. Oleh karena itu, peningkatan inflasi tidak berpengaruh terhadap 

ekspor Indonesia ke beberapa negara (Urata, 2006). 

 

4.3.2 Permintaan Ekspor 

GDP per kapita atau pendapatan per kapita negara tujuan ekspor atau 

importir menunjukkan keadaan ekonomi negara serta kemampuannya dalam 

melakukan impor, sehingga besarnya pendapatan per kapita negara tersebut 

menentukan besarnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang dalam kasus 

ini adalah ekspor Indonesia. Semakin besar pendapatan per kapita importir, maka 

semakin besar permintaan ekspor hasil industri besi baja, mesin-mesin, dan 

otomotif. Dalam hipotesis penelitian, dinyatakan bahwa GDP per kapita sebagai 

salah satu penentu permintaan ekspor berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

Indonesia ke negara tujuan ekspor  dengan arah positif.  

Sesuai dengan hipotesis, GDP per kapita berpengaruh positif terhadap 

ekspor Indonesia ke lima negara tujuan ekspor, yaitu Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina, dan Jepang. Semakin meningkat GDP per kapita negara tujuan 
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ekspor semakin meningkat pula permintaan ekspor Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa keadaan ekonomi negara importir sangat berpengaruh 

terhadap permintaan ekspor Indonesia.   

Selain GDP per kapita, Foreign Direct Investment yang masuk ke negara 

importir juga berpengaruh terhadap permintaan ekspor.  Namun dari hasil regresi 

diperoleh bahwa proporsi Foreign Direct Investment  dalam GDP negara importir 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia ke Singapura, 

Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang. Semakin tinggi Foreign Direct Investment 

dalam GDP negara impotir tidak mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. 

Hal ini dikarenakan Foreign Direct Investment yang  dalam penelitian adalah 

besarnya proporsi total inward Foreign Direct Investment dalam GDP negara 

importir dan tidak memperhitungkan investasi untuk kategori besi baja, mesin-

mesin, maupun otomotif. Sebagian besar investasi di negara tujuan ekspor bukan 

diarahkan pada industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif. Sehingga, 

peningkatan proporsi Foreign Direct Investment tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan ekspor besi baja, mesin-mesin, dan otomotif.  

Salah satu faktor yang menentukan permintaan ekspor Indonesia untuk  

kategori industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif adalah nilai tukar. Nilai tukar 

berpengaruh terhadap permintaan ekspor suatu komoditas (besi-baja, mesin-

mesin dan otomotif). Secara teori, hubungan nilai tukar dan  permintaan ekspor 

berbanding terbalik, dimana peningkatan nilai tukar (apresiasi) akan menurunkan 

permintaan ekspor. Hasil regresi untuk Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang 

menunjukkan hasil yang sama dengan hipotesis dimana nilai tukar dan permintaan 

ekspor berhubungan negatif.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai ekspor Indonesia kategori 

industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif  ke Singapura, Malaysia, Thailand, 

Filipina, dan Jepang dengan menggunakan data tahunan dalam kurun waktu tahun 

1992 – 2014, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Proporsi Gross Fixed Capital Formation/investasi domestik terhadap GDP, 

proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia dan inflasi 

Indonesia berpengaruh terhadap penawaran ekspor industri besi baja, 

mesin-mesin, dan otomotif dengan hasil yang berbeda-beda.  

2. Besarnya proporsi Foreign Direct Investment dalam GDP Indonesia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Singapura dan Jepang 

karena investasi yang masuk bukan diarahkan pada industri besi baja, 

mesin-mesin dan otomotif, tetapi pada sektor lain seperti pertambangan, 

makanan, dan kimia farmasi. 

3. GDP per kapita berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor Indonesia 

ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang, sedangkan 

besarnya Foreign Direct Investment dalam GDP negara tujuan ekspor tidak 

berpengaruh signifikan. Nilai tukar berpengaruh negatif ke negara tujuan 

ekspor kecuali Filipina. 

4. Terdapat perbedaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

permintaan maupun penawaran ekspor di masing-masing negara yang 
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digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

karakteristik serta ukuran ekonomi masing-masing negara tujuan ekspor. 

5. Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor Indonesia ke 

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang, serta tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Filipina. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, diperlukan upaya-upaya serta kebijakan 

untuk mengembangkan ekspor Indonesia khususnya besi baja, mesin-mesin dan 

otomotif agar kegiatan perdagangan internasional dapat mendorong 

pembangunan ekonomi Indonesia. Setelah melakukan penelitian ini, saran yang 

diajukan oleh penulis terkait kegiatan ekspor Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah dapat  memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap ekspor 

besi baja, mesin-mesin dan otomotif salah satu dintaranya adalah investasi, 

baik investasi domestik maupun asing. Untuk menarik minat investor 

khususnya untuk industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif, maka 

diperlukan informasi dan transparansi data mengenai potensi sumber daya 

mineral berupa pasir besi dan bijih besi, kapasitas produksi, permintaan dan 

penawaran, serta ekspor dan impor.  

2. Informasi data prospek industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif dapat 

dipublikasikan melalui web oleh pihak terkait, misalnya Kementerian 

Perindustrian bersama-sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). 

3. Untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan daya saing produk 

industri besi baja, mesin-mesin, dan otomorif, diperlukan adanya 

pembangunan industri konsentrat pasir besi dan bijih besi sehingga 
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kapasitas produksi Indonesia semakin meningkat dan ketergantungan impor 

baja dasar semakin berkurang. 

4. Dalam penelitian ini, variabel nilai tukar riil yang digunakan masih belum 

menggambarkan nilai tukar bilateral negara importir dengan Indonesia, 

sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

nilai tukar yang dapat menggambarkan kondisi nilai tukar Indonesia dan 

negara tujuan ekspor secara bilateral.  Selain itu, terdapat variabel-variabel 

lain yang berpengaruh terhadap ekspor Indonesia untuk industri besi baja, 

mesin-mesin, dan otomotif. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian 

selanjutnya untuk menambahkan indikator lain yang berpengaruh terhadap 

ekspor. 
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LAMPIRAN 1. VARIABEL DEPENDEN (NILAI EKSPOR) 

Tahun 

Nilai Ekspor (USD juta) 

Tahun 

Nilai Ekspor (USD juta) 

Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang 

1992 115,400 65,100 50,000 4,490 80,600 2004 1020,500 421,000 434,500 115,800 706,000 

1993 183,000 66,400 30,800 9,030 83,800 2005 1123,200 613,000 592,600 54,000 821,100 

1994 146,800 87,200 40,400 10,710 99,900 2006 1680,000 693,000 604,000 208,100 949,100 

1995 214,200 129,200 73,500 25,800 220,400 2007 1761,000 733,000 784,000 219,400 1024,600 

1996 294,300 165,600 82,300 49,000 221,000 2008 1994,000 828,000 1055,000 351,800 1207,900 

1997 385,000 109,100 76,700 73,000 343,200 2009 1517,000 638,000 709,500 307,200 839,100 

1998 385,000 109,100 76,700 73,000 343,200 2010 1648,000 841,000 1217,000 375,600 1080,600 

1999 488,300 157,500 126,700 103,500 454,000 2011 1960,000 1005,000 1449,000 486,000 1384,100 

2000 738,500 241,500 87,110 99,200 513,600 2012 1918,000 1169,000 2091,000 661,300 1520,000 

2001 543,600 206,300 131,300 94,500 456,400 2013 1700,200 1057,000 2065,000 688,400 1426,000 

2002 669,000 230,600 183,100 114,100 491,200 2014 1818,000 1045,000 1780,000 934,900 1462,100 

2003 880,300 322,500 293,700 126,600 589,500       



 
 

 
 

LAMPIRAN 2. VARIABEL PENENTU PENAWARAN EKSPOR 

Tahun 

GFCFi FDIi INFi 

Tahun 

GFCFi FDIi INFi 

(%GDP) (%GDP) (%) (%GDP) (%GDP) (%) 

1992 25,770295 1,277349 7,525736 2004 22,448616 0,738244 6,243521 

1993 26,280648 1,268299 9,687786 2005 23,640512 2,916115 10,451957 

1994 27,570686 1,192252 8,518497 2006 24,130992 1,347943 13,109415 

1995 28,429810 2,150080 9,432055 2007 24,946944 1,603011 6,407448 

1996 29,602360 2,724198 7,968480 2008 27,698591 1,826329 9,776585 

1997 28,307696 2,167798 6,229896 2009 31,114767 0,903919 4,813524 

1998 25,429507 -0,252290 58,387087 2010 30,999409 2,025179 5,132755 

1999 20,138759 -1,332574 20,489118 2011 31,307454 2,302984 5,357500 

2000 19,850854 -2,757440 3,720024 2012 32,719628 2,309780 4,279512 

2001 19,672658 -1,855686 11,502093 2013 31,965780 2,551356 6,413387 

2002 19,429164 0,074152 11,878756 2014 32,577006 2,950899 6,394925 

2003 19,506060 -0,254256 6,585719     



 
 

 

LAMPIRAN 3. VARIABEL PENENTU PERMINTAAN EKSPOR (FDIj) 

Tahun 

FDIj (% GDP) 

Tahun 

FDIj (% GDP) 

Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang 

1992 4,226407 8,760533 1,895888 0,430381 0,071636 2004 21,359683 3,507865 3,389479 0,647906 0,161690 

1993 7,727504 7,482897 1,399677 2,277071 0,002689 2005 14,197660 2,734393 4,343352 1,614412 0,119418 

1994 11,589077 5,829644 0,931557 2,482661 0,018796 2006 24,982805 4,727202 4,025169 2,215366 -0,055016 

1995 13,124663 4,710267 1,221618 1,994064 0,000737 2007 26,521207 4,686888 3,278588 1,954155 0,496544 

1996 10,043313 5,035363 1,276169 1,831061 0,004412 2008 6,347067 3,280791 2,939853 0,769268 0,507814 

1997 13,730190 5,136241 2,593387 1,484014 0,074003 2009 12,380546 0,056692 2,282622 1,226498 0,242823 

1998 8,533507 2,997740 6,434801 3,167282 0,083486 2010 23,295596 4,268585 4,316185 0,536291 0,135322 

1999 19,213427 4,921434 4,817817 1,502497 0,277679 2011 17,560141 5,074433 0,665971 0,895477 -0,014397 

2000 16,189772 4,038429 2,663127 1,835207 0,225908 2012 19,756696 2,829059 3,245621 1,285692 0,009181 

2001 19,047594 0,597029 4,212226 0,996564 0,118418 2013 22,001139 3,493592 3,768174 1,374400 0,216923 

2002 6,696944 3,166133 2,488154 2,174351 0,290326 2014 22,359005 3,140879 0,919748 2,015462 0,400534 

2003 17,578534 2,920942 3,435939 0,586355 0,203850       

 



 
 

 

LAMPIRAN 4. VARIABEL PENENTU PERMINTAAN EKSPOR (GDPCj) 

Tahun 

GDPCj (US$) 

Tahun 

GDPCj (US$) 

Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang 

1992 16144,008192 3080,868615 1929,533108 814,032568 31013,647148 2004 27405,271355 4924,585852 2643,478935 1080,086184 36441,504494 

1993 18302,430396 3395,525947 2213,169379 815,664563 35451,297512 2005 29869,853981 5564,173231 2874,386274 1196,539849 35781,170053 

1994 21578,460533 3685,935138 2497,898285 939,102202 38814,894379 2006 33579,859476 6194,671905 3351,117633 1395,212633 34075,978949 

1995 24936,830829 4280,016572 2856,246392 1061,347899 42522,066591 2007 39223,581875 7240,681967 3962,750499 1678,851988 34033,701255 

1996 26263,016268 4743,688487 3056,752646 1159,730934 37422,864143 2008 39721,048182 8486,599333 4384,782675 1929,132897 37865,618031 

1997 26386,457446 4585,691035 2480,476091 1127,345617 34304,148971 2009 38577,558216 7312,008314 4231,140368 1836,874120 39322,604728 

1998 21824,035578 3227,808418 1855,900383 967,193591 30969,738033 2010 46569,679506 9069,041757 5111,909202 2145,240007 42935,252720 

1999 21795,696957 3456,500395 2043,905832 1087,958344 35004,061272 2011 53093,670150 10427,756050 5539,494368 2371,853537 46229,972388 

2000 23792,607070 4004,557191 2016,041015 1039,701796 37299,644129 2012 54451,210333 10834,659078 5915,221147 2604,655997 46701,008003 

2001 21577,078227 3878,771409 1896,971003 958,011579 32716,418675 2013 55617,612504 10973,655938 6225,052283 2786,950468 38549,678006 

2002 22016,832792 4132,667741 2093,979206 1000,777728 31235,588184 2014 56007,288209 11307,064953 5969,940116 2872,512165 36152,690017 

2003 23573,628039 4431,239455 2349,384526 1011,286644 33690,937730       

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 5. VARIABEL PENENTU PERMINTAAN EKSPOR (REERj) 

Tahun 

REERj (Index) 

Tahun 

REERj (Index) 

Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang Singapura Malaysia Thailand Filipina Jepang 

1992 97,042226 121,582551 108,295963 99,312386 104,758784 2004 91,254599 91,965095 85,759636 75,071954 103,767895 

1993 97,411876 122,354639 109,186039 97,802308 122,751378 2005 89,860854 91,868969 87,040650 79,043692 97,371664 

1994 101,903985 118,476997 110,726932 106,037997 130,466499 2006 91,160213 95,004680 94,342905 87,259488 88,203926 

1995 103,590110 118,655512 109,012802 107,580833 132,582297 2007 91,734632 96,973013 100,000000 94,482100 81,030575 

1996 106,559544 123,093720 114,313253 114,853288 111,371600 2008 96,666479 97,551976 100,440078 97,338389 87,736195 

1997 107,839960 118,902150 101,785332 113,285348 104,784536 2009 96,673179 94,792494 98,039155 95,650657 98,848989 

1998 105,125819 94,881237 88,996434 94,449792 104,763094 2010 100,000000 100,000000 104,674151 100,000000 100,000000 

1999 98,030469 95,813229 94,127800 99,344935 115,922769 2011 105,538742 100,364742 104,534257 100,674775 101,719467 

2000 97,740346 96,917286 90,732112 90,536416 122,793593 2012 110,409414 100,106697 105,465828 105,550989 100,554468 

2001 98,252692 101,671101 86,229638 85,436649 109,306637 2013 113,376457 100,602054 111,404965 109,771334 80,328980 

2002 95,699464 101,803512 88,709330 85,762921 101,811596 2014 112,904556 99,877365 108,042927 109,414167 75,118027 

2003 92,281979 96,142994 86,356430 78,430144 102,711782       



 
 

 

LAMPIRAN 6. SINGAPURA 

Tabel 6.1 Hasil Regresi Singapura 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:07   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.081748 0.033883 -2.412626 *0.0282 

FDII -0.047108 0.066426 -0.709184 0.4884 

INFI 0.008603 0.005934 1.449744 0.1664 

GDPCJ 9.81E-05 9.28E-06 10.57446 *0.0000 

FDIJ -0.007747 0.013091 -0.591785 0.5623 

REERJ -0.050555 0.013047 -3.874839 *0.0013 

C 10.70957 0.994112 10.77300 0.0000 
     
     R-squared 0.933756     Mean dependent var 6.589147 

Adjusted R-squared 0.908914     S.D. dependent var 0.923430 

S.E. of regression 0.278695     Akaike info criterion 0.528394 

Sum squared resid 1.242737     Schwarz criterion 0.873980 

Log likelihood 0.923463     Hannan-Quinn criter. 0.615308 

F-statistic 37.58840     Durbin-Watson stat 1.144422 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
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Tabel 6.2 Uji Autokorelasi Singapura 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.556376     Prob. F(2,14) 0.2453 

Obs*R-squared 4.183623     Prob. Chi-Square(2) 0.1235 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:12   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.010222 0.033962 -0.300980 0.7679 

FDII 0.001928 0.064502 0.029897 0.9766 

INFI -0.004209 0.007874 -0.534556 0.6013 

GDPCJ 2.72E-06 1.04E-05 0.262775 0.7966 

FDIJ -0.006538 0.013211 -0.494905 0.6283 

REERJ 0.002569 0.013369 0.192129 0.8504 

C 0.067534 1.045233 0.064612 0.9494 

RESID(-1) 0.501550 0.300456 1.669294 0.1173 

RESID(-2) -0.199154 0.338287 -0.588715 0.5654 
     
     R-squared 0.181897     Mean dependent var 9.38E-16 

Adjusted R-squared -0.285591     S.D. dependent var 0.237672 

S.E. of regression 0.269482     Akaike info criterion 0.501541 

Sum squared resid 1.016687     Schwarz criterion 0.945865 

Log likelihood 3.232280     Hannan-Quinn criter. 0.613287 

F-statistic 0.389094     Durbin-Watson stat 1.786563 

Prob(F-statistic) 0.908809    
     
     

 



 
 

 

Tabel 6.3 Uji Heteroskedastisitas Singapura 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.372648     Prob. F(6,16) 0.0784 

Obs*R-squared 10.82903     Prob. Chi-Square(6) 0.0938 

Scaled explained SS 6.380952     Prob. Chi-Square(6) 0.3819 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:12   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.226005 0.262319 -0.861566 0.4017 

GFCFI 0.012556 0.008941 1.404286 0.1793 

FDII 0.003119 0.017528 0.177932 0.8610 

INFI -0.002521 0.001566 -1.610048 0.1269 

GDPCJ -5.94E-06 2.45E-06 -2.426471 0.0274 

FDIJ -0.000502 0.003454 -0.145219 0.8864 

REERJ 0.001729 0.003443 0.502109 0.6224 
     
     R-squared 0.470828     Mean dependent var 0.054032 

Adjusted R-squared 0.272388     S.D. dependent var 0.086213 

S.E. of regression 0.073540     Akaike info criterion -2.136180 

Sum squared resid 0.086530     Schwarz criterion -1.790595 

Log likelihood 31.56607     Hannan-Quinn criter. -2.049266 

F-statistic 2.372648     Durbin-Watson stat 2.115204 

Prob(F-statistic) 0.078377    
     
     

 

 

Tabel 6.4 Uji Multikolinearitas Singapura 

 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.716029 0.074719 0.694568 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.553958 0.049397 0.366722 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.307169 -0.255542 0.050157 

GDPCJ 0.716029 0.553958 -0.307169 1.000000 0.541820 0.491834 

FDIJ 0.074719 0.049397 -0.255542 0.541820 1.000000 0.017982 

REERJ 0.694568 0.366722 0.050157 0.491834 0.017982 1.000000 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 7. MALAYSIA 

Tabel 7.1 Hasil Regresi Malaysia 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:14   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.028622 0.023231 -1.232065 0.2357 

FDII 0.130704 0.040794 3.204044 *0.0055 

INFI -0.015009 0.004564 -3.288429 *0.0046 

GDPCJ 0.000216 3.92E-05 5.506213 *0.0000 

FDIJ -0.036511 0.027966 -1.305567 0.2102 

REERJ -0.042848 0.008209 -5.219505 *0.0001 

C 9.805781 0.660271 14.85114 0.0000 
     
     R-squared 0.976341     Mean dependent var 5.769149 

Adjusted R-squared 0.967469     S.D. dependent var 0.978526 

S.E. of regression 0.176490     Akaike info criterion -0.385316 

Sum squared resid 0.498379     Schwarz criterion -0.039731 

Log likelihood 11.43114     Hannan-Quinn criter. -0.298403 

F-statistic 110.0470     Durbin-Watson stat 1.746170 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
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Tabel 7.2 Uji Autokorelasi Malaysia 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.109196     Prob. F(2,14) 0.8973 

Obs*R-squared 0.353277     Prob. Chi-Square(2) 0.8381 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:15   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI 0.003064 0.025527 0.120038 0.9062 

FDII -0.002723 0.043679 -0.062334 0.9512 

INFI 0.000959 0.005290 0.181213 0.8588 

GDPCJ -1.72E-06 4.23E-05 -0.040638 0.9682 

FDIJ -0.000220 0.030362 -0.007244 0.9943 

REERJ -0.000670 0.008957 -0.074817 0.9414 

C -0.005634 0.715703 -0.007872 0.9938 

RESID(-1) 0.094307 0.318274 0.296308 0.7713 

RESID(-2) -0.141851 0.357975 -0.396259 0.6979 
     
     R-squared 0.015360     Mean dependent var -3.84E-16 

Adjusted R-squared -0.547292     S.D. dependent var 0.150511 

S.E. of regression 0.187221     Akaike info criterion -0.226882 

Sum squared resid 0.490724     Schwarz criterion 0.217442 

Log likelihood 11.60915     Hannan-Quinn criter. -0.115136 

F-statistic 0.027299     Durbin-Watson stat 1.925488 

Prob(F-statistic) 0.999989    
     
     

 

 



 
 

 

Tabel 7.3 Uji Heteroskedastisitas Malaysia 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.345084     Prob. F(6,16) 0.9025 

Obs*R-squared 2.635322     Prob. Chi-Square(6) 0.8530 

Scaled explained SS 1.639594     Prob. Chi-Square(6) 0.9497 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:16   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.016234 0.146652 0.110699 0.9132 

GFCFI -0.002562 0.005160 -0.496602 0.6262 

FDII 0.010130 0.009061 1.117995 0.2801 

INFI 0.000171 0.001014 0.168939 0.8680 

GDPCJ 1.28E-06 8.70E-06 0.146771 0.8851 

FDIJ 0.000736 0.006211 0.118567 0.9071 

REERJ 0.000471 0.001823 0.258547 0.7993 
     
     R-squared 0.114579     Mean dependent var 0.021669 

Adjusted R-squared -0.217454     S.D. dependent var 0.035527 

S.E. of regression 0.039200     Akaike info criterion -3.394496 

Sum squared resid 0.024586     Schwarz criterion -3.048911 

Log likelihood 46.03671     Hannan-Quinn criter. -3.307583 

F-statistic 0.345084     Durbin-Watson stat 2.125864 

Prob(F-statistic) 0.902527    
     
     

 

 

Tabel 7.4 Uji Multikolinearitas Malaysia 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.712676 0.059449 0.249164 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.569689 0.201670 0.267006 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.348551 -0.082581 -0.175528 

GDPCJ 0.712676 0.569689 -0.348551 1.000000 -0.280501 -0.343243 

FDIJ 0.059449 0.201670 -0.082581 -0.280501 1.000000 0.664211 

REERJ 0.249164 0.267006 -0.175528 -0.343243 0.664211 1.000000 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 8. THAILAND 

Tabel 8.1 Hasil Regresi Thailand 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:18   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.076741 0.029540 -2.597815 *0.0194 

FDII 0.171772 0.046603 3.685831 *0.0020 

INFI -0.009082 0.006163 -1.473729 0.1600 

GDPCJ 0.001061 6.37E-05 16.66129 *0.0000 

FDIJ 0.087459 0.050710 1.724670 0.1038 

REERJ -0.062358 0.009512 -6.555456 *0.0000 

C 9.928753 0.785392 12.64177 0.0000 
     
     R-squared 0.983502     Mean dependent var 5.639256 

Adjusted R-squared 0.977315     S.D. dependent var 1.387032 

S.E. of regression 0.208909     Akaike info criterion -0.048042 

Sum squared resid 0.698291     Schwarz criterion 0.297544 

Log likelihood 7.552478     Hannan-Quinn criter. 0.038872 

F-statistic 158.9657     Durbin-Watson stat 1.611106 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
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Tabel 8.2 Uji Autokorelasi Thailand 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.205984     Prob. F(2,14) 0.8163 

Obs*R-squared 0.657458     Prob. Chi-Square(2) 0.7198 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:19   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.011292 0.035798 -0.315431 0.7571 

FDII 0.010726 0.052266 0.205219 0.8404 

INFI 0.001994 0.007756 0.257068 0.8009 

GDPCJ 1.41E-05 7.17E-05 0.197254 0.8465 

FDIJ -0.008211 0.057181 -0.143591 0.8879 

REERJ 0.001449 0.010345 0.140079 0.8906 

C 0.093157 0.842155 0.110618 0.9135 

RESID(-1) 0.148672 0.319280 0.465648 0.6486 

RESID(-2) 0.136295 0.316244 0.430980 0.6730 
     
     R-squared 0.028585     Mean dependent var -2.97E-16 

Adjusted R-squared -0.526509     S.D. dependent var 0.178159 

S.E. of regression 0.220118     Akaike info criterion 0.096870 

Sum squared resid 0.678330     Schwarz criterion 0.541194 

Log likelihood 7.885997     Hannan-Quinn criter. 0.208616 

F-statistic 0.051496     Durbin-Watson stat 1.895084 

Prob(F-statistic) 0.999878    
     
     

 



 
 

 

Tabel 8.3 Uji Heteroskedastisitas Thailand 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.807961     Prob. F(6,16) 0.5785 

Obs*R-squared 5.348226     Prob. Chi-Square(6) 0.5000 

Scaled explained SS 1.753472     Prob. Chi-Square(6) 0.9409 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:20   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.130252 0.139553 -0.933352 0.3645 

GFCFI 0.007100 0.005249 1.352626 0.1950 

FDII -0.004136 0.008281 -0.499466 0.6242 

INFI -0.001631 0.001095 -1.489620 0.1558 

GDPCJ -1.96E-05 1.13E-05 -1.730986 0.1027 

FDIJ 0.008336 0.009010 0.925152 0.3686 

REERJ 0.000381 0.001690 0.225458 0.8245 
     
     R-squared 0.232532     Mean dependent var 0.030360 

Adjusted R-squared -0.055269     S.D. dependent var 0.036135 

S.E. of regression 0.037120     Akaike info criterion -3.503523 

Sum squared resid 0.022047     Schwarz criterion -3.157938 

Log likelihood 47.29051     Hannan-Quinn criter. -3.416609 

F-statistic 0.807961     Durbin-Watson stat 1.228070 

Prob(F-statistic) 0.578550    
     
     

 

 

Tabel 8.4 Uji Multikolinearitas Thailand 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.788307 -0.382671 0.776578 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.625128 -0.368403 0.630538 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.353685 0.598227 -0.308343 

GDPCJ 0.788307 0.625128 -0.353685 1.000000 -0.179153 0.467803 

FDIJ -0.382671 -0.368403 0.598227 -0.179153 1.000000 -0.622392 

REERJ 0.776578 0.630538 -0.308343 0.467803 -0.622392 1.000000 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 9. FILIPINA SEBELUM TREATMENT 

Tabel 9.1 Hasil Regresi Filipina sebelum Treatment 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:24   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.111947 0.085150 -1.314707 0.2071 

FDII -0.094047 0.151683 -0.620024 0.5440 

INFI 0.011970 0.015936 0.751140 0.4635 

GDPCJ 0.002588 0.000333 7.783247 *0.0000 

FDIJ 0.009263 0.248834 0.037227 0.9708 

REERJ -0.014788 0.020872 -0.708518 0.4888 

C 5.227842 1.380791 3.786122 0.0016 
     
     R-squared 0.849278     Mean dependent var 4.704530 

Adjusted R-squared 0.792758     S.D. dependent var 1.409893 

S.E. of regression 0.641837     Akaike info criterion 2.196827 

Sum squared resid 6.591286     Schwarz criterion 2.542412 

Log likelihood -18.26351     Hannan-Quinn criter. 2.283741 

F-statistic 15.02600     Durbin-Watson stat 0.743540 

Prob(F-statistic) 0.000009    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 

 

Gambar 9.1 Uji Normalitas Filipina sebelum Treatment 
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Tabel 9.2 Uji Autokorelasi Filipina sebelum Treatment 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 4.212683     Prob. F(2,14) 0.0370 

Obs*R-squared 8.641260     Prob. Chi-Square(2) 0.0133 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:26   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI 0.036040 0.074282 0.485171 0.6351 

FDII -0.047510 0.129298 -0.367449 0.7188 

INFI -0.036235 0.020395 -1.776649 0.0974 

GDPCJ -0.000246 0.000325 -0.757988 0.4610 

FDIJ 0.439044 0.274054 1.602032 0.1315 

REERJ -0.002243 0.017654 -0.127055 0.9007 

C -0.629907 1.216423 -0.517835 0.6127 

RESID(-1) 0.763717 0.273943 2.787870 0.0145 

RESID(-2) 0.246498 0.336041 0.733536 0.4753 
     
     R-squared 0.375707     Mean dependent var -2.78E-16 

Adjusted R-squared 0.018968     S.D. dependent var 0.547361 

S.E. of regression 0.542145     Akaike info criterion 1.899605 

Sum squared resid 4.114894     Schwarz criterion 2.343928 

Log likelihood -12.84545     Hannan-Quinn criter. 2.011351 

F-statistic 1.053171     Durbin-Watson stat 1.760651 

Prob(F-statistic) 0.444878    
     
     

 

 



 
 

 

Tabel 9.3 Uji Heteroskedastisitas Filipina sebelum Treatment 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 3.085774     Prob. F(6,16) 0.0334 

Obs*R-squared 12.33786     Prob. Chi-Square(6) 0.0548 

Scaled explained SS 8.562198     Prob. Chi-Square(6) 0.1997 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:27   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.963990 0.852320 -1.131018 0.2747 

GFCFI 0.026542 0.052560 0.504976 0.6205 

FDII 0.074546 0.093629 0.796185 0.4376 

INFI -5.48E-05 0.009837 -0.005567 0.9956 

GDPCJ -0.000622 0.000205 -3.030600 0.0080 

FDIJ -0.304828 0.153598 -1.984588 0.0646 

REERJ 0.019157 0.012883 1.486948 0.1565 
     
     R-squared 0.536429     Mean dependent var 0.286578 

Adjusted R-squared 0.362589     S.D. dependent var 0.496239 

S.E. of regression 0.396187     Akaike info criterion 1.231929 

Sum squared resid 2.511425     Schwarz criterion 1.577514 

Log likelihood -7.167180     Hannan-Quinn criter. 1.318842 

F-statistic 3.085774     Durbin-Watson stat 1.306475 

Prob(F-statistic) 0.033378    
     
     

 

 

Tabel 9.4 Uji Multikolinearitas sebelum Treatment 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.727961 -0.037895 0.735624 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.526093 -0.046576 0.481210 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.286977 0.545466 -0.097375 

GDPCJ 0.727961 0.526093 -0.286977 1.000000 -0.214395 0.386681 

FDIJ -0.037895 -0.046576 0.545466 -0.214395 1.000000 0.189874 

REERJ 0.735624 0.481210 -0.097375 0.386681 0.189874 1.000000 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 10. FILIPINA SETELAH TREATMENT 

Tabel 10.1 Hasil Regresi Filipina setelah Treatment 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:25   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.001231 0.048266 -0.025515 0.9800 

FDII -0.160677 0.086149 -1.865107 **0.0833 

INFI 0.002812 0.007694 0.365496 0.7202 

GDPCJ 0.001420 0.000536 2.649367 *0.0191 

FDIJ -0.068552 0.121649 -0.563526 0.5820 

REERJ 0.005845 0.020065 0.291282 0.7751 

C 2.724538 1.674296 1.627274 0.1260 

AR(1) 0.694481 0.145890 4.760303 0.0003 
     
     R-squared 0.949607     Mean dependent var 4.850106 

Adjusted R-squared 0.924411     S.D. dependent var 1.253721 

S.E. of regression 0.344691     Akaike info criterion 0.982953 

Sum squared resid 1.663370     Schwarz criterion 1.379696 

Log likelihood -2.812486     Hannan-Quinn criter. 1.076414 

F-statistic 37.68828     Durbin-Watson stat 2.654651 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .69   
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 
(**) Signifikan pada tingkat α=10% 
 

 
Gambar 10.1 Uji Normalitas Filipina setelah Treatment 
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Tabel 10.2 Uji Autokorelasi Filipina setelah Treatment 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.347041     Prob. F(2,12) 0.2966 

Obs*R-squared 4.033582     Prob. Chi-Square(2) 0.1331 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:29   

Sample: 1993 2014   

Included observations: 22   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI 0.008009 0.047379 0.169044 0.8686 

FDII 0.010582 0.084338 0.125470 0.9022 

INFI 0.001486 0.007809 0.190250 0.8523 

GDPCJ -0.000287 0.000565 -0.508346 0.6204 

FDIJ -0.006966 0.128447 -0.054236 0.9576 

REERJ 0.003659 0.020650 0.177189 0.8623 

C 0.036863 1.694421 0.021755 0.9830 

AR(1) 0.113324 0.161260 0.702739 0.4956 

RESID(-1) -0.540652 0.329431 -1.641169 0.1267 

RESID(-2) -0.200078 0.334078 -0.598896 0.5604 
     
     R-squared 0.183345     Mean dependent var 9.35E-12 

Adjusted R-squared -0.429147     S.D. dependent var 0.281439 

S.E. of regression 0.336452     Akaike info criterion 0.962233 

Sum squared resid 1.358400     Schwarz criterion 1.458162 

Log likelihood -0.584567     Hannan-Quinn criter. 1.079059 

F-statistic 0.299342     Durbin-Watson stat 2.295515 

Prob(F-statistic) 0.960839    
     
     

 



 
 

 

Tabel 10.3 Uji Heteroskedastisitas Filipina setelah Treatment 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.940483     Prob. F(6,15) 0.1394 

Obs*R-squared 9.613959     Prob. Chi-Square(6) 0.1419 

Scaled explained SS 5.737029     Prob. Chi-Square(6) 0.4533 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:30   

Sample: 1993 2014   

Included observations: 22   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.430169 0.253907 1.694197 0.1109 

GFCFI -0.007161 0.015652 -0.457513 0.6539 

FDII 0.032113 0.028016 1.146214 0.2697 

INFI -0.004140 0.002979 -1.389509 0.1850 

GDPCJ 7.46E-06 6.54E-05 0.114114 0.9107 

FDIJ 0.142059 0.052348 2.713732 0.0160 

REERJ -0.004084 0.003903 -1.046143 0.3121 
     
     R-squared 0.436998     Mean dependent var 0.075608 

Adjusted R-squared 0.211797     S.D. dependent var 0.132853 

S.E. of regression 0.117948     Akaike info criterion -1.183782 

Sum squared resid 0.208674     Schwarz criterion -0.836632 

Log likelihood 20.02160     Hannan-Quinn criter. -1.102004 

F-statistic 1.940483     Durbin-Watson stat 2.797170 

Prob(F-statistic) 0.139436    
     
     

 

 

Tabel 10.4 Uji Multikolinearitas Filipina setelah Treatment 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.727961 -0.037895 0.735624 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.526093 -0.046576 0.481210 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.286977 0.545466 -0.097375 

GDPCJ 0.727961 0.526093 -0.286977 1.000000 -0.214395 0.386681 

FDIJ -0.037895 -0.046576 0.545466 -0.214395 1.000000 0.189874 

REERJ 0.735624 0.481210 -0.097375 0.386681 0.189874 1.000000 

 



 
 

 

LAMPIRAN 11. JEPANG 

Tabel 11.1 Hasil Regresi Jepang 

Dependent Variable: LNEIJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:33   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI -0.099687 0.027057 -3.684265 *0.0020 

FDII -0.096325 0.068992 -1.396164 0.1817 

INFI 0.012875 0.006340 2.030698 **0.0592 

GDPCJ 0.000194 2.18E-05 8.933428 *0.0000 

FDIJ 0.277917 0.495369 0.561030 0.5825 

REERJ -0.061423 0.005777 -10.63309 *0.0000 

C 7.987093 0.874758 9.130635 0.0000 
     
     R-squared 0.932705     Mean dependent var 6.257955 

Adjusted R-squared 0.907470     S.D. dependent var 0.909334 

S.E. of regression 0.276608     Akaike info criterion 0.513362 

Sum squared resid 1.224195     Schwarz criterion 0.858947 

Log likelihood 1.096338     Hannan-Quinn criter. 0.600276 

F-statistic 36.95998     Durbin-Watson stat 1.129988 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Keterangan: (*) Signifikan pada tingkat α=5% 

(**) Signifikan pada tingkat α=10% 
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Tabel 11.2 Uji Autokorelasi Jepang 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.132047     Prob. F(2,14) 0.3502 

Obs*R-squared 3.201788     Prob. Chi-Square(2) 0.2017 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:36   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCFI 0.004174 0.030011 0.139075 0.8914 

FDII 0.011641 0.068870 0.169035 0.8682 

INFI -0.004507 0.007328 -0.615076 0.5484 

GDPCJ 3.24E-07 2.23E-05 0.014536 0.9886 

FDIJ 0.279672 0.526332 0.531360 0.6035 

REERJ 0.004295 0.007004 0.613208 0.5496 

C -0.571116 1.033254 -0.552736 0.5892 

RESID(-1) 0.517356 0.351396 1.472288 0.1631 

RESID(-2) -0.082848 0.321682 -0.257546 0.8005 
     
     R-squared 0.139208     Mean dependent var 1.66E-15 

Adjusted R-squared -0.352673     S.D. dependent var 0.235892 

S.E. of regression 0.274353     Akaike info criterion 0.537372 

Sum squared resid 1.053777     Schwarz criterion 0.981696 

Log likelihood 2.820218     Hannan-Quinn criter. 0.649119 

F-statistic 0.283012     Durbin-Watson stat 1.697837 

Prob(F-statistic) 0.960770    
     
     

 



 
 

 

Tabel 11.3 Uji Heteroskedastisitas Jepang 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.275227     Prob. F(6,16) 0.0885 

Obs*R-squared 10.58910     Prob. Chi-Square(6) 0.1019 

Scaled explained SS 7.769287     Prob. Chi-Square(6) 0.2555 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/07/17   Time: 11:36   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.312163 0.258149 1.209235 0.2441 

GFCFI 0.015461 0.007985 1.936282 0.0707 

FDII 0.000765 0.020360 0.037569 0.9705 

INFI -0.004010 0.001871 -2.143103 0.0478 

GDPCJ -2.19E-05 6.42E-06 -3.413383 0.0036 

FDIJ -0.079457 0.146188 -0.543524 0.5943 

REERJ 0.001907 0.001705 1.118727 0.2798 
     
     R-squared 0.460396     Mean dependent var 0.053226 

Adjusted R-squared 0.258044     S.D. dependent var 0.094767 

S.E. of regression 0.081630     Akaike info criterion -1.927457 

Sum squared resid 0.106614     Schwarz criterion -1.581872 

Log likelihood 29.16576     Hannan-Quinn criter. -1.840544 

F-statistic 2.275227     Durbin-Watson stat 1.975455 

Prob(F-statistic) 0.088511    
     
     

 

 

Tabel 11.4 Uji Multikolinearias Jepang 
 

 GFCFI FDII INFI GDPCJ FDIJ REERJ 

GFCFI 1.000000 0.777023 -0.200085 0.654916 -0.144131 -0.279145 

FDII 0.777023 1.000000 -0.275987 0.416402 -0.125543 -0.393655 

INFI -0.200085 -0.275987 1.000000 -0.410408 -0.084833 0.075641 

GDPCJ 0.654916 0.416402 -0.410408 1.000000 -0.249457 0.102540 

FDIJ -0.144131 -0.125543 -0.084833 -0.249457 1.000000 -0.530509 

REERJ -0.279145 -0.393655 0.075641 0.102540 -0.530509 1.000000 

 

 

 

 


