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SARI 

Nuzula, Mustofa Ali. 2013. “Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika 
SerikatDengan Pendekatan Error Correction Model”. Skripsi, Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
Dr. Etty Soesilowati, M.Si. II. Prasetyo Ari Bowo S.E, M.Si. 

Kata kunci : Permintaan Ekspor, Vanili, Error Correction Model. 

Vanili merupakan salah satu komoditas ekspor pertanian yang memiliki 
nilai ekonomis yang sangat tinggi. Namun dalam lima tahun terakhir, volume 
ekspor vanili Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan 
yang terjadi di negara tujuan utama ekspor vanili Indonesia yaitu Amerika Serikat. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Manfaat yang diharapkan 
adalah, dapat memberikan informasi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

Variabel yang digunakan adalah harga riil ekspor vanili Indonesia ke 
Amerika Serikat, harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat, gross 
domestic product riil Amerika Serikat, jumlah impor vanili Amerika Serikat dan 
nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Metode analisis data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan ekonometrika dinamis dengan pendekatan 
error correction model (ECM). Model ECM dapat mengatasi masalah data yang 
tidak stasioner sehingga dapat menghindari masalah regresi lancung. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam jangka pendek dan 
jangka panjang, variabel yang memiliki pengaruh terhadap permintaan ekspor 
vanili Indonesia ke Amerika Serikat adalah harga riil ekspor vanili Indonesia ke 
Amerika Serikat dengan koefisien regresi sebesar -0.692 pada jangka pendek dan 
-0.833 pada jangka panjang, harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika 
Serikat dengan koefisien regresi sebesar 1.086 pada jangka pendek dan 1.079 
pada jangka panjang, dan jumlah impor vanili Amerika Serikat dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 1.747 pada jangka pendek dan 1.528 pada jangka 
panjang. Upaya peningkatan volume ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
dapat dilakukan dengan kebijakan yang berdampak menurunkan harga ekspor 
vanili Indonesia ke Amerika Serikat dan perbaikan kualitas produksi vanili di 
Indonesia. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah impor vanili di 
Amerika Serikat dan/ataumeningkatnya harga vanili di Madagaskar, dapat 
memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor vanili ke 
Amerika Serikat. 
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ABSTRACT 

Nuzula, Mustofa Ali. 2013. “Exports Demand of Indonesian Vanilla to the 
United States with Error Correction Model Approach”. Final Project, Department 
of EconomicsDevelopment, Faculty of Economics, SemarangState University. 
Advisor I. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. II. Prasetyo Ari Bowo S.E, M.Si. 

Keywords: Export Demand, Vanilla, Error Correction Model. 

Vanilla is one of the agricultural exports commodities which has very high 
economics value. But, in the last five years, Indonesian vanilla exports quantity 
has decreased. This is because the declining of Indonesian vanilla exports quantity 
to the United States which isthe major exports destinations. 

The purpose of this study is to determine the factors that affect exports 
demand of indonesian vanilla to the United States. The expected benefit is can 
provide information about the efforts that can be done to improve the Indonesian 
vanilla exports to the United States. 

The variables used are the real price of Indonesian vanilla exports to the 
United States, the real price of Madagascar vanilla exports to the United States, 
the real gross domestic product in the United States, the number of United States 
imports of vanilla and the real exchange rate of the rupiah against the American 
dollars. Method of data analysisusedis dynamic econometric with error correction 
model (ECM)approach. ECM models can overcome the problem of stationary 
data so it can be used to avoid the problem of spurious regression. 

Based on the the research result shows that in the shortrun and long run,the 
variables that have an influence to the exports demand of Indonesian vanilla to the 
United States arethe real price of Indonesian vanilla exports to the United 
States,with regression coefficient of -0.692 in the short run and -0.833 in the long 
run, the real price of Madagascar vanilla exports to the United States with 
regression coefficient of 1.086 in the short run and 1.079 in the long run, and 
number of United States vanilla imported with regression coefficient of 1.747 in 
the short run and 1.528in the long run. The efforts to increase the quantity of 
Indonesian vanilla exports to the United Statescan be done with policies that 
affectin reducing prices of Indonesian vanilla exports to the United States and 
improving the quality of vanilla production in Indonesia. Additionally, with the 
increasingthe number of vanilla imports in the United States or/andthe increasing 
price of Madagascar vanilla exports, can provide an opportunity for Indonesia to 
increase the exports of vanilla to the United States. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin ketatnya persaingan dalam perdagangan luar negeri, menuntut 

setiap negara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Hal ini 

menjadi penting agar produk-produk tersebut mampu bertahan dan memenangkan 

persaingan. Strategi pengembangan ekspor non migas merupakan salah satu 

agenda pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap ekspor 

migas. Peningkatan jenis, kuantitas, dan  kualitas komoditas ekspor non migas 

terus digalakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peranan ekspor dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Vanili merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Vanili yang 

diekspor Indonesia masih berbentuk biji vanili(Vanilla Bean). Biji vaniliberasal 

dari tanaman vanili (Vanilla Planifolia Andrews). Tanaman vanili adalah tanaman 

rempah yang termasuk dalam keuarga anggrek (Orchidaceae). Tanaman ini 

berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah.Vanili banyak digunakan sebagai 

bahan pembantu industri makanan dan pewangi obat-obatan (flavour and 

fragrance ingredients).Industri makanan menggunakan vanili sebagai penyedap 

atau penambah cita rasa. Industri makanan yang banyak menggunakan vanili 

sebagai bahan bakunya adalah industri biskuit, gula-gula, susu, roti, es krim dan 

lain-lain. Industri farmasi menggunakannya sebagai pembunuh bakteri dan 
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bisa diimbangi dengan peningkatan ekspor ke negara tujuan lain, sehingga 

membuat ekspor vanili Indonesia tetap anjlok. Negara tujuan lain seperti Jerman 

yang pada tahun 2007-2009 merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-dua 

ekspor vanili Indonesia, dalam dua tahun terakhir juga menurun. Meskipun ekspor 

vanili ke negara Belanda  dan Malaysia mengalami peningkatan, namun masih 

jauh lebih kecil dari penurunan yang terjadi di Amerika dan Jerman.  

 

Gambar 1.5 
Volume Impor Vanili Amerika Serikat Tahun 2007-2011 (Ton) 
Sumber : International Trade Center. 

Volume impor vanili dari Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir 

mengalami penurun. Pada tahun 2011, impor vanili Amerika hanya sekitar 1,552 

ton. Jumlah ini menurun 708 ton dari volume impor Amerika pada tahun 2007. 

Penurunan jumlah impor vanili Amerika ini berakibat pada menurunnya volume 

ekspor negara-negara yang mengekspor vanili ke Amerika. Memburuknya 

perekonomian Amerika Serikat akibat resesi yang terjadi beberapa tahun terakhir 

ditengarai merupakan penyebab menurunnya volume Impor Amerika. 
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, vanili merupakan salah satu 

jenis rempah termahal di duniasehingga memiliki nilai ekonomis yang sangat 

tinggi.Dalam lima tahun terakhir Indonesia merupakan produsen vanili terbesar di 

dunia, namun volume ekspor vanili Indonesia mengalami penurunan dan lebih 

rendah dari negara pesaing utama yaitu Madagaskar. Penurunan volume ekspor 

yang terjadi dikarenakan penurunan permintaan ekspor vanili Indonesia yang 

terjadi di negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat. Penelitian ini mencoba 

untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat. Penelitian ini mengangkat judul “Permintaan 

Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat Dengan Pendekatan Error 

Correction Model”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, vanili merupakan salah satu 

jenis rempah termahal di duniasehingga memiliki nilai ekonomis yang sangat 

tinggi.Dalam lima tahun terakhir Indonesia merupakan produsen vanili terbesar di 

dunia, namun volume ekspor vanili Indonesia mengalami penurunan dan lebih 

rendah dari negara pesaing utama yaitu Madagaskar. Penurunan volume ekspor 

yang terjadi dikarenakan penurunan permintaan ekspor vanili Indonesia yang 

terjadi di negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat.Sesuai dengan latar belakang 

dan judul yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang harga 

riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat? 

2. Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang harga 

riil ekspor vanili dari Madagaskarke Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat? 

3. Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang gross 

domestic product (GDP) riil Amerika Serikat terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat? 

4. Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjangjumlah 

impor vanili Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat? 

5. Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang nilai 

tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat? 

6. Bagaimana tingkat elastisitas dari masing-masing variabel yang 

berpengaruh tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisispengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang harga 

riil ekspor vanili Indonesia terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. Menganalisispengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang harga 

riil ekspor vanili dari Madagaskarke Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Menganalisis pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang 

gross domestic product(GDP) riil Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

4. Menganalisis pengaruh dalam jangka pendek dan jangka 

panjangjumlah impor vanili Amerika Serikat terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

5. Menganalisis pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang nilai 

tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

6. Menganalisis tingkat elastisitas dari masing-masing variabel yang 

berpengaruh tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai faktor yang 

mempengaruhi permintaan ekspor, khususnya tentang ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi bagi pengambil kebijakan dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan ekspor vanili Indonesia khususnya ke 

Amerika Serikat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perdagangan Luar Negeri 

Negara sebetulnya tidak berdagang dengan negara lain. Pelaku kegiatan 

perdagangan atau pertukaran adalah penduduk suatu negara dengan penduduk 

negara lain. Penduduk ini bisa seorang warga biasa, perusahaan eksportir, 

perusahaan impor perusahaan industri perusahaan negara dan/atau sebuah 

departemen pemerintah. Kecuali negara-negara yang direncanakan secara pusat 

seperti Rusia dan China, jarang dijumpai suatu negara bertindak sebagai salah satu 

kesatuan dalam kegiatan luar negerinya. Perdagangan luar negeri adalah istilah 

kependekan bagi kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan negara 

lain. Oleh karena itu, banyak teori perdagangan luar negeri yang merupakan 

penerapan teori perdagangan pada umumnya. Perbedaan mendasar perdagangan 

luar negeri dan perdagangan pada umumnya adalah perbedaan dalam wilayah 

negara. 

Perdagangan atau pertukaran diartikan sebagai proses tukar menukar yang 

didasarkan pada kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Dalam arti khusus, 

perdagangan hanya akan terjadi paling tidak ada satu pihak yang memperoleh 

keuntungan `atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang (merasa) dirugikan. Hal 

inilah yang menjadi motif utama perdagangan atau pertukaran timbul yaitu adanya 

kemungkinan memperoleh keuntungan atau gains from tade. 
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Penyebab utama terjadinya perdagangan luar negeri adalah perbedaan 

kemampuan dalam produksi. Dalam kondisi ekstrim, suatu negara tidak mampu 

untuk memproduksi suatu barang sehingga harus membeli dari negara lain. 

Sebagai contoh, tanah dan iklim di Indonesia tidak cocok untuk menanam buah 

kurma sehingga Indonesia harus membeli buah kurma dari timur tengah. 

Perbedaan kemampuan dalam produksi ini dapat diartikan juga sebagai perbedaan 

tingkat efisiensi suatu negara dalam memproduksi suatu barang. Suatu negara 

dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika lebih efisien secara mutlak dalam 

memproduksi suatu barang. Sedangkan suatu negara dikatakan memiliki 

keunggulan komparatif jika lebih efisien secara relatif dalam memproduksi suatu 

barang. 

1) Keungglan Mutlak (Absolut Advantage) 

Perbedaan tingkat efisiensi dalam memproduksi barang dikatakan lebih 

efisien secara mutlak dalam memproduksi suatu barang disebut juga dengan 

keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara 

mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan barang tersebut dengan 

biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara lain (yaitu, karena memiliki 

keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tersebut). Teori keunggulan 

mutlak pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang 

berjudul The Wealth of the Nation. Adam Smith percaya bahwa suatu negara akan 

memperoleh kemakmuran dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi 

barang yang memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak 

memiliki keunggulan mutlak.  
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Spesialisasi dan perdagangan luar negeri dipercaya dapat meningkatkan 

efisiensi dalam memproduksi barang dan mampu meningkatkan jumlah produksi. 

Sebagai contoh, ada dua negara yaitu Amerika dan Indonesia. Indonesia mampu 

menghasilkan vanili sebanyak 12 kg/hari, sedangkan Amerika mampu 

menghasilkan vanili sebanyak 4 kg/hari. Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki 

keunggulan mutlak dalm memproduksi vanili dibandingkan dengan Amerika. 

Sementara itu, dalam produksi sutra, Amerika mampu menghasilkan 8 m/hari 

sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 3 m/hari yang berarti bahwa, 

Amerika memiliki keunggulan mutlak terhadap Indonesia dalam produksi sutra. 

Tabel 2.1 
Data Hipotesis Teori Keunggulan Mutlak 

Produk per Satuan Tenaga Kerja/Hari Vanili Sutra DTDN 

Indonesia 12 Kg 4 m 4 kg  = 1 m 
1 kg  = ¼ m 

Amerika 4 Kg 8 m ½ kg = 1 m 
1 kg  = 2 m 

DTDN = Dasar tukar dalam negeri 

Berdasakan ilustrasi diatas, jika tidak melakukan perdagangan maka harga 

1 kg vanili di Indonesia senilai dengan ¼ m sutra, sedangkan di Amerika 1 kg 

vanili dinilai dengan 2 m sutra. Harga vanili di Indonesia lebih murah 

dibandingkan dengan Amerika. Di Indonesia harga 1 m sutra sama dengan 4 kg 

vanili, semntara di Amerika 1 m sutra sama dengan ¼ kg vanili sehingga  harga 

sutra di Amerika lebih murah dibandingkan di Indonesia. 

Menurut teori keunggulan mutlak, Indonesia serta Amerika seharusnya 

melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan 

mutlak dan melakukan perdagangan luar negeri.  Jika Indonesia mengekspor 1 kg 

vanili ke Amerika, maka Indonesia akan mendapat 2 m sutra yang di dalam negeri 
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hanya dinilai ¼ m sutra. Hal ini berarti bahwa Indonesia mendapat keuntungan 

sebesar 2 m- ¼ m = 1 ¾ m sutra. Sementara itu jika Amerika mengekspor 1 m 

sutra ke Indonesia, Amerika akan mendapat 4 kg vanili yang jika dijual di dalam 

negeri hanya senilai ½ kg vanili. Hal ini berarti bahwa Amerika akan mendapat 

keuntungan sebesar 4 kg- ½ kg = 1 ¾ kg vanili. Spesialisasi menjadikan produksi 

vanili dua negara akan meningkat dari 16 menjadi 24 dan produksi sutra akan 

meningkat dari 11 m menjadi 16 m. 

Tabel 2.2 
Data Hipotesis untuk Gain From Tradeberdasarkan  

Teori keunggulan Mutlak 
Produksi per satuan 

tenaga kerja/hari 
Vanili Sutra 

TS DS TS DS 
Indonesia 12 kg 24 kg 3 m 0 m 
Amerika 4 kg 0 kg 8 m 16 m 
Produk dua negara 16 kg 24 kg 11 m 16 m 
Keterangan : TS = Tanpa spesialisasi 

DS = Dengan Spesialisasi  

Teori absolute advantage ini didasarkan pada asumsi pokok yaitu : (1) 

faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, (2) kualitas barang yang 

diproduksi kedua negara sama, (3) pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa 

uang, dan (4) biaya transportasi diabaikan. 

2) Keunggulan Komparatif 

Kelemahan mendasar dalam teori keunggulan mutlak adalah anggapan 

bahwa setiap negara hanya akan mendapat keuntungan dalam perdagangan luar 

negeri jika hanya memiliki keunggulan mutlak. Hal ini berarti juga bahwa sebuah 

negara yang lebih efisien dalam memproduksi semua barang tidak perlu 

melakukan impor. Sebaliknya, sebuah negara yang tidak memiliki keunggulan 

mutlak tidak bisa mengekspor barang. Menurut David Ricardo, suatu negara akan 
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tetap mendapatkan keuntungan dalam melakukan perdagangan tanpa harus 

memiliki keunggulan mutlak. Suatu negara akan tetap mendapatkan keuntungan 

dalam perdangan jika berspesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki 

keunggulan relatif. Keunggulan relatif berarti bahwa suatu negara lebih efisien 

secara relatif dalam memproduksi barang.  

Sebagai contoh, Indonesia dalam memproduksi 1 kg vanili membutuhkan 

3 hari kerja, sementara Amerika membutuhkan 6 hari kerja. Sedangkan untuk 

menghasilkan kain, Indonesia membutuhkan 4 hari kerja sedangkan Amerika 

membutuhkan 5 hari kerja.Walaupun Indonesia memiliki keunggulan mutlak 

dalam memproduksi dua barang tersebut, namun tetap dapat terjadi perdagangan 

yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara 

tersebut memiliki keunggulan komparatif. 

Tabel 2.3 
Data Hipotesis Keunggulan Komparatif 

Negara Produksi 
1 Kg Vanili 1 meter kain 

Indonesia 3 hari kerja 4 hari kerja 
Amerika 6 hari kerja 5 hari kerja 

 
Berdasarkan perbandingan cost comparative advantage, tenaga kerja 

Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Amerika dalam produksi 1 kg 

gula daripada produksi 1 meter kain. Hal ini akan mendorong Indonesia untuk 

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor vanili. Sebaliknya tenaga kerja 

Amerika ternyata lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam 

produksi 1 meter kain daripada produksi 1 kg vanili. Hal ini akan mendorong 

Amerika untuk melakukan spesialisasi pada produksi kain dan mengekspornya ke 

Indonesia. Keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut. 



 

 

 

17

Tabel 2.4 
Data Perhitungan Keunggulan Komparatif 

Perbandingan Cost 1 kg vanili 1 m kain 
Indonesia/Amerika 3/6 hari kerja 4/5 hari kerja 
Amerika/Indonesia 3/6 hari kerja 5/4 hari kerja 

 
Jika Indonesia melakukan spesialisasi dan mengekspor 1 kg vanili ke 

Amerika, maka Indonesia akan memperoleh 6/5 kain, sedangkan di Indonesia 

hanya memperoleh ¾ kain. Jadi Indonesia memperoleh keuntungan sebesar 6/5 m 

– ¾ m = 9/20 m. Sebaliknya, jika Amerika melakukan spesialisasi produksi pada 

kain dan mengekspor 1 m kain ke Indonesia, maka akan memperoleh 4/3 vanili, 

sedangkan di Amerika sendiri hanya memperoleh 5/6 vanili. Jika dengan ekspor 

kain, Amerika akan memperoleh keuntungan sebesar 4/3 kg – 5/6 kg = 9/18 kg. 

Tabel 2.5 
Data Hipotesis Gain From Trade Berdasakan Teori Keunggulan Komparatif 

Perbandingan Produksi 
(Tingkat Harga/Hari Kerja) Dasar Tukar Dalam Negeri 

(DTDN) Negara Vanili Kain 

Indonesia 1/3 kg 1/4 m 
4 Kg = 3 m 

(1 kg = 3/4 m) 
(4/3 kg = 1 m) 

Amerika 1/6 kg 1/5 m 
5 kg = 6 m 

(1 kg = 6/5 m) 
(5/6 kg = 1 m) 

 
Dengan perdagangan internasional, waktu produksi barang akan semakin 

sedkit. Dari matriks diatas dapat dilihat bahwa dengan spesialisasi akan 

diproduksi 2 kg vanili dan 2 m kain dalam waktu 16 hari kerja. Jika tanpa 

melakukan spesialisasi, produksi 2 kg vanili dan 2 m kain akan memerlukan 

waktu 18 hari kerja. Hal ini membuktikan bahwa manfaat dari perdagangan 

internasional mengacu pada teori keunggulan komparatif adalah dapat diperoleh 

produksi yang lebih banyak. 
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Tabel 2.6 
Matriks Manfaat Spesialisasi Berdasarkan Teori Keunggulan Komparatif  

 Vanili Kain 
1 kg 2 kg 1 m 2 m 

Hari Kerja TS DS TS DS 
Indonesia 3 HK 6 HK 4 HK 0 HK 
Amerika 6 HK 0 HK 5 HK 10 HK 

 9 HK 6 HK 9 HK 10 HK 
Keterangan :  TS : Tanpa Spesialisasi 
    DS : Dengan Spesialisasi 

3) Teori Heckshser-Ohlin (H-O) 

Teori Hecksher-Ohlin menganggap bahwa perbedaan faktor produksi yang 

tersedia bisa menimbulkan terjadinya perdagangan luar negeri. Faktor produksi 

yang dimaksud adalah tenaga kerja, tanah (termasuk keadaan dan kekayaan alam), 

barang modal, dan kewirausahaan(entrepreneurship). Suatu negara bisa memiliki 

lebih banyak atau lebih sedikit masing-masing faktor tersebut dibandingkan 

dengan negara lain. Bila ini terjadi, maka timbul keunggulan komparatif negara 

tersebut dibidang tertentu, khususnya dibidang yang mempergunakan lebih 

banyak faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak. 

Perbedaan dalam kekayaan alam merupakan contoh yang paling jelas. 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi vanili karena 

lahan pertanian yang cocok untuk menanam vanili tersedia secara berlimpah. 

Sebaliknya, Amerika tidak memiliki lahan pertanian yang melimpah sehingga 

Amerika akan mengimpor vanili dari Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk 

perbedaan faktor endowment lainnya seperti keadaan alam, iklim, barang modal 

kewirausahaan dan lainnya.  
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2.1.2 Permintaan 

Permintaan dalam pengertian ekonomi didefinisikan sebagai skedul, kurva 

atau fungsi yang menunjukkan kepada skedul tingkat pembelian yang 

direncanakan. Berdasarkan kemampuan beli terhadap suatu barang, permintaan 

dapat dikategorikan menjadi permintaan efektif dan permintaan potensial. 

Permintaan efektif adalah permintaan yang di dukung oleh daya beli konsumen, 

sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang belum didukung oleh 

kemampuan daya beli konsumen. Hal ini penting menginggat unsur terpenting 

dari sebuah barang adalah harga barang tersebut. Pada level harga tertentu 

permintaan akan suatu barang akan tinggi sedangkan pada level harga tertentu 

permintaannya akan menurun tergantung dari harga dan kemampuan daya beli 

konsumen.  

Penjelasan mengenai perilaku konsumen paling sederhana didapati dalam 

hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dikatakan bahwa, bila harga suatu 

barang naik, makajumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut akan 

menurun (cateris paribus). Kondisi sebaliknya bila harga barang tersebut 

mengalami penurunan, Cateris paribus berarti bahwa semua faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak berubah. 
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Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan konsumen 

berperilaku seperti yang dinyatakan oleh hukum permintaan (Boediono, 2008:17). 

1. Pendekatan marginal utility: Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan 

bahwa kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan 

satuan lain (bersifat cardinal). 

2. Pendekatan indefferencce curve: Pendekatan ini tidak memerlukan 

adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Pendekatan 

indefferencce curve menganggap bahwa tingkat kepuasan bisa dikatakan 

lebih rendah atau tinggi tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih 

rendah (bersifat ordinal). 

Keunggulan pendekatan Indefference curve dibandingkan dengan 

pendekatan marginal utility adalah : (a) tidak perlunya menganggap bahwa utility 

konsumen bersifat ordinal; (b) efek perubahan harga terhadap jumlah yang 

diminta bisa dipecah lebih lanjut menjadi dua, yaitu efek subtitusi dan efek 

pendapatan; (c) bisa ditunjukannya faktor lain yang sangat penting yang 

mempengaruhi permintaan konsumen akan suatu barang. 

Kurvaindefference adalah sebuah kurva yang menunjukan konsumsi 

(pembelian) barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama 

(Boediono, 2008:21). Kurva indefferens dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Y 

   

 

  Y1  A C 

    B   I2 

      I1 

  0           X1    X2   X3    ′   X 

Gambar 2.1 
Indifference Curve 

Keterangan : 
X : Konsumsi barang X 
Y : Konsumsi barang Y 
A,B : Kombinasi konsumsi barang X dan Y 

Gambar 2.1 menunjukan kurva indefferens yang sering disebut peta 

indefferens (indifference map). Kurva tersebutmenggambarkan tingkat kepuasan 

yang diperoleh konsumen, dengan sejumlah uang tertentu (M) konsumen bisa 

membelikan  semua barang X dan memperoleh sebanyak  atau membelikan 

semua untuk barang Y dan memperoleh  atau bisa membelanjakan jumlah uang 

tersebut untuk bergbagai kemungkinan (X dan Y) seperti yang ditunjukan oleh 

garis lurus yang menghubungkan  dan . Garis ini disebut dengan garis 

anggaran atau budget line. Tingkat kepuasan yang maksimum dapat dicapai bila 

konsumen membelanjakan M untuk membeli sebanyak OY1barang Y dan OX1 

barang X, yaitu pada posisi persinggungan antara budget line dengan indefference 
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curve.  Gambar 2.1 juga menunjukan ketika harga barang X turun dari Px menjadi 

Px dan harga Y tetap maka budget line akan berayun ke kanan menjadi garis  - 

′ . Posisi equilibrium yang baru adalah C. Jadi dengan adanya penurunan harga 

barang X1 maka jumlah barang X yang diminta naik dari OX1 menjadi OX3. Hal 

ini menunjukan bahwa perilaku konsumen menurut hukum permintaan terbukti.  

Faktor yang menjelaskan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai 

akibat dari perubahan harga barang dapat dijelaskan dengan efek substitusi dan 

efek pendapatan. Efek subtitusi menjelaskan bahwa ketika harga suatu barang 

turun, maka konsumen akan membeli lebih banyak barang tersebut dan 

mengurangi pembelian terhadap barang subtitusinya.  Hal ini dilakukan konsumen 

agar tingkat kepuasan yang diperoleh dapat meningkat. Sedangkan menurut efek 

pendapatan, perilaku konsumen yang menambah pembelian barang yang 

mengalami penurunan harga dikarenakan pendapatan riil konsumen meningkat. 

Dengan turunnya harga, maka konsumen mengeluarkan uang lebih sedikit untuk 

membeli jumlah barang yang sama.  

2.1.3 Elastisitas Permintaan 

Salah satu karakteristik penting dari kurva atau fungsi permintaan pasar 

adalah derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor 

yang mempengaruhinya. Ukuran derajat kepekaan ini disebut elastisitas. Menurut 

Boediono (2008: 31), ada beberapa macam konsep elstisitas yang berhubungan 

dengan permintaan antara lain : 
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1) Elastisitas Harga 

Elstisitas harga (Eh) yaitu presentase perubahan jumlah yang diminta yang 

disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan 1 (satu) persen. 

 
    

     

Bila Eh> 1, permintaan bersifat elastis, bila 0 < Eh< 1, permintaan bersifat inelastis 

dan bila Eh = 1, disebut unitary elastisitas. 

2) Elastisitas (harga) silang. 

Elastisitas (harga) silang (Es) yaitu presentase perubahan jumlah yang 

diminta akan sesuatu barang yang diakibatkan oleh perubahan harga barang lain 

(yang mempunyai hubungan). 

 
    

     

Es bernilai positif bila hubungan barang X dan barang Y bersifat subtitusi. Hal ini 

berarti bahwa kenaikan harga barang Y akan berakibat turunnya penawaran 

barang Y dan naiknya penawaran barang X. Es bernilai negatif bila hubungan 

barang X dan Y bersifat komplementer. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga 

barang Y akan berakibat turunnya permintaan barang Y dan turunnya permintaan 

barang X. 

3) Elastisitas pendapatan 

Elastisitas pendapatan (Ep) adalah persentase perubahan permintaan akan 

suatu barang yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan (income) riil konsumen. 
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Suatu barang termasuk barang normal jika permintaannya memiliki elastisitas 

pendapatan positif, dan barang inferior bila elastisitas pendapatannya negatif. 

Koefisien elastisitas harga dapat dihitung dengan dua cara yaitu elastisitas 

busur (Arc Elasticity) dan elastisitas titik (Point Elasticity). 

P    P 

P1 B   K 

P2 A         
C   P1  B 

 

  0 Q1Q2   0        Q1 

Gambar 2.2 
Elastisitas Busur (Arc Elasticity) dan Elastisitas Titik (Point Elasticity) 

Arc Elasticity   Point Elasticity 
     ΔABC dianggap sangat kecil 
     (Limit AB = 0) 

Rumus menghitung elastisitas harga dengan elastisitas busur (Arc 

Elasticity Eh) adalah : 

  

∆

∆  

Keterangan : 
Eh = Elastisitas harga 
Q  = Permintaan 
P  = Harga 
ΔP = Perubahan Harga 
ΔQ = Perubahan Permintaan 
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Arc elasticity menganggap adanya perubahan harga yang cukup berarti 

(besar). Bila perubahan harga kecil maka rumus elastisitas titik bisa digunakan. 

Rumus yang tepat untuk kasus perubahan harga yang kecil adalah point elasticity 

yaitu sebagai berikut ; 

   
.
.  

Keterangan : 
Eh = Elastisitasharga 
Q  = Permintaan 
P  = Harga 
dP = Perubahan Harga 
dQ = Perubahan Permintaan 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat 

1) Harga Barang 

Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara jumlah barang 

yang diminta dengan harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan 

suatu hipotesis yang menyatakan pada keadaan cateris paribus, semakin rendah 

harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, dan 

sebaliknya. Hal ini dikarenakan kenaikan harga menyebabkan para pembeli 

mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang 

yang mengalami kenaikan harga. Selain itu, kenaikan harga menyebabkan 

pendapatan riil para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut 

memaksa para pembeli untuk mengurangi pembelian terhadap berbagai jenis 

barang, dan terutama barang yang mengalami kenaikan harga.  
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Hubungan anatara jumlah barang yang diminta dan harga barang dapat 

dijelaskan melaui kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang 

menggambarkan sifat-sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan 

jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan dapat 

digambarkan sebagai berikut (Sukirno, 2005:78) : 

Harga 
 
   

    

    P0            A   
 
    P1    B 

     
     

Q0 Q1  Kuantitas 
 

Gambar 2.3 
Kurva Permintaan Suatu Barang 

 
Kurvapermintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri 

atas ke kanan bawah. Hal ini berarti bahwa hubungan antara harga dan jumlah 

yang diminta adalah negatif. Gambar 2.3 menunjukan bahwa ketika harga berada 

pada titik P0 maka jumlah yang diminta adalah Q0. Pada saat harga turun menjadi 

P1, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat menjadi Q1. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat diduga dipengaruhi oleh harga ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat. Hubungan antara harga ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat 

negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga ekspor vanili Indonesia ke 
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Amerika Serikat, maka semakin rendah permintaan ekspor vanili Indonesia di 

Amerika Serikat. 

2) Harga Barang Lain 

Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya 

dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu (i) barang lain merupakan 

pengganti, (ii) barang lain merupakan pelengkap, dan (iii) kedua barang tidak 

mempunyai kaitan sama sekali (barang netral). 

a) Barang Pengganti 

Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia 

dapat menggantikan fungsi barang lain tersebutcontohnya adalah vanili asal 

Madagaskar dan vanili asal Indonesia.Dalam kasus perdagangan luar negeri, 

barang subtitusi dari produk impor adalah produk domestik serupa atau yang 

berasal dari negara lain (Armington,1969). Hal ini dikarenakan kebutuhan suatu 

negara dapat dipenuhi dengan memproduksi barang tersebut atau mengimpornya 

dari berbagai negara. Dengan kata lain, pasar yang dihadapi adalah pasar 

internasional yang pelakunya berasal dari berbagai negara. Harga barang 

pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jika 

harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan 

mengalami pengurangan dalam permintaan. 

b) Barang Pelengkap 

Barang pelengkap adalah suatu barang yang digunakan selalu bersama 

barang lannya, contoh tepung terigu dan vanili. Pada umumnya tepung terigu yang 

dimasak menjadi roti harus dibumbuhi dengan pemberi rasa seperti vanili. 
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Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu sejalan 

dengan perubahan permintaan barang yang digenapinya. Jika permintaan tepung 

terigu meningkat maka permintaan terhadap vanili juga meningkat dan 

sebaliknya. 

c) Barang Netral 

Permintaan terhadap vanili dan mobil tidak mempunyai hubungan sama 

sekali. Perubahan permintaan dan harga vanili tidak mempengaruhi permintaan 

mobil dan sebaliknya. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan 

yang rapat maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tidak akan 

mempengaruhi permintaan barang lainnya. Barangtersebut dinamakan barang 

netral. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat diduga dipengaruhi oleh harga barang subtitusinya yaitu harga 

ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat. Hubungan antara harga ekspor 

vanili Madagaskar ke Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi harga ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat, maka semakin tinggi 

permintaan ekspor vanili Indonesia di  Amerika Serikat. 

3) Pendapatan 

Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Berdasarkan sifat 

perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang 
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dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu (i) barang inferior, (ii) barang 

esensial, (iii) barang normal, (iv) barang mewah. 

a) Barang Inferior 

Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang 

berpendapatan rendah. Jika pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan 

barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Hal ini 

dikarenakan barang inferior memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga jika 

terjadi kenaikan pendapatan maka orang akan membeli barang lain yang lebih 

baik kualitasnya. Contoh barang inferior adalah ubi kayu. Pada pendapatan yang 

sangat rendah, orang-orang mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti beras atau 

makanan ringan. Jika pendapatan meningkat, maka konsumen mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang makanan lain dan mengurangi konsumsi ubi 

kayu. 

b) Barang Esensial 

Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari.Barang esensial terdiri dari kebutuhan pokok 

masyarakat seperti makanan (beras, kopi, dan gula), dan pakaian yang utama. 

Perbelanjaan seperti ini tidak berubah walaupun pendapatan meningkat. Contoh 

barang esensial adalah pakaian, sepatu,  peralatan rumah tangga, dan lain-lain. 

c) Barang Normal 

Barang normal adalah suatu barang yang jika mengalami kenaikan dalam 

permintaan adalah sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Ada dua faktor yang 

yang menyebabkan barang normal mengalami kenaikan jika pendapatan para 
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pembeli meningkat yaitu : (i) pertambahan pendapatan menambah kemampuan 

untuk membeli lebih banyak barang, dan (ii) pertambahan pendapatan 

memungkinkan para pembeli menukar konsumsi mereka dari barang yang kurang 

baik mutunya kepada barang-barang yang lebih baik. 

d) Barang Mewah 

Barang mewah adalah barang yang dibeli oleh golongan orang yang 

memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Contoh barang mewah adalah emas, 

intan, berlian mobil, dan lain-lain. Pada umumnya, barang mewah akan dibeli 

masyarakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan 

perumahan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan di Amerika Serikat. 

Dengan pertimbangan bahwa vanili merupakan komoditas yang lebih dominan 

dipakai sebagai bahan baku industri, maka tingkat pendapatan yang diduga 

mempengaruhi permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat adalah 

pendapatan agregat atau pendapatan nasional Amerika Serikat yaitu Gross 

Domestic Product (GDP). Hubungan antara Gross Domestic Product (GDP) 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Gross Domestic Product (GDP) Amerika 

Serikat, maka semakin tinggi permintaan ekspor vanili Indonesia di  Amerika 

Serikat. Semakin meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) Amerika Serikat, 

maka semakin besar pula anggaran yang dapat digunakan untuk mengimpor 

barang dari luar negeri.  
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4) Jumlah Impor 

Permintaan impor barang suatu negara dipengaruhi oleh jumlahkebutuhan 

terhadap barang atau jasa tersebut (Mankiw, 2000:51). Kebutuhan terhadap 

barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi dengan memproduksi sendiri dan/atau 

membeli dari negara lain (impor). Keputusan untuk memproduksi sendiri ataukah 

melakukan impor tergantung dari kemampuan suatu negara dalam memproduksi 

barang tersebut dan juga opportunity cost yang dibutuhkan untuk menghadirkan 

barang atau jasa tersebut. Besarnya permintaan impor suatu barang ditentukan 

oleh selisih antara total konsumsi dan produksi dalam negeri. Semakin besar 

konsumsi yang tidak terpenuhi oleh produksi dalam negeri, maka 

kebutuhanpermintaan impor akan barang tersebut juga akan meningkat. 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pengimpor vanili terbesar di 

dunia. Selain digunakan untuk mencukupikebutuhan konsumsi bahan baku 

industri dalam negeri, Amerika Serikat juga mengimpor vanili untuk dijual 

kembali atau re-ekspor. Amerika serikat mengimpor vanili dari berbagai negara 

diantaranya Madagaskar, Indonesia, Uganda dan lain-lain. Besarnya permintaan 

impor vanili Amerika Serikat secara parsial dari negara-negara asal, tergantung 

dari seberapa besar jumlah impor vanili Amerikat. Semakin besar jumlah impor 

yang dilakukan maka, semakin besar pula permintaan vanili Amerika Serikat dari 

negara-negara pemasok. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat diduga dipengaruhi olehjumlah impor vanili Amerika Serikat. 

Hubungan antara jumlah impor vanili Amerika Serikat terhadap permintaan 
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ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi jumlah impor vanili Amerika Serikat, maka semakin tinggi 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

5) Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar 

Kurs atau nilai tukar (exchange rate) adalah harga dari sebuah mata uang 

dari suatu negara, yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs 

memainkan peranan yang penting dalam keputusan-keputusan perbelanjaan, 

karena kurs memungkinkan kita menterjemahkan harga-harga dari berbagai 

negara kedalam satu bahasa yang sama (Krugman, 2005:71). Kurs muncul sebagai 

akibat dari perbedaan mata uang yang berlaku di negara-negara yang 

bersangkutan. Kurs dibedakan menjadi dua yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs 

nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil 

adalah harga relatif barang-barang kedua negara. Kurs riil disebut juga dengan 

terms of trade. Kurs riil merupakan tingkat kita bisa memperdagangkan barang-

barang dari suatu negara untuk barang-barang dinegara lain (Mankiw, 2000:192). 

Mankiw menjelaskan lebih lanjut bahwa hubungan antara nilai tukar 

nominal dan nilai tukar riil dapat dijelaskan dalam persamaan berikut : 

 

 

Keterangan : 
ε  = Nilai tukar riil.  
e  = Nilai tukar nominal.  
P  = Tingkat harga domestik dan  
P*  = Tingkat harga di luar negeri.  
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Hubungan antara kurs riil dan ekspor adalah positif (Salvatore, 1997:212). 

Hal ini berarti bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akan membuat komoditas 

ekspor meningkat. Pelemahan nilai tukar akan berdampak meningkatkan daya 

saing komoditas ekspor. Hal ini terjadi karena harga komoditas ekspor dinegara 

tujuan seolah-olah akan mengalami penurunan harga akibat nilai tukar negara 

tersebut yang menguat. Sedangkan bagi pihak yang melakukan ekspor, 

melemahnya nilai tikar akan memberikan kesan seolah-olah harga ekspor barang 

mengalami kenaikan harga. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat diduga dipengaruhi oleh kurs riil rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat. Hubungan antara kurs riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif. Hal ini 

berarti bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, 

akan membuat daya saing vanili di Amerika menjadi semakin kompetitif karena 

harga vanili Indonesia akan relatif lebih murah. Hal ini menjadikan konsumen di 

Amerika Serikat akan lebih memilih vanili asal Indonesia yang lebih murah 

sehingga permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan meningkat. 

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Rosalia Dwi Rahmayanti (2012),penelitian tersebut 

mengangkat judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanilli 

(vanilla planifolia andrews) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanili Indonesia dan mengkaji tingkat 
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kepekaan (elastisitas) ekspor vanili Indonesia. Metode yang digunakan adalah 

regresi eksponensial dengan menggunakan data tahun 1990-2010. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah produksi vanili, harga domestik vanili, 

harga ekspor vanili, nilai tukar rupiah terhadap dolar, volume ekspor vanili tahun 

sebelumnya, dan permintaan vanili dalam negeri.Berdasarkan hasil olah data yang 

dilakukan, variabel produksi vanili Indonesia, Harga ekspor vanili dan permintaan 

vanili dalam negeri berpengaruh secara nyata terhadap volume ekspor vanili 

Indonesia. Koefisien regresi yang paling tinggi ditujukan oleh variabel produksi 

vanili dalam negeri. Volume ekspor vanili Indonesia bersifat elastis terhadap 

Produksi dan permintaan vanili dalam negeri, sedangkan inelastis terhadap harga 

ekspor vanili Indonesia. 

Penelitian dari Denni Ramdhani (1999), penelitian tersebut mengangkat 

judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanili Indonesia. Peneltian 

ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengusahaan vanili di Indonesia, 

perkembangan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dan Eropa, serta 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat dan Eropa. Metode analisis yang digunakan adalah dengan Ordinary Least 

Square (OLS) dengan menggunakan data tahun 1980-1997. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah produksi vanili, harga ekspor vanili, Harga 

Produk Subtitusi, Nilai tukar riil efektif serta volume ekspor vanili tahun  

sebelumnya. Berdasarkan hasil olah data yang dlakukan, pada model penawaran 

ekspor vanili Indonesia ke Amerka Serikat semua variabel berpengaruh secara 

nyata dan sesuai dengan hipotesis. Volume ekspor vanili ke Amerika Serikat tidak 
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responsif terhadap semua parameter dugaan peubah. Sedangkan pada model 

penawaran ekspor vanili Indonesia ke Eropa, variabel nilai tukar riil efektif tidak 

sesuai dengan hipotesis. Volume ekspor panili ke Eropa responsif terhadap 

perubahan harga ekspor vanili Indonesia di pasar London dan peubahan harga 

ekspor vanili sintesis di pasar London. Hal ini berarti bahwa secara agregat, 

volume ekspor vanili ke Eropa lebih responsif daripada volume ekspor vanili 

Indonesia ke pasar Amerika Serikat.  

Penelitian dari Husni Malian (2004), penelitian tersebut mengangkat judul 

permintan ekspor dan daya saing vanili di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis struktur dan permintaan pasar ekspor, serta daya saing vanili. 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada bulan 

April 2002. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis permintaan 

pasar dan integrasi pasar untuk mengestimasi permintaan pasar, serta policy 

analysis matrix (PAM) untuk mengukur daya saing. Variabel yang digunakan 

dalam model permintaan ekspor adalah pangsa volume ekspor vanili indonesia di 

negara tujuan, Harga komoditas vanili Indonesia di negara tujuan, harga agregat 

impor komoditas vanili di negara tujuan, total nilai impor komoditas vanili di 

negara tujuan dan produk domestik bruto di negara tujuan. Sedangkan variabel 

yang digunakan dalam model integrasi harga ekspor adalah harga jual komoditas 

vanili di tingkat petani, harga jual komoditas vanili ditingkat petani pada periode 

sebelumnya, harga jual komoditas vanili ditingkat eksportir pada periode 

sebelunya, dummy variabel yaitu bulan panen. Hasil penelitian yang diperoleh 

adalah bahwa komoditas vanili di Amerika serikat bersifat subtitusi terhadap 



 

 

 

36

komoditas vanili dari Madagaskar dan Komoro. Hal ini berarti bahwa Kebijakan 

yang dapat menaikan harga ekspor vanili di Amerika Serikat akan membawa 

konsekuensi menurunnya volume ekspor vanili karena Amerika Serikat akan 

mengimpor dari Madagaskar atau Komoro. Selain itu, integrasi harga di tingkat 

petani dan eksportir sangat lemah dan bersifat asimetrik. Integrasi harga yang 

rendah menunjukan bahwa posisi tawar petani  masih lemah sehingga petani 

selalu menjadi penerima harga. Terkait dengan daya saing, komoditas vanili di 

Sulawesi Utara memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Meskipun 

demikian, keragan produksi dan produktivitas vanili masih sangat rendah. Oleh 

karena itu, harus ada kebijakan insentif yang dapat langsung dirasakan petani 

khususnya terhadap harga input. 

2.2.2 Kerangka Berpikir 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan komoditas tertentu 

dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, jumlah 

penduduk, selera, jumlah penduduk, kurs, dan jumlah impor barang tersebut. 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas dan hasil penelitian terdahulu ada 

beberapa variabel yang dimasukkan dalam model ini untuk menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat yaitu: harga riil ekspor vanili Indonesia, harga riil ekspor vanili 

Madagaskar, GDP riil Amerika Serikat, jumlah impor vanili Amerika Serikat, dan 

nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini berbeda dalam 

komoditas, variabel yang digunakan, metode analisis data dan/atau lokasi 
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penilitian. Oleh karena itu dapat disusun suatu kerangka pemikiraan teoritis 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor vanili Indonesia di 

Amerika Serikat sebagai berikut. 

Gambar 2.4 
Kerangka Pikir Penelitian 

  
Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia 

(-) 

GDP Riil Amerika Serikat (+) 

Harga Riil Ekspor Vanili 
Madagaskar (+) Permintaan Ekspor 

Vanili Indonesia 
Ke Amerika Serikat 

Jumlah Impor Vanili Amerika 
Serikat (+) 

Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap 
Dolar Amerika Serikat (+) 
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2.2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, uraian pada penelitian terdahulu serta 

kerangka teoritis maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Harga riil ekspor vanili Indonesia berpengaruh negatif terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. Harga riil ekspor vanili Madagaskar berpengaruh positif terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Gross domestic productriil Amerika Serikat berpengaruh positif 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

4. Nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh 

positif terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

5. Jumlah impor vanili Amerika Serikat berpengaruh positif terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 
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Tabel. 2.7 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rosalia Dwi R 
(2012). 
Analisis Faktor-
faktor yang 
Mempengaruhi 
Ekspor Vanilli 
(Vanilla 
Planifolia 
Andrews) di 
Indonesia. 

Regresi eksponen. Variabel 
yang digunakan adalah 
produksi vanili, Harga 
domestik vanili, Harga 
ekspor vanili, nilai tukar 
rupiah terhadap dolar, 
Volume ekspor vanili 
tahun sebelumnya, dan 
Permintaan vanili dalam 
negeri. 

Variabel yang secara nyata 
berpengaruh signifikan 
terhadap volume ekspor 
vanili Indonesia adalah 
produksi vanili Indonesia, 
Harga ekspor vanili dan 
Permintaan vanili dalam 
negeri. Koefisien regresi 
yang tertinggi ditunjukan 
pada variabel produksi 
vanili di Indonesia. 

2 Denny 
Ramdhani 
(1999) 
(Analisis Faktor-
faktor yang 
Mempengaruhi 
Ekspor Vanili 
Indonesia) 

Ordinary Least Square 
(OLS) dengan model 
regresi berganda. Variabel 
yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
produksi vanili, harga 
ekspor vanili, Harga 
Produk Subtitusi, Nilai 
tukar riil efektif serta 
volume ekspor vanili tahun 
sebelumnya. 

Pada model penawaran 
vanili di pasar amerika, 
semua variabel sesuai 
dengan hipotesis. Pada 
model penawaran vanili di 
pasar uni eropa, variabel 
nilai tukar riil efektif tidak 
sesuai dengan hipotesis. 

3 Husni Malian 
(2004) 
(Permintan 
Ekspor dan 
Daya Saing 
Vanili di 
Sumatera Utara) 

Ordinary Least Square 
(OLS) dengan modeldouble 
log. 
Variabel yang digunakan 
dalam model permintaan 
ekspor adalah pangsa 
volume pasar komoditas 
vanili indonesia di negara 
tujuan, Harga komoditas 
vanili Indonesia di negara 
tujuan, harga agregat impor 
komoditas vanili di negara 
tujuan, total nilai impor 
komoditas vanili di negara 
tujuan dan produk 
domestik bruto di negara 
tujuan. 

Variabel yang signifikan 
secara statistik terhadap 
pangsa pasar ekspor vanili 
Indonesia hanyalah Total 
nilai impor vanili dan PDB 
di negara Amerika Serikat. 
Sedangkan di negara 
Jepang, Francis dan  
Jerman, tidak ada yang 
berpengaruh signifikan. 
Vriabel yang paling besar 
berpengruh adalah total 
nilai impor vanili di 
Amerika Seikat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah data yang dicatat secara sistematis yang 

berbentuk data runtut waktu (time series data). Dalam penelitiaan ini digunakan 

data tahun 1977-2011 yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain: 

Permintaan Ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat diperoleh dari UN 

Comtrade Data. Harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat diperoleh 

dari UN Comtrade Data. Harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat 

diperoleh dari UN Comtrade Data. Gross domestic productriil Amerika Serikat 

diperoleh dari BureauEconomic Analysis. Jumlah impor vanili Amerika Serikat 

diperoleh dari UN Comtrade Data, Nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat diperoleh dari Bank Indonesia. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:118). Variabel merupakan gejala yang menjadi 

obyek penelitian atau apa yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Variabel 

dalam penelitian ini adalah: 
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3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang timbul sebagai akibat langsung 

pengaruh variabel bebas (Sandjaja dan Heriyanto, 2006:85).Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat (EKS) yaitu kuantitas ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat yang 

dilakukan tiap tahun dan dinyatakan dalam satuan kg/tahun. 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang diduga sebagai penyebab 

timbulnya variabel lain (Sandjaja dan Heriyanto, 2006:84). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat (PX), yaitu harga riil 

vanili Indonesia yang diekspor ke negara tujuan Amerika Serikat dan 

dinyatakan dalam satuan cent per Kg. Tahun yang menjadi acuan sebagai 

tahun dasar adalah tahun 1980. Penurunan harga nominal dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut : 

  
   

    
 

Sedangkan untuk mencari harga riil mengacu pada rumus dari world 

banksebagai berikut : 

  
1

    100 

2. Harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat (PY), yaitu harga 

riil vanili Madagaskar yang diekspor ke negara tujuan Amerika Serikat 

dan dinyatakan dalam satuan cent per Kg. Tahun yang menjadi acuan 
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sebagai tahun dasar adalah tahun 1980. Penurunan harga nominal 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

  
   

    
 

Sedangkan untuk mencari harga riil mengacu pada rumus dari world bank 

sebagai berikut : 

  
1

    100 

3. Gross domestic product(GDP)riil Amerika Serikat yaitu produk domestik 

bruto (jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara 

dalam satu tahun) Amerika Serikat menurut harga konstan tahun 1980 

yang dinyatakan dalam satuan milyar dolar Amerika Serikat.  

4. Jumlah impor Vanili Amerika Serikat (IMPOR) adalah jumlah seluruh 

impor vanili yang dilakukan Amerika Serikat dari berbagai negara pada 

setiap tahun yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). 

5. Nilai riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat(KURS) yaitu nilai tukar 

nomianl rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir tahun dikalikan 

dengan rasio tingkat harga di Indonesia dan Amerika Serikat yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah per dolar Amerika Serikat. Tingkat harga 

yang digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK) dengan tahun dasar 

tahun 1980. Adapun rumus perhitungan kurs riil (riil exchange rate) 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut : 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menyelidiki dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang sesuai. Metode ini dianggap tepat karena 

keterbatasan dari peneliti untuk melakukan pengumpulan data sendiri. Selain itu, 

data-data yang dibutuhkan juga telah tersedia di berbagai instansi yang terkait. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipilih untuk kepentingan ini adalah ekonometrika 

dinamis. Metode estimsi yang digunakan adalah OLS (ordinary least square) 

dengan menggunakan model koreksi kesalahan (error correction model/ECM). 

Dalam penelitian ini, digunakan alat bantu untuk mempermudah pengolahan data 

yaitu dengan menggunakan softwere Eviws 6.0. 

3.4.1 Pemilihan Model 

Model yang seringkali digunakan dalam penelitian yang menggunakan alat 

analisis regresi ada dua yaitu model linear dan model log linear. Pemilihan model 

linear dan log linear dapat dicari dengan dua metode yaitu : (1) Metode informal 

dengan mengetahui perilaku data melalui skatergram, (2) Metode formal yaitu 

melalui metode yang dikembangkan oleh Mackinon, White and Davidson yang 

disebut metode MWD. Penentuan model dengan mengamati skatergram akan 

beakibat fatal jika terjadi perbedaan dalam persepsi atau perkiraan pandang. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini menggunkan metode MWD yang lebih memiliki 

ukuran yang pasti. Model linear dan log linear yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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EKSt = β0 + β1PXt+ β2PYt + β3GDPt + β4IMPORt + β5KURSt + εt  

          (1) 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3LGDPt + β4LIMPORt + β5LKURSt + εt 

          (2) 

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa : 

HO =EKSt adalah funsi linear dari variabel independen (Model linear) 

Ha = EKSt adalah fungsi log linear dari variabel independen (Model 

log linear). 

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut : 

1. Estimasi model linear persamaan satu (1) dan dapatkan nilai prediksinya 

(fitted value) yang dinamakan F1. Nilai F1 dapat dicari dengan melakukan 

langkah sebagai berikut : 

• Lakukan regresi persamaan satu (1) dan dapatkan residualnya. (RES1). 

• Dapatkan nilai F1 = Y-RES1. 

2. Estimasi model log linear persamaan dua (2) dan dapatkan nilai 

prediksinya yang dinamakan F2. Nilai F2 dapat dicari dengan melakukan 

langkah sebagai berikut : 

• Lakukan regresi persamaan dua (2) dan dapatkan residualnya (RES2) 

• Dapatkan nilai F2 = lnY-RES2. 

3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2-F1 

4. Estimasi persamaan berikut ini : 

EKSt = β0 + β1PXt + β2PYt + β3GDPt + β4IMPOR t + β5KURS t + Z1 + εt 

  (3) 
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5. Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

nol sehingga model yang tepat adalah log linear. Jika tidak signifikan 

maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linear. 

6. Estimasi persamaan berikut : 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3LGDPt + β4LIMPOR t + β5LKURS t + 

Z2 + εt  (4) 

7. Jika Z2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

alternatif sehingga model yang tepat adalah linear. Jika tidak signifikan 

maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log 

linear. 

Uji MWD mudah dilakukan namun tidak terlepas dari kelemahan. Jika kita 

menolak hipotesis nol dan hipotesis alternatif maka kedua model linear maupun 

log linear tidak tepat. Sebaliknya jika kita menerima hipotesis nol dan sekaligus 

menerima hipotesis alternatif maka kedua model sama baiknya. 

(Widarjono,2009:75). 

Tabel 3.1 
Keputusan Hasil Uji MWD 

Hipotesis Nol 
(Ho) 

Hipotesis Alternatif (Ha) 
Tidak menolak Menolak 

Tidak Menolak Model linier dan log linear tepat Model linear tepat 

Menolak Model log linear tepat Model linear dan log linear tidak 
tepat 

Sumber : Widarjono, 2009:75. 
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3.4.2 Deteksi Stasioneritas : Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Data dikatakan stasioner jika memenuhi setidaknya tiga kriteria yaitu rata-

rata dan variannya konstan sepanjang waktu serta kovarian antara dua data runtut 

waktu hanya tergantung pada kelembaman antara dua periode waktu tersebut. 

Dengan kata lain, data dikatakan tidak stasioner jika rata-rata maupun variannya 

tidak konstan, berubah-ubah sepanjang waktu (time-varying mean and variance). 

Data yang tidak stasioner menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut 

regresi lancung (spurious regression). 

Regresi lancung adalah situasi hasil regresi menunjukan koefisien regresi 

yang signifikan secara statistikdan nilai koefisien determinanasi yang tinggi 

namun hubungan diantara variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Data 

yang tidak stasioner seringkali menunjukan hubungan ketidakseimbangan dalam 

jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya keseimbangan hubungan 

dalam jangka panjang. 

Uji stasioneritas adalah sebuah uji untuk mendeteksi stasioner tidaknya 

suatu data. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

stasioneritas. Metode yang pertama adalah dengan melihat koefisien Autocrelation 

Function (ACF) dan Partial Autocrelation Function (PACF). Metode kedua 

adalah uji akar unit (unit root test). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh 

Dickey-Fuller sehingga dikenal dengan uji akar unit dickey-fuller (DF). Tidak ada 

cukup alasan untuk mengatakan metode pengujian stasioneritas data lebih baik 

dari pada hanya dengan melihat ACF dan PACF pada correlogram. Namun, 

metode yang akhir-akhir ini digunakan oleh ahli ekonometrika untuk menguji 
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stasioneritas adalah uji akar unit (Agus Widarjono, 317:2009). Uji stasioneritas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji akar unit. Alasan lain yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan uji akar unit adalah kemudahan dalam 

penggunaannya. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji akar unit adalah sebagai berikut : 

Ho : Data tidak Stasioner 

Ha : Data Stasioner 

Jika nilai probabilitasADF statistik lebih kecil lebih besar dari α maka 

menerima Ho atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner, dan 

sebaliknya jika nilai probabilitasADF statistik lebih kecil kecil dari α maka 

menerima Ho atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner. Nilai α yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

3.4.3 Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji unit root sebagai 

konsekuensi dari tidak terpenuhinya asumsi stasioneritas pada derajat nol atau 

I(0). Uji derajat integrasi dari masing-masing variabel sangat penting untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan stasioner atau tidak, dan 

berapa kali harus di-difference agar menghasilkan variabel yang stasioner. 

Pada uji ini, semua variabel yang ada di-difference pada derajat tertentu 

sampai sehingga semua variabel stasioner pada derajat yang sama. Suatu variabel 

dikatakan stasioner pada first difference jika setelah di-difference satu kali, nilai 

probabilitasADF statistik lebih kecil kecil dari α. Nilai α yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5%. 
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3.4.4 Uji Kointegrasi (Cointegration Approach) 

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit dak uji derajat 

integrasi. Setelah diketahui  data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi 

pada derajat yang sama, maka data tersebut dapat dilakukan uji integrasi. Uji akar 

unit dimaksudkan untuk mengetahui perilaku data dalam jangka panjang antar 

variabel terkait apakah apakah berkointegrasi atau tidak seperti yang dikehendaki 

oleh teori ekonomi. Uji kointegrasi dilakukan untuk menguji integrasi jangka 

panjang  hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan dalam sebuah 

persamaan.  

Metode untuk menguji kointegrasi antar variabel yang ada dalam 

penelitian ini digunakan metode Residual Based Test. Metode ini dilakukan 

dengan menguji stasioneritas dari residul persamaan regresi dengan memakai uji 

statistik ADF seperti pada uji akar unit dan uji derajat integrasi.  Jika residual dari 

persamaan regresi telah stasioner pada tingkat level berarti bahwa terdapat 

hubungan jangka panjang variabel dalam model dan dapat diiterpretasikan dalam 

model koreksi kesalahan (Error Correction Model). 

3.4.5 Error Correction Model (ECM) 

Error Correction Model (ECM) pertama kali diperkenalkan oleh Sargan 

dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan 

oleh Engle-Granger. ECM merupakan model yang tepat untuk mengatasi masalah 

data yang tidak stasioner yang sering dijumpai dalam data time series. Hal ini 

penting agar hasil regresi tidak meragukan atau disebut regresi lancung (spurious 

regression). Selain itu, masalah  perbedaan kekonsistenan hasil peramalan antara 
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jangka pendek dengan jangka panjang dapat diatasi dengan cara proporsi 

disequilibrium pada satu periode dikoreksi pada periode selanjutnya sehingga 

tidak ada informasi yang dihilangkan (Gudjarati,2012:459).Perilaku ekonomi 

dalam jangka pendek sering terjadi ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh 

kenyataan yang sering tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidak 

seimbangan yang disebut sebagai model koreksi kesalahan. Teori representatif 

Granger mengatakan bahwa jika dua variabel terkointegrasi, maka hubungan 

diantara keduanya dapat diekspresikan dalam ECM (Ajija 2011:140). Model ECM 

yang digunakan adalah engle granger error correction model EG-ECM. 

Dalam penyusunan fungsi permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat, variabel yang digunakan adalah Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia, 

Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar, GDP Riil Amerika Serikat, Jumlah 

ImporVanili Amerika Serikat, dan Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap Dolar 

Amerika Serikat. Fungsi tersebut dapat disusun dalam persamaan sebagai berikut ; 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3LGDPt + β4LIMPORt + β5LKURSt + εt 

Keterangan : 
LEKSt  = Volume Ekspor Vanili Tahun t 
LPXt  = Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia Tahun t 
LPYt  = Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar Tahun t 
LGDPt  = Gross Domestic Product Riil Amerika Serikat Tahun t 
LIMPORt = Jumlah ImporVanili Amerika Serikat Tahun t 
LKURSt = Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap Dolar Amerika Tahun t 
α0  = Konstanta 
αn  = Parameter 
εt  = Equilibrium Error Term 
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Dari persamaan tersebut dapat dibuat ECM sebagai berikut : 

ΔLEKSt = β0 + β1ΔLPXt + β2ΔLPYt + β3ΔLGDPt + β4ΔLIMPORt + 

β5ΔLKURSt + ECT + εt 

Keterangan : 
ΔLEKSt = LEKSt - LEKSt-1 
ΔLPXt  = LPXt - LPXt-1 
ΔLPYt  = LPYt - LPYt-1 
ΔLGDPt = LGDPt - LGDPt-1 
ΔLIMPORt = LIMPORt - LIMPOR t-1 
ΔLKURSt = LKURSt - LKURSt-1 
ECT  = Rest-1 
εt  = Equilibrium Error Term 
α0  = Konstanta 
αn  = Parameter, n menunjukan 1,2,3,4...n 

3.4.6 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator yang bersifat terbaik, linear dan tidak bias (Best Linear 

Unbiased Error / BLUE). Terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang 

diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati dengan kenyataan, asumsi-asumsi 

dasar tersebut dikenal dengan asumsi klasik (Hasan, 2002:280). Dalam penelitian 

ini, pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, 

heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. 

1) Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi ketika terjadi korelasi pada regresor. Istilah 

multikolinearitas pada mulanya diartikan sebagai keberadaan dari hubungan linear 

yang sempurna  atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam 

sebuah variabel. Saat ini, istilah multikolinearitas digunakan dalam pengertian 

yang lebih luas yaitu tidak hanya menyatakan keberadaan hubungan linear yang 
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sempurna, akan tetapi juga hubungan linear yang tidak sempurna 

(Gujarati,2012:408).  

Deteksi multikolinearitas yang dilakukan merupakan pendeteksian 

terhadap derajat multikolinearitas yang terjadi. Deteksi multikolienearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat koefisien korelasi diantara 

masing-masing variabel bebas pada matriks korelasi. Ketentuan yang digunakan 

adalah jika nilai korelasi pada matriks korelasi lebih besar daari 0.80, maka terjadi 

multikolinearitas yang tinggi atau multikolineritas yang sempurna 

(Gujarati,2012:429). 

2) Heterokedastisitas 

Pada model OLS, untuk menghasilkan estimator yang BLUE maka 

diasumsikan bahwa model memiliki varian yang kostan atau Var (ei) = σ2. Suatu 

model dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas jika variabel gangguan 

memiliki varian yang konstan. Konsekuensi dari adanya masalah 

heterokedastisitas adalah estimator βyang kita dapatkan akan mempunyai varian 

yang tidak minimum. Meskipun estimator metode OLS masih linear dan tidak 

bias, varian yang tidak minimum akan membuat perhitungan standard error 

metode OLS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya. Hal ini menyebabkan 

interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F 

tidak lagi bisa dipercaya untuk mengevaluasi hasil regresi. 
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Masalah heterokedastisitas mengandung konsekuensi serius pada estimator 

OLS. Karena tidak lagi BLUE. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi 

adanya masalah heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan Heteroskedasticity 

Test: Harvey. Hipotesis dan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada masalah heterokedastisitas 

Ha : Ada masalah heterokedastisitas 

Jika nilai probability dari Obs*R-squared lebih kecil dari taraf signifikan 

(α) maka menerima Ho yang berarti bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas. 

Sebaliknya jika Obs*R-squared lebih besar dari taraf signifikan (α) maka menolak 

Ho yang berarti ada masalah heterokedastisitas. Dalam penelitian ini, taraf 

signifikan (α) yang digunakan adalah sebesar 5%. 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel gangguan satu 

observasi dengan observasi lainnya yang berlainan waktu.Autokorelasi 

merupakan pelanggaran asumsi penting dalam metode OLS. Metode OLS 

mensyaratkan tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan 

variabel gangguan lainnya. Autokorelasi sering ditemukan dalam data time series. 

Hal ini dikarenakan suatu gejolak ekonomi (shock) tidak hanya akan berpengaruh 

pada periode tersebut, tetapi juga periode-periode berikutnya. Begitu juga dengan 

kebijakan pemerintah yang dilakukan akan memerlukan periode waktu untuk 

mempengaruhi sistem ekonomi. 
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Pada penelitian ini, deteksi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Uji autokorelasi dengan 

menggunakan metode LM diperlukan lag atau kelembaman. Lag yang dipakai 

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode trial and error 

dengan cara membandingkan nilai absolut kriteria Akaike dan mencari yang 

nilainya paling kecil. Hipotesis dan ketentuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Ho : Tidak ada masalah autokorelasi 

Ha : Ada masalah autokorelasi 

Jika nilai probability dari Obs*R-squared lebih kecil dari taraf signifikan 

(α) maka menerima Ho yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi. 

Sebaliknya jika Obs*R-squared lebih besar dari taraf signifikan (α) maka menolak 

Ho yang berarti ada masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini taraf signifikan (α) 

yang digunakan adalah sebesar 5% (Widarjono, 2009:149).  

4) Normalitas 

Asumsi normalitas mensyaratkan bahwa komponen pengganggu uiharus 

menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah μ = 0 dengan varians 

sebesar σ2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera (Uji J-B). Hipotesis dan ketentuan yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
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Ho : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data berdistribusi tidak normal 

Jika nilai probability dari statistic J-B lebih besar dari taraf signifikan (α) 

maka menerima Ho yang berarti bahwa tidak ada masalah Heterokedastisitas. 

Sebaliknya jika nilai probability dari statistic J-B lebih kecil dari taraf signifikan 

(α) maka menolak Ho yang berarti ada masalah heterokedastisitas atau residual 

data tidak berdistrubusi normal. Dalam penelitian ini taraf signifikan (α) yang 

digunakan adalah sebesar 5% (Widarjono, 2009:49).  

3.4.7 Uji Statistik 

1) Koefisien Determinasi R2 (R Square) 

Pengukuran kecocokan model dilakukan dengan memperhatikan besarnya 

koefisien determinasi (R2). R2 merupakan ukuran proporsi atau persentase dari 

variasi total pada variabel dependen yang dijelaskan oleh model regresi. Nilai R2 

akan meningkat dengan bertambahnya jumlah variabel bebas, karena itu 

dipergunakan R2 yang sudah mempertimbangkan derajat bebas. 

Deteksi koefisien determinasi pada penelitian ini adalah dengan melihat 

nilai R2 adjustedpada output regresi. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

• Jika nilai R2adjustedmendekati angka nol berarti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variabel tergantung terbatas. 

• Jika nilai R2adjustedmendekati angka satu berarti hampir semua 

informasi dibutuhkan untuk memprediksi variabel tergantung dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. 
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2) Uji F 

Uji F adalah uji model secara keseluruhan. Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Adapun hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. 

Ha : Ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

probabilitas F-statistic pada output regresi. Ketentuan yang digunakan adalah jika 

nilai probabilitas F-statistic ≥ taraf signifikansi (α) yang digunakan maka Ho 

diterima yang berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistic < taraf 

signifikansi (α) yang digunakan maka Ho ditolak yang berarti bahwa variabel 

bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Taraf 

signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 
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3) Uji t 

Uji t merupakan pengujian signifikansi pada masing-masing variabel 

penduga atau variabel bebas. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hipotesis yagng digunakan 

adalah : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Ha :  Ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Uji t yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai 

probabilitas t-statistic masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

pada output regresi. Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai probabilitas t-

statistic ≥ taraf signifikansi (α) yang digunakan maka Ho diterima yang berarti 

variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika 

nilai probabilitas t-statistic< taraf signifikansi (α) yang digunakan maka Ho 

ditolak yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel 

terikat. Taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

3.4.8 Elastisitas 

Konsep elastisitas digunakan untuk mengetahui tingkat elastisitas atau 

tingkat perubahan dari suatu variabel (variabel bebas) yang akan berpengaruh 

pada variabel lain (variabel terikat). Rumus penghitungan tingkat elastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus dari Pindick dan Rubinfeld (2001) yang 

digunakan oleh Nababan (2004) serta Mahyuddin (2004) yaitu sebagai berikut : 
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 X
 Y  

X
Y

 

Keterangan : 
e = Tingkat Elastisitas 

 
 

 = Koefisien persamaan regresi 
Y = Rata-rata variabel Y (variabel terikat) 
X = Perubahan Variabel X (variabel bebas) 

Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut (Koutsoyiannis, 1994 

dalam Nababan, 2004) :  

Elastisitas harga permintaan menunjukan bahwa : 
e > 1 : Elastis 
e = 1 : Elastis Uniter 
e < 1 : Inelastis 

Elastisitas pendapatan menunjukan bahwa : 
e < 0 : Barang bermutu rendah (inferior)  
0 ≤e≤1 : Barang normal (normal goods) 
e>1 : Barang mewah (Luxurious) 

Elastisitas silang disebut : 
e > 0 : Barang Subtitusi 
e < 0 : Barang Komplementer 

Model error correction model (ECM) memungkinkan peneliti untuk 

melihat elastisitas dalam jangka pendek dan jangka panjang (Gujarati, 2012:460). 

Dalam penelitian ini dibedakan antara tingkat elastisitas dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. Hal ini dikarenakan perbedaan pengaruh serta hubungan dalam 

jangka pendek dan jangka panjang akibat disequilibrium dalam kegiatan ekonomi 

jangka panjang. Disequilibrium ini bisa diakibatkan oleh kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Model ECM 

mampu mengoreksi ketidakseimbangan tersebut untuk menyeimbangkan error 

keseimbangan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Perkembangan Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika 
Serikat 

Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor vanili Indonesia. 

Sejak tahun 1977, rata-rata ekspor vanili Indonesia ke  Amerika Serikat mencapai 

77.35% dari ekspor vanili Indonesia. Permintaan vanili ke Amerika Serikat pada 

umumnya adalah vanili berkadar air rendah (20-25%) karena digunakan untuk 

bahan baku industri. Perkembangan permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.1 
Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 1977-2011 (Kg) 
Sumber : UN Comtrade 
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Pada pertengahan  tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an, merupakan era 

keemasan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Rata-rata 551 ton vanili 

Indonesia di ekspor ke Amerika tiap tahunnya. Jumlah tersebut sekitar 88% dari 

total ekspor vanili Indonesia. Tinngginya permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat ini diakibatkan oleh semakin semakin berkembangnya industri di 

Amerika Serikat yang menggunakan baha baku vanili sehingga permintaan vanili 

di Amerika Serikat juga meningkat. Di sisi lain, Madagaskar yang merupakan 

negara pengekspor vanili terbesar ke Amerika Serikat mengalami penurunan 

ekspor. 

Sejak awal tahun 2000, ekspor vanili Indonesia ke  Amerika Serikat 

cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

meningkatnya permintaan vanili dari negara lain seprti China, Jerman, Belanda 

dan Malaysia pada awal tahun 2000-an. Peningkatan ini terjadi akibat 

menurunnya penawaran vanili di pasar internasional sebagai akibat dari gagal 

panen yang terjadi di negara pemasok vanili utama dunia yaitu Madagaskar. 

Gagal panen di Madagaskar berdampak pada meningkatnya harga vanili di pasar 

internasional sehingga konsumen cenderung menurangi pembeliannya. Pada tahun 

2007 terjadi krisis yang melanda Amerika Serikat yang berdampak pada 

memburuknya perekonomian Amerika Serikat. Hal ini berdampak menurunnya 

daya beli sehingga permintaan total vanili ke Amerika Serikat. 
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4.1.2 Perkembangan Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika 
Serikat 

Sebutan lain untuk komoditas vanili adalah emas hijau karena harga vanili 

yang sangat tinggi untuk komoditas pertanian jenis rempah. Vanili merupakan 

rempah termahal kedua setelah saffron. Harga vanili yang tinggi menjadi peluang 

bagi setiap negara untuk menjadikan vanili sebagai komoditas ekspor yang 

bernilai tinggi. Namun, tidak semua vanili memiliki harga yang tinggi. Hanya 

vanili dengan kualitas terbaiklah yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

Perkembangan harga vanili dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.2 
Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 1977-2011 
(Cent/Kg) 
Sumber : UN Comtrade (diolah). 

Perkembangan harga vanili cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2001-

2004, terjadi kenaikan harga yang sangat besar. Pada tahun 2000, harga riil vanili 

1,595.65 cent/kg-nya. Sedangkan pada tahun 2001, harga riil vanili meningkat 

sekitar 120.6% menjadi 3,519.40 cent/kg-nya. Sampai dengan tahun 2004, harga 
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vanili terus mengalami kenaikan dan mencapai harga tertinggi sekitar 14,714.30 

cent/kg-nya. Dalam mata uang rupiah, harga ini setara dengan sekitar 2.8 juta 

rupiah per kg-nya. Kenaikan harga yang terjadi pada tahun 2001-2004 ini 

diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain : permintaan dunia meningkat, dan 

Madagaskar sebagai pemasok utama dunia tanaman vanili mengalami gagal panen 

akibat iklim yang buruk yang terjadi. Akibatnya vanili jenis ”Black Bourbon” dari 

Madagaskar mengalami kelangkaan. Meningkatnya permintaan dunia merupakan 

akibat peratutaran pelarangan penggunaan vanilli sintesis di negara-negara maju 

terutama di Amerika Serikat, dan adanya diversifikasi pemanfaatan vanili 

(Sumber : Layanan informasi umum penelitian, pengembangan dan teknis 

pertanian, 2012). 

Dalam lima tahun terakhir, harga riil ekspor vanili Indonesia cenderung 

berfluktuatif. Rata-rata harga vanili berkisar sekitar 779.87 cent/kg dengan harga 

teringgi 833.98 cent/kg dan harga terendah 713.46 cent/kg. Harga tertinggi terjadi 

pada tahun 2009 dan harga terendah terjadi pada tahun 2007. Pada tahun 2007-

2008 harga vanili mengalami peningkatan sebagai akibat dari menurunnya 

produksi vanili terutama di Madagaskar yang merupakan eksportir vanili terbesar 

di dunia. Pada tahun 2009 dan 2010 harga vanili mengalami penurunan sekitar -

6.66% dan 6.04% secara berturut-turut. Penurunan harga yang terjadi beberapa 

tahun terakhir dikarenakan menurunnya permintaan vanili sebagai akibat dari 

menurunnya daya beli akibat krisis global yang terjadi. Pada tahun 2011, harga 

vanili Indonesia sedikit mengalami peningkatan dari 778.42 cent/kg menjadi 

779.87 cent/kg.  
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4.1.3 Perkembangan Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar ke Amerika 
Serikat 

Madagskar merupakan negara terbesar pemasok vanili ke Amerika Serikat. 

Sejak tahun 1977, rata-rata Madagaskar mencukupi sekitar 58.80% kebutuhan 

impor vanili Amerika Serikat. Besarnya volume ekspor vanili Madagaskar, 

memberikan peluang bagi Madagaskar untuk dapat mempengaruhi harga ekspor 

vanili ke Amerika Serikat. Perkembangan harga ekspor vanili Madagaskar ke 

Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3  
Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar ke Amerika SerikatTahun 1977-2011 
(Cent/Kg) 
Sumber : UN Comtrade (diolah) 

Perkembangan harga ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat 

cenderung berfluktuatif. Rata-rata harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika 

Serikat 3,986 cent/kg. Harga ekspor vanili Madagaskar tertinggi mencapai 17,500 

cent/kg. Harga ekspor vanili Madagaskar terendah mencapai 881 cent/kg. Harga 

ekspor vanili Madagaskar 163% lebih mahal dari harga ekspor vanili Indonesia ke 
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Amerika Serikat. Rata-rata Harga nominal ekspor vanili Indonesia di Madagaskar 

adalah 4,295 cent/kg  dan  harga ekspor riil vanili Indonesia ke Amerika Serikat 

adalah 2,634 cent/kg. Perbedaan harga ini diakibatkan oleh kualitas dari ekspor 

vanili Indonesia yang berada di bawah kualitas rata-rata dari ekspor vanili 

Madagaskar ke Amerika Serikat. 

Dalam lima tahun terakhir, Harga riil ekspor vanili Madagaskar ke 

Amerika Serikat cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2007, harga riil ekspor vanili 

Madagaskar ke Amerika Serikat ke Amerika Serikat sekitar 1,843 cent/kg atau 

turun 38% dari tahun sebelumnya. Penurunan harga ini dikarenakan Madagaskar 

melakukan ekspor vanili besar-besaran ke Amerika Serikat. Pada tahun 2008 dan 

2009, harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat kembali meningkat 

seiring menurunnya volume ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat. 

Kenaikan harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat pada tahun 

2008 dan 2009 adalah sebesar 10% dan 6%. Pada tahun 2010 dan 2011, harga riil 

ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat kembali menurun. Penurunan ini 

diakibatkan oleh meningkatnya kembali volume ekspor vanili Madagaskar ke 

Amerika Serikat.    
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4.1.4 PerkembanganGross Domestic Product Riil Amerika Serikat 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan GDP riil terbesar di 

dunia. Hal ini menunjukan bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan 

perekonomian yang maju. Perkembangan Gross domestic product (GDP) riil 

Amerika Serikat pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Perkembangan GDP riil Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.4  
Gross domestic product (GDP) riil Amerika Serikat Tahun 1977-2011(Milyar 
USD) 
Sumber : Bureau Economcic Analysis 

Selama 35 tahun terakhir, secara umum perkembangan Gross domestic 

product (GDP) riil Amerika Serikat mengalami trend yang meningkat. Rata-rata 

peningkatan GDP riil Amerika Serikat adalah sebesar 2.62%. Peningkatan GDP 

riil Amerika Seikat atau pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tertinggi terjadi 

pada tahun 1984 sebesar 7.19% dan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -

3.07%. dalam 35 tahun, GDP riil Amerika Serikat telah tumbuh sekitar 147.51% 

atau dari 2,568 milyar dollar menjadi 6,356 milyar dollar. GDP riil Amerika 
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Serikat sempat mengalami penurunan yaitu pada tahun 1980, 1982,1991 2008 dan 

tahun 2009. Hal ini dikarenam pada tahun-tahun terjadi krisis yang berdampak 

terhadap perekonomian Amerika Serikat. dalam sejarah perkembangan GDP riil 

Amerika Serikat dalam 35 tahun terakhir. 

Dalam lima tahun terakhir, GDP riil Amerika Serrikat cenderung 

berfluktuatif. Pada tahun 2008-2009 GDP riil Amerika Serikat mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan adanya krisis global yang terjadi pada akhir tahun 

2007 yang bermula dari kredit macet di Amerika Serikat. Krisis yang terjadi 

merupakan krisis yang paling parah yang dialami Amerika Serikat dalam 35 tahun 

terakhir. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2009 tercatat -3.07% 

yang merupakan perumbuhan ekonomi paling kecil dalam 33 tahun terakhir. GDP 

riil Amerika Serikat pada tahun 2010 dan 2011 menunjukan angka yang positif. 

Hal ini menunjukan mulai membaiknya perekonomian Amerika Serikat pasca 

krisis global yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. GDP riil Amerika Serikat 

pada tahun 2011 sebesar 6,356 milyar dollar atau meningkat sebesar 1.81% dari 

tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,243 milyar dollar. 
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4.1.5 Perkembangan Jumlah Impor Vanili Amerika Serikat 

Amerika Serikat merupakan salah satu pasar vanili terbesar di dunia. 

Amerika Serikat tercatat sebagai importir vanili terbesar ke dua di dunia setelah 

Prancis. Permintaan vanili di pasar Amerika Serikat pada umumnya adalah vanili 

berkadar air rendah (20-25%) karena digunakan untuk bahan baku industri. Selain 

untuk kebutuhan industri, Amerika Serikat juga membeli Vanili dari berbagai 

negara untuk dijual kembali. Impor vanili Amerika Sebagian besar berasal dari 

Indonesai dan Madagaskar. Sekitar 86% impor vanili Amerika Serikat berasal dari 

Indonesia dan Madagaskar. Madagaskar merupakan pengekspor vanili ke 

Amerika Serikat dengan pangsa volume pasar rata-rata terbesar dalam 35 tahun 

terakhir, yaitu sekitar sekitar 58.8%. Indonesia hanya mencukupi sekitar 27.3%. 

Perkembanan impor vanili Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut.  

 

Gambar 4.5 
Jumlah ImporVanili Amerika Serikat Tahun 1977-2011 (Kg) 
Sumber : UN Comtrade Data 
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Dalam 35 tahun terakhir, perkembangan impor vanili Amerika Serikat 

cenderung berfluktuatif. Rata-rata permintaan impor vanili Amerika Serikat 

adalah sebesar 1,300,865 kg . Permintaan impor tertinggi terjadi pada tahun 2007 

yaitu 2,260,441 kg dan impor terendah terjadi pada tahun 1980 yaitu 342,961 kg. 

Sebelum tahun 1980, permintaan impor vanili Amerika Serikat cenderung 

menurun, hal ini merupakan dampak krisis yang melanda Amerika Serikat. Pada 

awal tahun 1980 samapai dengan tahun 1997, permintaan vanili Amerika Serikat 

cenderung meningkat. Peningkatan ini dikarenakan diversifikasi penggunaan 

vanili yang tidak hanya digunakan dalam masakan namun juga untuk parfum, 

keperluan medis dan lain-lain. Pada tahun 1997-2004, permintaan impor vanili 

Amerika Serikat cenderung menurun dikarenakan harga vanili yang sangat tinggi. 

Impor vanili Amerika Serikat pasca kenaikan harga yang fantasis pada akhir tahun 

1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an kembali meningkat. Pada tahun 2007, 

ekspor vanili Amerika Serikat kembali menurun sebagai akibat dari krisis global 

yang terjadi di Amerika Serikat. 

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan impor vanili Amerika Serikat 

cenderung menurun. Penurunan ini dikarenakan dampak dari krisis global yang 

melanda Amerika Serikat. Krisis tersebut merupakan krisis yang paling parah 

yang pernah terjadi di Amerika Serikat dalam 35 tahun terakhir. Dampak krisis 

tersebut berimbas pada menurunnya impor vanili di Amerika Serikat di karenakan 

daya beli yang menurun akibat dari inflasi yang tinggi. Krisis yang melanda 

Amerika Serikat juga membuat sektor industri di Amerika Serikat Mengalami 

goncangan.  
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4.1.6 Perkembangan Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap Dolar Amerika 
Serikat 

Nilai tukar berperan penting dalam pengambilan keputusan belanja, karena 

nilai tukar memungkinkan kita menterjemahkan harga-harga dari berbagai negara 

kedalam satu bahasa yang sama (Krugman, 2005:71). Perkembangan nilai tukar 

rupiah pada tahun 1977-2011 dapat dikategorikan dalam tiga periode. Periode 

yang pertama adalah periode tahun 1977-1978. Periode ini ditandai dengan 

diberlakukannya Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate). Periode yang kedua yaitu 

tahun 1978-2007. Periode ini ditandai dengan diberlakukannya sistem nilai tukar 

mengambangterkendali. Sedangkan periode ketiga adalah periode antara tahun 

2007 sampai dengan sekarang. Periode ini ditandai dengan diberlakukannya 

sistem nilai tukar mengambang bebas sebagai pengganti sistem nilai tukar 

mengambang terkendali.Perkembangan nilai tukar riil rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.6 
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika SerikatTahun 1977-2011(Rp/USD) 
Sumber : Bank Indonesia (diolah) 
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Sejak tahun 1964, berdasarkan UU No. 32 tahun 1964, Indonesia 

menerapkan sistem nilai tukar tetap. Nilai tukar rupiah ditentukan sebesar Rp 

250/dolar. Dalam perjalanannya, Indonesia sempat mendevaluasi kurs tetapnya 

sebagai dampak dari overvaluatedyang mengancam aktivitas ekspor-impor. Pada 

tanggal 17 April 1970 Indonesia merubah kurs tetapnya dari posisi semula sebesar 

Rp 250/dolar menjadi  Rp 378/dolar. Devaluasi yang kedua dilaksanakan pada 

tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/dolar dan yang ketiga pada tanggal 15 

November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625/dolar. 

Pada tahun1978-1997,perkembangan nilai tukar riil rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat cenderung naik dengan stabil. Hal ini dikarenakan siistem nilai 

tukar mengambang terkendali yang diterapkan oleh Indonesia. Pada sistem ini 

nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket 

currencies) negara-negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk terhadap dolar 

Amerika Serikat. Dengan sistem tersebut, Bank Indonesia menetapkan nilai tukar 

indikasi dan membiarkan nilai tukar bergerak di pasar dengan spread 

tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, maka Bank Indonesia 

melakukan intervensi bila nilai tukar bergejolak melebihi batas atas atau batas 

bawah spread (Triyono, 2008). 

Pada pertengahan Juli 1997, rupiah mengalami tekanan yang berasaldari 

currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN 

termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan cadangan 

devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia 

memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah 
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dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Sejak diterapkannya sistem nilai tukar 

mengambang bebas, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin 

merosot. Pada akhir tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat  

ditutup padaangka 4,650 atau dalam nilai tukar riil sekitar 6,773 rupiah per 

dolarnya. Pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian Indonesia masih belum 

stabil. Hal ini berdampak pada semakin melemahnya nilai tukar rupiah. Pada 

tahun 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat ditutup pada angka 

10,400 atau dalam nilai tukar riil sekitar 20,336 rupiah perdolarnya. 

Pada tahun 2008, terjadi krisis di negara Amerika Serikat yang membuat 

melemahnya dolar Amerika Serikat terhadap sebagian besar mata uang. Hal ini 

menjadikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat. Pada akhir 

tahun 2008, nilai tukar rupiah terhadap dolar ditutup 7,566 atau dalam nilai tukar 

riil sekitar 15,708 rupiah per dolarnya. Pasca krisis 2008 yang terjadi di Amerika 

Serikat, Nilai tukar rupiah kembali melemah seiring dengan membaiknya 

perekonomian Amerika Serikat. Pada tahun 2010 dan 2011, nilai tukar rupiah 

cenderung terjaga pada kisaran 9,000-an. Pada tahun 2010 dan 2011, rupiah 

ditutup 9,143 dan 9,114 dengan nilai tukar riil sekitar 19,336 dan 19,142 rupiah 

per dolarnya. Nilai tukar riil cenderung lebih besar dari nilai tukar nominalnya 

dikarenakan tingkat inflasi di Indonesia cenderung lebih besar daripada tingkat 

inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Pemilihan Model 

Pemilihanmodel empirik terbaik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji MWD (Mac Kinnon, White and Davidson). Pengujian ini digunakan 

untuk memilih model yang terbaik antara model linear dan model log linear. Hasil 

uji MWD dapat dilihat pada tavel 4.1: 

EKSt= β0 + β1PXt + β2PYt + β3GDPt + β4IMPOR t + β5KURSt + β6Z1 + εt  

          (1) 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3LGDPt + β4LIMPOR t + β5LKURSt + β6Z2 + εt

          (2) 

Berikut hasil uji MWD yang telah dilakukan : 

Tabel 4.1  
Hasil Uji MWD 

Variabel Linear Variabel Log-Linear 

C -567417 
(3.967)* C -13.891 

(1.169) 

PX -76.302 
(-3.881)* LPX -0.914 

(-2.939)* 

PY 62.693 
(3.735)* LPY 1.135 

(3.955)* 

GDP 272.558 
(4.340)* LGDP 0.133 

(0.071) 

IMPOR 0.030 
(0.362) LIMPOR 1.669 

(4.945)* 

KURS -48.686 
(-5.218)* LKURS -0.035 

(-0.098) 

Z1 -304017 
(-3.536)* Z2 0.000 

(-1.964) 
* Signifikan pada alfa 5% 

  



 

 

 

72

Berdasarkan persamaan fungsi linear atau persamaan satu (1)  diatas, maka 

dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

Ho : β6 = 0 

Ha : β6 ≠ 0 

Bila β6 secara statistik berbeda dengan 0, maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa model linear yang terbaik ditolak dan sebaliknya. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang terdapat pada tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

Z1 signifikan pada alfa yang ditentukan yaitu 5%. Kesimpulan yang dapat ditrarik 

adalah bahwa model log linear adalah model yang terbaik. 

Lebih lanjut lagi, berdasarkan fungsi log linear atau persamaan dua (2) 

diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

Ho : β6 = 0 

Ha : β6 ≠ 0 

Bila β6 secara statistik berbeda dengan 0, maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa model log linear yang terbaik ditolak dan sebaliknya. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang terdapat pada tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

Z2 tidak signifikan pada alfa yang ditentukan yaitu 5%. Kesimpulan yang dapat 

ditrarik adalah bahwa model log linear adalah model yang terbaik. 

4.2.2 Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam 

penelitian ini stasioner pada tingkat level atau tidak. Data dikatakan tidak 

stasioner jika rata-rata maupun variannya tidak konstan atau berubah-ubah 

sepanjang waktu (time-varying mean and variance). Data yang tidak stasioner 
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menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung (spurious 

regression). Regresi lancung adalah situasi hasil regresi menunjukan koefisien 

regresi yang signifikan secara statistikdan nilai koefisien determinanasi yang 

tinggi namun hubungan antara variabel di dalam model tidak saling berhubungan. 

Data yang tidak stasioner seringkali menunjukan hubungan ketidakseimbangan 

dalam jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya keseimbangan 

hubungan dalam jangka panjang.  

1) Hasil ji Akar Unit 

Uji Augmented Dickey Fuller merupakan uji yang dikembangkan oleh 

Dickey dan Fuller yang bertujuan untuk mengetahui stasioneritas data pada 

tingkat level. Ketentuan pengujian akar unit dengan menggunakan metode 

Augmented Dickey Fuller adalah apabila nilai hitung ADF lebih besar dari nilai 

kritis yang telah ditentukan (α = 5%) maka data tersebut sudah stasioner. 

Sebaliknya, apabila nilai ADF hitung lebih kecil dari nilai kritis yang telah 

ditentukan (α = 5%) maka data tersebut belum stasioner. Berdasarkan hasil olah 

data dari uji akar unit dengan menggunakan metode uji ADF pada tingkat level 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 
Nilai Uji Akar Unit dengan Metode Uji ADF Pada Tingkat Level 

Variabel Intercept Trend and Intercept None 
LEKS -2.960* -3.048 -0.294 
LPX -3.083* -3.423 -0.275 
LPY -1.696 -3.569* -0.498 

LGDP -0.908 -1.569 3.091 
LIMPOR -2.550 -4.087* 0.082 
LKURS -1.816 -1.735 2.899 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa 

variabel yang signifikan pada alfa 5% yaitu pada kriteria intercept adalah variabel 

LEKS  dan LPX, pada kriteria trend and intercept adalah variabel LPY dan 

LIMPOR. Namun, semua variabel yang digunakan masih belum stasioner pada 

kriteria none dan semua kriteria yang ditentukan pada tingkat level dengan derajat 

kepercayaan 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel yang digunakan belum stasioner atau masih memiliki masalah akar unit.  

2) Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat Integrasi merupakan kelanjutan dari uji unit root sebagai 

konsekuensi dari tidak terpenuhinya asumsi stasioneritas pada derajat nol atau 

I(0). Uji derajat integrasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur pada 

tingkat difference ke berapa data semua variabel sudah stasioner. Metode yang 

digunakan dalam uji derajat integrasi ini adalah metode ADF yaitu dengan 

membandingkan nilai hitung ADF dengan nilai kritis yang telah ditentukan yaitu 

5% (α = 5%). Apabila data masih belum stasioner maka dilakukan pengujian 

dengan tingkat diferensiasi selanjutnya sampai pada tahap data stasioner pada 

difference yang sama. Adapun hasil uji Dickey Fuller adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Nilai Uji Akar Unit dengan Metode Uji ADF Pada Tingkat first difference 

Variabel Intercept Trendand Intercept None 
LEKS -2.960* -7.498* -7.736* 
LPX -3.083* -3.423* -0.275* 
LPY -5.505* -5.495* -5.564* 

LGDP -4.198* -4.226* -2.463* 
LIMPOR -6.301* -4.372* -6.399* 
LKURS -4.968* -5.071* -4.121* 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 

Berdasarkan hasil olah data pada table 4.3 di atas, diketahui bahwa seluruh 

variabel yang digunakan sudah stasioner padap tingkat difference pertama dengan 

nilai kritis 5%. Hal ini menunjukan bahwa semua varibel telah stasioner pada 

tingkat difference yang sama yaitu tingkat difference pertama (first difference). 

4.2.3 Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan jangka panjang antar varibabel dalam model. Untuk menguji 

kointegrasi antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini digunakan 

metode residual best test.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3 LGDPt + β4LIMPOR t + β5LKURSt + εt  

Hasil regresi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut : 

  



 

 

 

76

Tabel 4.4 
Hasil Regresi Persamaan Kointgrasi 

Variabel Koefisien t-statistik F-Statistik Adjusted R2 
C -17.481 -1.420 

13.420* 0.646 

LPX -0.883 -2.712* 
LPY 1.079 3.604* 

LGDP 1.011 0.533 
LIMPOR 1.528 4.420* 
LKURS -0.221 -0.603 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 

Berdasarkan uji kointegrasi yang telah dilakukan, maka diperoleh resid 

yang stasioner pada tingkat level dengan α = 5%. Hasil dari uji akar unit dari resid 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode ADF pada Tingkat Level 

ADF
Variabel Intercept Trend and 

Intercept None 

Residual -4.784* -4.735* -4.855* 
Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 

Nilai Prob. ADF dari resid lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis 

5%, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki hubungan jangka panjang, sehingga dapat dilakukan 

estimasi dengan menggunakan model ECM (Error Correction Model). 
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4.2.4 Estimasi ECM 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan error 

correction model, yaitu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka 

pendek menuju keseimbangan jangka panjang (Nachrowi & Usman, 2006:371). 

Model ECM yang dipakai dalam penelitian ini adalah EG-ECM (Engle Granger 

Error correction model). Adapun model error correction model yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

ΔLEKSt = β0 + β1ΔLPXt + β2ΔLPYt + β3ΔLGDPt + β4ΔLIMPORt + 

β5ΔLKURSt + ECT + εt 

Setelah melakukan estimasi model ECM tersebut, didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 6 
Hasil Estimasi Jangka Pendek dengan Metode 

Error Correction Model 
Variabel Koefisien t-statistik F-Statistik Adjusted R2 

C -0.136 -1.048 

10.806* 0.641 

ΔLPX -0.692 -2.088* 
ΔLPY 1.086 3.495* 
ΔLGDP 7.621 1.772 

ΔLIMPOR 1.747 5.226* 
ΔLKURS -0.418 -1.055 

ECT -0.920 -4.474* 
Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 
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Berdasarkan tabel 4.6, hasil estimasi dengan menggunakan metode ECM 

sebagai berikut : 

ΔLEKS = -0.136 - 0.692ΔLPX +  1.086ΔLPY + 7.621ΔLGDP + 1.747ΔLIMPOR 

- 0.418ΔLKURS  - 0.920ECT + e 

Model ECM ini dikatakan valid jika tanda koefisien koreksi kesalahan 

(ECT) bertanda negatif dan signifikan secara statistik (Widarjono, 2009:332). 

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai ECT signifikan 

pada alfa 5% dengan nilai koefisien sebesar -0.920 yang berarti bahwa model 

ECM ini sah untuk digunakan dan mampu mengoreksi ketidakseimbangan dalam 

jangka pendek ke dalam keseimbangan jangka panjangnya sebesar 92.03%.  

Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan untuk 

terjadi penyesuaian penuh dari setiap perubahan yang timbul. Sehingga dapat 

menunjukan sejauh mana perubahahan pada variabel independen menyesuikan 

menyesuaikan secara penuh variabel independen (Widarjono 2009:330). Model 

jangka panjang untuk metode error correction model adalah sebagai berikut : 

LEKSt = β0 + β1LPXt + β2LPYt + β3LGDPt + β4LIMPOR t + β5LKURS t + εt 

Berdasarkan model tersebut, maka hasil pengolahan data penelitian 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 
Hasil Estimasi Jangka Panjang dengan Metode 

Error Correction Model 
Variabel Koefisien t-statistik F-Statistik Adjusted R2 

C -17.481 -1.420 

13.420* 0.646 

LPX -0.883 -2.712* 
LPY 1.079 3.604* 

LGDP 1.011 0.533 
LIMPOR 1.528 4.420* 
LKURS -0.221 -0.603 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada level 5% 

Estimasi jangka panjang dari model error correction modeladalah sebagai 

berikut : 

LEKS = -17.481 - 0.883LPX + 1.079LPY - 1.011LGDP + 1.528LIMPOR - 

0.221LKURS + e 

4.2.5 Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik dari hasil penelitian dalam persamaan regresi yang meliputi uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. 

1) Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi ketika terjadi korelasi pada regresor. 

Istilah multikolinearitas pada mulanya diartikan sebagai keberadaan dari 

hubungan linear yang sempurna  atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel 

penjelas dalam sebuah variabel. Saat ini, istilah multikolinearitas digunakan dalam 

pengertian yang lebih luas yaitu tidak hanya menyatakan keberadaan hubungan 

linear yang sempurna, akan tetapi juga hubungan linear yang tidak sempurna 

(Gudjarati, 2012:408). 
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Deteksi multikolinearitas yang dilakukan merupakan pendeteksian 

terhadap derajat multikolinearitas yang terjadi. Deteksi multikolienearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat koefisien korelasi diantara 

masing-masing variabel bebas pada matriks korelasi. Ketentuan dalam metode ini 

adalah jika koefisien korelasi lebih dari 0.8 maka dikatakan terjadi masalah 

multikolinearitas. 

a) Jangka Pendek 

Tabel 4.8 
Hasil Pengujian Multikolinearitas dalam Jangka Pendek 

DLPX DLPY DLGDP DLIMPOR DLKURS 
DLPX 1.00 0.87* 0.02 -0.62 0.07 
DLPY 0.87* 1.00 -0.12 -0.54 0.11 

DLGDP 0.02 -0.12 1.00 -0.12 0.37 
DLIMPOR -0.62 -0.54 -0.12 1.00 -0.29 
DLKURS 0.07 0.11 0.37 -0.29 1.00 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
* Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil pengujian dengan matriks korelasi pada tabel 4.8, 

variabel PX dan PY ternyata memiliki korelasi yang kuat yaitu 0.87. Hal ini 

menunjukan bahwa ada masalah multikolinearitas diantara variabel tersebut.  

b) Jangka Panjang 

Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Multikolinearitas dalam Jangka Panjang 

LPX LPY LGDP LIMPOR LKURS 
LPX 1.00 0.90* -0.28 -0.66 -0.18 
LPY 0.90* 1.00 -0.47 -0.64 -0.37 

LGDP -0.28 -0.47 1.00 0.62 0.98* 
LIMPOR -0.66 -0.64 0.62 1.00 0.55 
LKURS -0.18 -0.37 0.98* 0.55 1.00 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
* Multikolinearitas 
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Berdasarkan hasil pengujian dengan matriks korelasi pada table 4.9 

diketahui bahwa terdapat beberapa variabel yang memili korelasi yang kuat yaitu 

variabel PX dan PY serta KURS dan GDP dengan tingkat korelasi sebesar 0.90 

dan 0.98. Hal ini menunjukan bahwa ada masalah multikolinearitas diantara 

variabel tersebut.  

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dalam jangka pendek dan 

jangka panjang diketahui terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan 

yang erat atau terjadi masalah multikolinearitas. Konsekuensi dari adanya 

multikolinearitas  adalah koefisien regresi memiliki standard error yang besar 

(dalam kaitannya dengan koefisien regresi itu sendiri) sehingga koefisien-

koefisien tidak dapat diestimasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Hal ini 

disebabkan karena varians dan kovarians yang dihasilkan akan besar. Hal inilah 

yang membuat estimasi yang akurat sulit diperoleh. Konsekuensi lain dari varians 

dan kovarians yang besar adalah : interval kepercayaan cenderung lebar, satu atau 

lebih variabel penjelas tidak signifikan akan tetapi memiliki R2 yang sangat tinggi, 

dan estimator OLS dan standard error-nyadapat bersifat sensitif terhadap 

perubahan kecil pada data.  

Upaya perbaikan dengan menambah atau mengurangi jumlah observasi, 

transformasi model menjadi log dan diferensiasi pertama telah dilakukan. Namun 

hasil yang diperoleh adalah tetap terdapat hubungan yang erat diantara beberapa 

variabel independen. Upaya lain dengan mengeluarkan variabel yang terindikasi 

terdapat hubungan yang erat dilakukan, justru  Adjusted R2 mengalami penurunan 

yang sangat drastis. Berdasarkan alasan tersebut, langkah perbaikan yang paling 
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mungkin dilakukan adalah do nothing. Multikolinearitas diantara variabel 

independen adalah merupakan kehendak tuhan yang tidak bisa dipungkiri 

keberadaanya (Gudjarati, 2012:434). Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun 

terjadi multikolinearitas estimator regresi yang dihasilkan masih merupakan 

estimator yang terbaik, linear, dan tidak bias (best linear unbiased estimator- 

BLUE). Oleh karena itu, meskipun antar variabel tersebut terdapat hubungan yang 

erat, variabel tersebut tetap digunakan dengan pertimbangan bahwa variabel-

variabel yang terkena masalah multikolinearitas tersebut secara teoritik memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat.  

2) Heterokedastisitas 

Pada model OLS, untuk menghasilkan estimator yang BLUE maka 

diasumsikan bahwa model memiliki varian yang kostan atau Var (ei) = σ2. Suatu 

model dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas jika variabel gangguan 

memiliki varian yang konstan. Pendeteksian masalah heterokedastisitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Heteroskedasticity Test: Harvey. 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Ada heterokedastisitas 

Ha : Tidak da heterokedastisitas 

Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai nilai Obs*R-squared lebih 

kecil dari α yang digunakan (α = 5%), maka menerima Ho dan menolak Ha yang 

berarti bahwa ada masalah heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai Obs*R-
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squared lebih besar dari α yang digunakan (α = 5%), maka menolak Ho dan 

menerima Ha yang berarti bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas. 

a) Jangka Pendek 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka pendek diperoleh 

bahwa nilai Obs*R-squared 3.862 dengan Prob. Chi-Square 0.695 (lebih besar 

dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka menerima Ho dan menerima Ha 

yang berarti bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas. 

b) Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka panjang diperoleh 

bahwa nilai Obs*R-squared 7.077 dengan Prob. Chi-Square 0.215 (lebih besar 

dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka menolak Ho dan menerima Ha 

yang berarti bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas. 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel gangguan satu 

observasi dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Dalam kaitannya 

dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel 

gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi 

penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya 

hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. 

Deteksi masalah autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Adapun hipotesis 

yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 
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Ho : Ada autokorelasi 

Ha : Tidak da autokorelasi 

Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai nilai Obs*R-squared lebih 

kecil dari α yang digunakan (α = 5%), maka menerima Ho dan menolak Ha yang 

berarti bahwa ada masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Obs*R-squared 

lebih besar dari α yang digunakan (α = 5%), maka menolak Ho dan menerima Ha 

yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dengan 

menggunakan metode LM diperlukan lag atau kelembaman. Lag yang dipakai 

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode trial and error 

dengan cara membandingkan nilai absolut kriteria akaike dan mencari yang 

nilainya paling kecil. 

a) Jangka Pendek 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka pendek pada lag 

pertama  diperoleh nila akaike1.385; pada lag kedua dipeoleh nilai akaike 1.423 

dan pada lag ketiga diperoleh nilai akaikesebesar 1.441. Berdasarkan hasil 

tersebut, diperoleh nilai akaike terkecil pada lag pertama sehingga lag yang 

digunakan adalah pada lag pertama. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka pendek dengan 

menggunakan lag pertama, diperoleh bahwa nilai Obs*R-squared0.076dengan 

Prob. Chi-Square 0.783(lebih besar dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka 

menerima Ho dan menolak Ha yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi. 
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b) Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka panjang pada lag 

kedua dipeoleh nilai akaike 1.388; pada lag ketiga diperoleh nilai akaike sebesar 

1.369; dan pada lag keempat diperoleh nilai akaikesebesar 1.403. Berdasarkan 

hasil tersebut, diperoleh nilai nilai akaike terkecil pada lag ketiga sehingga lag 

yang digunakan adalah pada lag ketiga. 

Berdasarkan hasil uji LM pada model jangka panjang dengan 

menggunakan lag ketiga, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 7.026dengan 

Prob. Chi-Square0.071(lebih besar dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka 

menerima Ho dan menolak Ha yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi. 

4) Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual data 

berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah dengan 

menggunakan uji Jarque-Berra (J-B). Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji 

ini adalah sebagai beriku: 

Ho : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai probabilitypada uji Jarque-

Berra lebih besar dari α yang digunakan (α = 5%), maka menerima Ho dan 

menolak Ha yang berarti bahwa residual data berdistribusi normal. Sebaliknya, 

jika nilai probabilitypada uji Jarque-Berra lebih kecil dari α yang digunakan (α = 

5%), maka menolak Ho dan menerima Ha yang berarti bahwa residual data tidak 

berdistribusi normal.  
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a) Jangka Pendek 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka pendek diperoleh 

bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 3.306 dengan probability0.191(lebih besar dari α 

= 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka menerima Ho dan menolak Ha yang 

berarti bahwa residual data berdistribusi normal.  

b) Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model jangka panjang diperoleh 

bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.476 dengan probability0.478(lebih besar dari α 

= 5%). Berdasarkan hasil tersebut maka menerima Ho dan menolak Ha yang 

berarti bahwa residual data berdistribusi normal. 

4.2.6 Uji Statistik 

Untuk memperoleh model regresi yang terbaik yang secara statistik 

disebut BLUE (Best Linier Unbiased Eatimator) beberapa kriteria berikut harus 

dipenuhi : 

1) Koefisien Determinasi R2 (R Square) 

Berdasarkan pengujian model akan didapatkan pula koefisien diterminasi 

(R2), semakin tinggi koefisien determinasi maka akan semakin baik model 

tersebut dalam arti semakin besar kemampuan variabel bebas menerangkan 

variabel tergantung. Nilai R2 akan meningkat dengan bertambahnya jumlah 

variabel bebas dalam persaman, namun dengan menambah jumlah variabel bebas, 

derajat bebas akan semakin kecil, karena itu dipergunakan R2adjusted yang sudah 

mempertimbangkan dereajat bebas. 
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Setelah dilakukan olah data diperoleh nilai koefisien diterminasi (R 

adjusted square) sebagai berikut : 

a) Jangka Pendek 

Nilai koefisien diterminasi (R adjusted square) dalam model jangka 

pendek yaitu sebesar 0.641 artinya bahwa 64.07% variasi perubahan variabel 

permintaan impor vanili Amerika Serikat dari Indonesia dapat dijelaskan oleh 

variabel harga riil ekspor vanili Indonesia, harga riil ekspor vanili Madagaskar, 

GDP riil Amerika Serikat, jumlah impor vanili Amerika Serikat, kurs riil rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat, dan error correction term. Sedangkan 35.92% 

lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model (yang tidak diteliti). 

b) Jangka Panjang 

Nilai koefisien diterminasi (R adjusted square) dalam model jangka 

panjang yaitu sebesar 0.646 artinya bahwa 64.62% variasi perubahan variabel 

permintaan impor vanili Amerika Serikat dari Indonesia dapat dijelaskan oleh 

variabel harga riil ekspor vanili Indonesia, harga riil ekspor vanili Madagaskar, 

GDP riil Amerika Serikat, jumlah impor vanili Amerika Serikat, dan kurs riil 

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sedangkan 35.40% lainnya dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar model (yang tidak diteliti). 
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2) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan 

olah data diperoleh nilai F-Statistik sebagai berikut : 

a) Jangka Pendek 

Dari perhitungan diketahui bahwa nilai F-Statistik sebesar 10.806dan 

Prob. F-Statistik sebesar 0.000. Hal ini menunjukan bahwa secara bersama-sama 

(uji serentak), semua variabel independen yaitu variabel harga riil ekspor vanili 

Indonesia, harga riil ekspor vanili Madagaskar, GDP riil Amerika Serikat, jumlah 

impor vanili Amerika Serikat, kurs riil rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, 

dan error correction termmemiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat  

b) Jangka Panjang 

Dari perhitungan diketahui bahwa nilai F-Statistik sebesar 13.420dan 

Prob. F-Statistik sebesar 0.000. Hal ini menunjukan bahwa secara bersama -sama 

(uji serentak), semua variabel independen yaitu variabel harga riil ekspor vanili 

Indonesia, harga riil ekspor vanili Madagaskar, GDP riil Amerika Serikat, kurs riil 

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan jumlah impor vanili Amerika Serikat 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat. 
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3) Uji t 

Uji t digunakan untuk mendeteksi apakah variabel independen 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependennya secara parsial.  

a) Jangka Pendek 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program EViews 

6.0 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Pengaruh Jangka Pendek Variabel Independen terhadap Permintaan Ekspor 

Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
Variabel Koefisien t-Statistik Prob. Kesimpulan 
ΔLPX -0.692 -2.088 0.046 Signifikan 
ΔLPY 1.086 3.495 0.002 Signifikan 
ΔLGDP 7.621 1.772 0.087 Tidak Signifikan 

ΔLIMPOR 1.747 5.226 0.000 Signifikan 
ΔLKURS -0.418 -1.055 0.301 Tidak Signifikan 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 

Hasil estimasi dari model regresi yang disajikan dalam tabel 4.10 

menunjukan bahwa variabel gross domestic product (GDP) Amerika Serikat, dan 

nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia 

ke Amerika Serikat adalah harga riil ekspor vanili Indonesia, harga riil ekspor 

vanili Madagaskar dan jumlah impor vanili Amerika Serikat.  
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1) Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔLPX) adalah sebesar -2.088dengan probabilitas 0.011 (lebih kecil  dari 

α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga riil 

ekspor vanili Indonesia dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

2) Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔLPY adalah sebesar 3.495dengan probabilitas 0.002 (lebih kecil dari α = 

5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga riil vanili 

Madagaskar dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

3) Gross Domestic Product (GDP) Riil Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔLGDP adalah sebesar 1.772dengan probabilitas 0.088 (lebih besar dari 

α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Gross 

Domestic Product (GDP) riil Amerika Serikat dalam jangka pendek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

4) Jumlah impor vanili Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔLIMPOR adalah sebesar 5.226dengan probabilitas 0.000 (lebih kecil 

dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 
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impor vanili Amerika Serikatriil Amerika Serikat dalam jangka pendek 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan impor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

5) Nilai Tukar Riil Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔKURS adalah sebesar -1.055dengan probabilitas 0.301 (lebih besar dari 

α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar 

riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

b) Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program E-

Views 6.0 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11 
Pengaruh Jangka Panjang Variabel Independen terhadap Permintaan 

Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
Variabel Koefisien t-Statistik Prob. Kesimpulan 

LPX -0.883 -2.712 0.011 Signifikan 
LPY 1.079 3.604 0.001 Signifikan 

LGDP 1.011 0.533 0.598 Tidak Signifikan 
LIMPOR 1.528 4.420 0.000 Signifikan 
LKURS -0.221 -0.603 0.551 Tidak Signifikan 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 

Hasil estimasi dari model regresi yang disajikan dalam tabel 4.11 

menunjukan bahwa variabel Gross Domestic Product (GDP) riil Amerika Serikat 

dan nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikatdalam jangka panjang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat. Sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dalam  jangka panjang 
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adalah harga riil vanili Indonesia, harga riil vanili Madagaskar, dan jumlah impor 

vanili Amerika Serikat. 

1) Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilai t-statistik untuk 

variabel ΔLPX adalah sebesar -0.883dengan probabilitas 0.011 (lebih kecil  dari α 

= 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga riil 

ekspor vanili Indonesia dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

2) Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilai t-statistikuntuk 

variabel ΔLPY adalah sebesar 1.079dengan probabilitas 0.001 (lebih kecil dari α = 

5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga riil vanili 

Madagaskar dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

3) Gross Domestic Product (GDP) Riil Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistikuntuk 

variabel ΔLGDP adalah sebesar 0.533dengan probabilitas 0.598 (lebih besar dari 

α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Gross 

Domestic Product (GDP) riil Amerika Serikat dalam jangka panjang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 
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4) Jumlah impor vanili Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistikuntuk 

variabel ΔLIMPOR adalah sebesar 4.420dengan probabilitas 0.000 (lebih kecil 

dari α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

impor vanili Amerika Serikatriil Amerika Serikat dalam jangka panjang 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan impor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

5) Nilai Tukar Riil Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan nilait-statistik untuk 

variabel ΔKURS adalah sebesar -0.603 dengan probabilitas 0.551 (lebih besar dari 

α = 5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar 

riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. 
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4.2.7 Elastisitas 

Konsep elastisitas digunakan untuk mengetahui tingkat elastisitas atau 

tingkat perubahan dari suatu variabel (variabel bebas) yang akan berpengaruh 

pada variabel lain (variabel terikat).  

a) Jangka Pendek 

Tabel 4.12 
Elastisitas Jangka Pendek Masing-masing Variabel terhadap 

PermintaanEkspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
Variabel Koefisien Regresi t-Statistik Keterangan 
ΔLPX -0.692 -2.088* Inelastis 
ΔLPY 1.086 3.495* Subtitusi 
ΔLGDP 7.621 1.772 

ΔLIMPOR 1.747 5.226* Elastis 
ΔLKURS -0.418 -1.055 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada α = 5% 

Berdasarkan hasil uji-t pada model jangka pendek, hanya variabel LPX, 

LPY, dan LIMPOR yang memiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, hanya variabel 

tersebut yang dapat di interpretasikan. Tingkat elastisitas dari variabel LPX adalah 

-0.692 (lebih kecil dari satu dalam angka mutlak)yang berarti bahwa dalam jangka 

pendek permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat inelastis atau 

kurang responsif harga ekspor vanili Indonesia. Tingkat elastisitas dari variabel 

LPY adalah 1.086 (lebih besar dari nol) yang berarti bahwa dalam jangka pendek 

vanili dari Madagaskar merupakan barang substitusi atau pengganti dari vanili 

asal Indonesia. Tingkat elastisitas dari variabel LIMPOR adalah 1.747 (lebih besar 

dari satu dalam angka mutlak) yang berarti bahwa dalam jangka pendek 
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permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat elastis atau responsif 

terhadap jumlah impor vanili Amerika Serikat.  

b) Jangka Panjang 

Tabel 4.13 
Elastisitas Jangka Panjang Masing-masing Variabel terhadap 

Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
Variabel Koefisien Regresi t-Statistik Keterangan 

LPX -0.883 -2.712* Inelastis 
LPY 1.079 3.604* Subtitusi 

LGDP 1.011 0.533 
LIMPOR 1.528 4.420* Elastis 
LKURS -0.221 -0.603 

Sumber : Data diolah dengan Eviews 6.0 
)* Signifikan pada α = 5% 

Berdasarkan hasil uji-t pada model jangka panjang, diketahui bahwa hanya 

variabel LPX, LPY, dan IMPOR yang memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, hanya 

tingkat elastisitas dari variabel tersebut yang dapat di interpretasikan. Tingkat 

elastisitas dari variabel LPX adalah -0.883 (lebih kecil dari satu dalam angka 

absolute)yang berarti bahwa dalam jangka panjang permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat inelastis atau kurang responsif harga ekspor vanili 

Indonesia. Tingkat elastisitas dari variabel LPY adalah 1.079 (lebih besar dari 0) 

yang berarti bahwa dalam jangka panjag vanili dari Madagaskar merupakan 

barang substitusi atau pengganti dari vanili asal Indonesia. Tingkat elastisitas dari 

variabel LIMPOR adalah 1.528 (lebih besar dari satu dalam angka mutlak) yang 

berarti bahwa dalam jangka panjang permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat elastis atau responsif terhadap jumlah impor vanili Amerika 

Serikat. 
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4.3 Pembahasan 

Model ECM mampu menjelaskan perilaku dinamis jangka pendek dan 

jangka panjang. Untuk jangka pendek, dapat dilihat dari nilai estimasi error 

correction model, sedangkan jangka panjangnya dapat dilihat dari nilai estimasi 

ordinary least square. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model error 

correction model, diperoleh nilai error correction term (ECT) yang negatif dan 

signifikan secara statistik sehingga model model ECM ini sah dan valid digunakan 

dalam penelitian ini. Nilai koefisien ECT sebesar -0.920 mempunyai makna 

bahwa besarnya ketidaksesuaian antara jangka panjang dan jangka pendek yang 

mampu dikoreksi selama satu tahun adalah sebesar 92.03%. Model yang 

digunakan juga telah memenuhi asumsi klasik dan juga uji statistik. 

Analisis dari hasil estimasi regresi model ECM jangka pendek dan jangka 

panjang adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Pengaruh Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia Terhadap Permintaan 
Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 

a) Jangka Pendek 

Hasil dalam estimasi jangka pendek atau dalam kurun waktu kurang dari 5 

tahun, variabel harga riil ekspor vanili Indonesia memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0.692 dengan t-statistic sebesar -2.088 dan probability t-statistic sebesar 

0.046. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh harga riil ekspor vanili Indonesia 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dapat dibuktikan 

yang ditandai dengan nilai probability t-statistic yang lebih kecil dari derajat 

kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi 
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(kesesuaian tanda), pengaruh dari harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat 

negatif (sesuai dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga 

barang (vanili) maka permintaannya akan semakin menurun. Besarnya kenaikan 

(penurunan) permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat sebagai 

akibat dari penurunan (kenaikan) 1% harga riil vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat adalah sebesar 0.692% (cateris paribus). Tingkat elastisitas harga adalah 

0.692 yang berarti bahwa perubahan permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat kurang responsif terhadap perubahan harga riil ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat.  

Pengaruh harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka pendek 

adalah negatif. Hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa hubungan 

antara permintaan dengan harga adalah negatif. Hubungan yang negatif 

dikarenakan ketika harga riil ekspor vanili  Indonesia mengalami kenaikan, maka 

akan terjadi efek subtitusi dan efek pendapatan. Efek subtitusi terjadi ketika harga 

riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat mengalami kenaikan, maka 

konsumen akan cenderung mencari barang subtitusi yang relatif lebih murah. 

Sedangkan efek pendapatan terjadi ketika harga riil ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat akan menyebabkan pendapatan riil konsumen seolah-olah 

mengalami penurunan. Penurunan tingkat pendapatan ini akan berakibat pada 

menurunnya garis anggaran konsumen sehingga konsumen cenderung untuk 

mengurangi belanjanya.  
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Perubahan permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika kurang 

responsif terhadap harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Hal ini 

berarti bahwa kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga ekspor vanili riil 

ekspor vanili Indonesia tidak akan terlalu besar berdampak pada peningkatan 

volume ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Kebijakan yang dimaksud 

dapat berupa menurunkan pajak ekspor dan restriksi perdagangan luar negeri lain 

yang menambah biaya ekspor. Sedangkan kebijakan menurunkan harga per unit  

ekspor vanili secara langsung sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan harga 

ekspor vanili Indonesia sudah jauh lebih rendah dari harga ekspor vanili dari 

Madagaskar. Harga vanili Indonesia yang relatif lebih rendah dari harga ekspor 

vanili dari Madagaskar ini dikarenakan kualitas dari vanili Indonesai yang tidak 

seragam dan cenderung buruk.  

b) Jangka Panjang 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel harga riil ekspor vanili Indonesia memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0.883 dengan t-statistic sebesar -2.712 dan probability t-statistic sebesar 

0.011. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh harga riil ekspor vanili Indonesia 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dapat dibuktikan 

yang ditandai dengan nilai probability t-statistic yang lebih kecil dari derajat 

kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi 

(kesesuaian tanda), pengaruh dari harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat 

negatif (sesuai dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga 
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barang (vanili) maka permintaannya akan semakin menurun dan sebaliknya. 

Besarnya kenaikan (penurunan) permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat sebagai akibat dari penurunan (kenaikan) 1% harga riil vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat adalah sebesar 0.883% (cateris paribus). Tingkat elastisitas 

harga adalah 0.883 yang berarti bahwa perubahan permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat kurang responsif terhadap perubahan harga riil 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat.  

Pengaruh harga riil ekspor vanili Indoneisia terhadap permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka panjang adalah negatif dan 

kurang responsif. Hubungan ini kosisten terjadi dalam jangka pendek dan jangka 

panjang.Namun pengaruh perubahan harga ekspor vanili riil Indonesia ke 

Amerika Serikat dalam jangka panjang relatif lebih besar dibandingkan pada 

jangka pendek. Upaya untuk meningkatkan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat dengan kebijakan yang bertendensi menurunkan harga akan baru 

berdampak lebih efektif setelah lebih dari lima tahun (jangka panjang). Hal ini 

menjadi kontra produktif mengingat penurunan harga dalam jangka panjang akan 

menurunkan minat dari petani untuk menanam vanili sehingga yang terjadi adalah 

keadaan yang sebaliknya. Tentu bukanlah sesuatu kondisi yang diharapkan jika 

ekspor vanili Indonesia dari tehun ke tahun akan lebih banyak didominasi oleh 

vanili yang berasal dari impor. 
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4.3.2 Pengaruh Harga Riil Ekspor Vanili Madagaskar ke Amerika Serikat 
Terhadap Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
 

a) Jangka Pendek 

Hasil dalam estimasi jangka pendek atau dalam kurun waktu kurang dari 5 

tahun, variabel harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 1.086 dengan t-statistic sebesar 3.494 dan 

probability t-statisticsebesar 0.002. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh harga riil 

ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai 

probability t-statistic yang lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) yang 

digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), 

pengaruh dari harga riil ekspor vanili Madagaskar ke amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif (sesuai 

dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga riil ekspor vanili 

Madagaskar, maka permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan 

semakin meningkat dan sebaliknya. Besarnya kenaikan (penurunan) permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat sebagai akibat dari kenaikan 

(penurunan) 1% harga riil vanili Madagaskar ke Amerika Serikat adalah sebesar 

1.086% (cateris paribus). Tingkat elastisitas harga silang adalah 1.086 yang 

berarti bahwa vanili Madagaskar merupakan barang subtitusi dari vanili 

Indonesia.  

Efek subtitusi menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka 

semakin tinggi pula permintaan terhadap barang subtitusinya. Hal ini dikarenakan 

kenaikan harga barang menjadikan harga barangsubtitusi menjadi relatif lebih 
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murah. Relatif lebih murahnya harga barang subtitusi menjadikan permintaan 

terhadap barang tersebut mengalami peningkatan. Pada kasus permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat, pengaruh harga vanili Madagaskar terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika serikat adalah positif dan reponsif. 

Hal ini berarti bahwa vanili Madagaskar merupakan barang subtitusi dari vanili 

Indonesia di pasar vanili Amerika Serikat. Hal ini berarti juga bahwa Madagaskar 

merupakan pesaing yang bagi Indonesia dalam ekspor vanili ke Amerika Serikat. 

Dalam 35 tahun terakhir, Madgaskar merupakan negara yang rata-rata mencukupi 

sekitar setengah dari kebutuhan impor vanili Amerika serikat. Pangsa volume 

ekspor vanili Madagaskar yang begitu besar ke Amerika Serikat dapat menjadi 

ancaman yang serius bagi perkembangan ekspor vanili Indonesia karena dengan 

pangsa pasar yang besar tersebut, memberikan peluang bagi Madagaskar untuk 

dapat mempengaruhi harga vanili secara keseluruhan di Amerika Serikat.  

b) Jangka Panjang 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 1.079 dengan t-statistic sebesar 3.603 dan 

probability t-statistic sebesar 0.001. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh harga 

riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai 

probability t-statistic yang lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) yang 

digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), 

pengaruh dari harga riil ekspor vanili Madagaskar ke amerika Serikat terhadap 



 

 

 

102

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif (sesuai 

dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga riil ekspor vanili 

Madagaskar, maka permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan 

semakin meningkat dan sebaliknya. Besarnya kenaikan (penurunan) permintaan 

ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat sebagai akibat dari kenaikan 

(penurunan) 1% harga riil vanili Madagaskar ke Amerika Serikat adalah sebesar 

1.079% (cateris paribus). Tingkat elastisitas harga silang adalah 1.079 yang 

berarti bahwa vanili Madagaskar merupakan barang subtitusi dari vanili 

Indonesia.  

Pengaruh harga riil ekspor vanili Madagaskar terhadap permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka panjang relatif lebih kecil 

daripada pengaruhnya dalam jangka panjang. Meskipun lebih kecil, akan tetapi 

perubahan perubahan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat konsisten 

bersifat peka atau responsif terhadap perubahan harga riil ekspor vanili 

Madagaskar ke Amerika Serikat. Jika dilihat dari trend sepanjang 35 tahun 

terakhir, harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat cenderung 

menurun. Hal ini tentu patut diwaspadai karena dengan trend harga yang semakin 

menurun, ada kemungkinan besar permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat akan cenderung menurun.  
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4.3.3 Pengaruh Gross Domestic Product Riil Amerika Serikat Terhadap 
Volume Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
 
a) Jangka Pendek 

Hasil dalam estimasi jangka pendek atau dalam kurun waktu kurang dari 5 

tahun, variabel gross domestic product riil Amerika Serikat memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 7.621 dengan t-statistic sebesar 1.772 dan probability t-

statistic sebesar 0.088. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh gross domestic 

product riil Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai probability t-

statistic yang lebih besar dari derajat kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. 

Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), pengaruh dari gross 

domestic product riil Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif (sesuai dengan hipotesis). Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi gross domestic product riil Amerika Serikat, maka 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan semakin meningkat 

dan sebaliknya. 

Efek pendapatan menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan dari 

konsumen, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hal ini 

dikarenakan kenaikan pendapatan membuat anggaran untuk membeli barang 

(budget line) semakin besar, sehingga lebih banyak barang dan jasa yang dapat 

dibeli. Efek pendapatan tersebut berlaku untuk kasus barang normal dan barang 

mewah. Pada kasus barang inferior atau barang berkualitas rendah, kondisi yang 

terjadi adalah sebaliknya. Peningkatan pendapatan akan berdampak pada 

penurunan permintaan dan penurunan pendapatan akan berdampak pada 
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peningkatan permintaan. Pada kasus ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat, 

kualitas vanili Indonesia yang tidak seragam dan cenderung buruk, manjadikan 

kenaikan pendapatan (gross domestic product) tidak berpengaruh pada 

peningkatan permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat (Sumber : 

Layanan informasi umum penelitian, pengembangan dan teknis pertanian, 2012). 

Kemampuan suatu bangsa untuk mengimpor sangat tergantung pada 

pendapatan nasionalnya. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara 

semakin besar pula kemampuan negara tersebut mengimpor. Hubungan antara 

impor dengan pendapatan nasional tidak berupa hubungan 

proporsional(Samuelson, 1997:328). Tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa jika 

pendapatan nasional bertambah menjadi dua kali lipat, maka imporpun akan 

menjadi dua kali lipat. Hal inilah yang menjadikan hubungan antara GDP riil 

Amerika Serikat memiliki tanda koefisien regresi atau pengaruh yang positif 

namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa besarnya 

pengaruh antara pendapatan nasional terhadap impor ditentukan oleh hasrat 

mengimpor marjinal (marginal propensity to impor) yang besar nya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain seperti kebutuhan impor atas barang tersebut, harga barang 

tersebut, harga barang lain yang memiliki hubungan yang erat, selera konsumen 

terhadap barang-barang impor dan lain-lain. 
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b) Jangka Panjang 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel gross domestic product riil Amerika Serikat memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 1.011 dengan t-statistic sebesar 0.533 dan probability t-

statistic sebesar 0.598. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh gross domestic 

product riil Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai probability t-

statistic yang lebih besar dari derajat kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. 

Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), pengaruh dari gross 

domestic product riil Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif (sesuai dengan hipotesis). Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi gross domestic product riil Amerika Serikat, maka 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan semakin meningkat 

dan sebaliknya. 

Dalam jangka panjang, perilaku perubahan permintaan ekspor vanili 

Indonesia ternyata tidak dipengaruhi oleh gross domestic product Amerika 

Serikat. Hasil ini menunjukan bahwa pada perilaku jangka panjang, kondisi yang 

terjadi hampir sama dengan kondisi yang terjadi pada jangka pendek. Trend 

kenaikan pada gross domestic product riil Amerika Serikat tidak menjamin ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat juga akan naik. Hasil dalam jangka panjang 

semakin menegaskan bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan jenis barang dari 

vanili Indonesia (barang normal, barang mewah atau pun barang berkualitas 

rendah). Hal ini dikarenakan tidak seragamnya kualitas dari vanili Indonesia yang 
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diekspor ke Amerika Serikat. Hal ini berarti juga bahwa hubungan antara GDP riil 

Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat 

tidak berupa hubungan proporsional. Tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa jika 

pendapatan nasional bertambah menjadi dua kali lipat, maka imporpun akan 

menjadi dua kali lipat. Hal inilah yang menjadikan hubungan antara GDP riil 

Amerika Serikat memiliki tanda koefisien regresi atau pengaruh yang positif 

namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan ekspor 

vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

4.3.4 Pengaruh Jumlah ImporVanili Amerika Serikat Terhadap Volume 
Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
 

a) Jangka Pendek 

Hasil dalam estimasi jangka pendek atau dalam kurun waktu kurang dari 5 

tahun, variabel jumlah impor vanili Amerika Serikatmemiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 1.747 dengan t-statistic sebesar 5.226 dan probability t-statistic 

sebesar 0.000. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh jumlah impor vanili Amerika 

Serikatterhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dapat 

dibuktikan yang ditandai dengan nilai probability t-statistic yang lebih kecil dari 

derajat kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan 

ekonomi (kesesuaian tanda), pengaruh dari jumlah impor vanili Amerika Serikat 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif 

(sesuai dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah impor 

vanili Amerika Serikat, maka permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat akan semakin meningkat dan sebaliknya. Besarnya kenaikan (penurunan) 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat sebagai akibat dari 
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kenaikan (penurunan) 1% jumlah impor vanili Amerika Serikatadalah sebesar 

1.747% (cateris paribus). Tingkat elastisitas jumlah imporvanili Amerika 

Serikatadalah 1.747 yang berarti bahwa perubahan permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat responsif terhadap perubahan jumlah impor vanili 

Amerika Serikat. 

Dalam jangka pendek, ketika terjadi kenaikan kebutuhan impor vanili di 

Amerika Serikat, permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat akan 

meningkat dan sebaliknya. Perubahan permintaan ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat peka atau responsif terhadap perubahan kebutuhan impor vanili 

di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu mitra 

dagang utama yang rata-rata mencukupi seperempat kebutuhan impor vanili 

Amerika Serikat. Hal ini menandakan ketergantungan Amerika Serikat yang 

cukup besar terhadap Indonesia dalam mencukupi kebutuhan impor vanili. 

Sebaliknya, Indonesia juga sangat tergantung terhadap Amerika Serikat sebagai 

pasar ekspor vanili Indonesia. Rata-rata Indonesia mengekspor vanili ke Amerika 

Serikat sebesar 77% atau lebih dari ¾ dari total ekspor vanili Indonesia. Hal yang 

mengkhawatirkan adalah ketika kebutuhan impor vanili Amerika Serikat 

menurun, maka ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat juga menurun dengan 

drastis yang berarti pula akan ada penurunan yang drastis terhadap volume ekspor 

vanili Indonesia secara keseluruhan. Harus ada upaya dari pemerintah agar pasar 

ekspor vanili Indonesia tidak terkonsentrasi di Amerika Serikat, namun juga 

negara-negara importir vanili lainnya seperti negara-negara di Eropa. 
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b) Jangka Panjang 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel jumlah impor vanili Amerika Serikatmemiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 1.528 dengan t-statistic sebesar 4.420 dan probability t-statistic 

sebesar 0.000. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh jumlah impor vanili Amerika 

Serikatterhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dapat 

dibuktikan yang ditandai dengan nilai probability t-statistic yang lebih kecil dari 

derajat kepercayaan (α) yang digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan 

ekonomi (kesesuaian tanda), pengaruh dari jumlah impor vanili Amerika Serikat 

terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif 

(sesuai dengan hipotesis). Hal ini berartibahwa semakin tinggi jumlah impor 

vanili Amerika Serikat, maka permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat akan semakin meningkat dan sebaliknya. Besarnya kenaikan (penurunan) 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat sebagai akibat dari 

kenaikan (penurunan) 1% jumlah impor vanili Amerika Serikatadalah sebesar 

1.528% (cateris paribus). Tingkat elastisitas jumlah impor vanili Amerika 

Serikatadalah 1.528 yang berarti bahwa perubahan permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat responsif terhadap perubahan jumlah impor vanili 

Amerika Serikat. 

Pada jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari lima tahun, 

pengaruh jumlah impor vanili Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat memiliki hubungan yang konsisten (positif). Dalam 

jangka panjang, pengaruh jumlah impor vanili Amerika Serikat lebih kecil dari 
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pengaruhnya pada jangka panjang. Hal ini menunjukan bahwa ketika terjadi 

kenaikan kebutuhan impor vanili dalam jangka panjang, Amerika Serikat 

mencukupi kebutuhan tersebut dari negara-negara lain seperti dari Madagaskar, 

Uganda, Papua New Gini dan/atau negara lainnya sehingga permintaan terhadap 

vanili Indonesia akan berkurang dan sebaliknya. Dalam sepuluh tahun terakhir, 

Uganda menjelma menjadi salah satu negara yang memiliki pangsa volume pasar 

ekspor vanili yang cukup besar di Amerika Serikat. Bahkan dalam 5 tahun 

terakhir, pangsa volume pasar dari ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat 

hampir menyamai dan bahkan pernah mengungguli pangsa volume ekspor vanili 

Indonesia ke Amerka Serikat pada tahun 2009. Hal ini patut menjadi catatan 

bahwa impor vanili Amerika Serikat kian melebar ke negara-negara lain selain 

Madagaskar dan Indonesia yang sudah lama menjadi mitra dagang utama 

Amerika Serikat dalam perdagangan vanili. 

4.3.5 Pengaruh Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap Volume Ekspor Vanili 
Indonesia ke Amerika Serikat 

a) Jangka Pendek 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar -0.418 dengan t-statistic sebesar -1.055 dan 

probability t-statistic sebesar 0.301. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh nilai 

tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai 

probability t-statistic yang lebih besar dari derajat kepercayaan (α) yang 

digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), 
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pengaruh dari nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat negatif (tidak 

sesuai dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai tukar riil 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka permintaan ekspor vanili Indonesia 

ke Amerika Serikat akan semakin menurun dan sebaliknya. 

Melemahnya nilai tukar akan meningkatkan daya saing ekspor karena 

produk akan lebih murah jika dijual ke luar negeri (Salvatore, 1997:12). Pada 

kasus ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat, ada beberapa hal mengapa 

melemahnya nilai tukar riil rupiah justru menyebabkan penurunan ekspor. 

Pertama, ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat tidak hanya berasal dari 

dalam negeri. Indonesia ternyata juga membeli vanili dari negara lain dan 

menjualnya lagi ke Amerika Serikat (re-ekspor).Hal ini menjadikan ketika nilai 

tukar melemah, justru akan meningkatkan biaya impor sehingga melemahkan 

daya beli untuk melakukan impor vanili. Biaya impor yang semakin mahal 

bertendensi menurunkanimpor vanili yang akan dijual kembali ke Amerika 

Serikat sehingga berdampak pada penurunan ekspor vanili Indonesia khususnya 

ke Amerika Serikat. Kedua, kenaikan ekspor vanili Indonesia didorong oleh 

kenaikan jumlah impor vanili Amerika Serikat, kebijakan harga dari negara 

pesaing dan harga vanili di Amerika Serikat. Menguatnya nilai tukar rupiah tidak 

terlalu dirasakan karena secara keseluruhan harga di  Amerika Serikat relatif lebih 

tinggi daripada di dalam negeri. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Denni Ramdhani 

yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanili Indonesia. 



 

 

 

111

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat dan Eropa yang dilakukan pada tahun 1999 dengan 

menggunkan model regresi berganda yang diestimasi dengan metode OLS. Pada 

penelitian Denni Ramdhani, nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar efektif 

riil rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Namun, hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian dari Rosalina Dwi Rahmawati dkk,  yang berjudul 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor panili (vanilla planifolia 

Andrews). Penelitian ini meneliti tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

penawaran ekspor vanili Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012. Pada 

penelitian Rosalina Dwi Rahmawati dkk, variabel nilai tukar yang digunakan 

adalah nilai tukar nominal rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. 

b) Jangka Panjang 

Hasil dalam estimasi jangka panjang atau dalam kurun waktu lebih dari 5 

tahun, variabel nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar -0.221 dengan t-statistic sebesar -0.603 dan 

probability t-statistic sebesar 0.551. Dalam ketentuaan statistik, pengaruh nilai 

tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan yang ditandai dengan nilai 

probability t-statistic yang lebih besar dari derajat kepercayaan (α) yang 

digunakan yaitu 5%. Jika dilihat dari ketentuan ekonomi (kesesuaian tanda), 

pengaruh dari nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat bersifat positif (tidak 

sesuai dengan hipotesis). Hal ini berarti bahwa semakin menguatnya nilai tukar 
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riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat akan semakin meningkat dan sebaliknya. 

Pada kasus ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka 

panjang, kondisi yang terjadi tidak terlalu berbeda dengan apa yang terjadi pada 

jangka pendek. Peran nilai tukar rupiah sangat kecil dirasakan pada ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah dengan mendepresiasi atau 

melemahkan nilai tukar rupiah akan menjadi sia-sia. Kondisi yang lebih ideal 

adalah nilai tukar yang relatif stabil pada kisaran yang wajar dan dapat diterima 

baik oleh eksportir maupun importir yang ada di dalam negeri. Dengan nilai tukar 

yang stabil, eksportir yang memperoleh bahan baku vanili berasal dari impor tidak 

akan dirugikan oleh pelemahan nilai tukar yang justru akan meningkatkan biaya 

produksi sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang berujung pada 

melemahnya daya saing ekspor. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Harga riil ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat terbukti 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. Hubungan antara harga riil ekspor vanili Indonesia ke 

Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Ame-

rika Serikat adalah negatif dan inelstis.  

2) Harga riil ekspor vanili Madagaskar ke Amerika Serikat terbukti 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan ekspor vanili In-

donesia di  Amerika Serikat dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Hubungan antara harga riil ekspor vanili Madagaskar ke 

Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Ame-

rika Serikat adalah positif dan saling menggantikan. 

3) GDP riil Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh yang nyata terha-

dap permintaan ekspor vanili Indonesia di  Amerika Serikat dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

4) Jumlah impor vanili Amerika Serikat terbukti memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat 
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dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara jumlah 

impor vanili Amerika Serikat terhadap permintaan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat adalah positif dan elastis. 

5) Kurs riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia di  

Amerika Serikat dalam jangka pendek dan jangka panjang.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disusun saran-saran sebagai berikut : 

1) Upaya peningkatan ekspor vanili Amerika Serikat dapat dilakukan 

oleh pemerintah melaui kebijakan yang berdampak menurunkan harga 

seperti penurunan pajak ekspor, mendorong kerjasama antar eksportir 

yang mengirim barang ke Amerika Serikat sehingga dapat menekan 

biaya pengapalan produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 

(khususnya vanili), dan/atau mendorong efisiensi pada produksi vanili 

di dalam negeri sehingga biaya produksi dapat menurun. 

2) Semakin meningkatnya Gross Domestic Product Amerika Serikat 

belum tentu meningkatkan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

Hal ini dikarenakan kualitas dari vanili Indonesia yang tidak merata 

dan cenderung buruk.Perlu adanya perbaikan kualitas yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dan dibutuhkan di Amerika Serikat 

agar produksi vanili Indonesia dapat diterima di Amerika Serikat. 

Pemerintah melalui instansiterkait, harus mensosialisasikan standar 
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mutu dan tindakan-tindakan teknis yang dibutuhkan kepada para petani 

vanili, agar produksi vanili di dalam negeri dapat meningkat dan 

memiliki kualitas yang baik, atau sesuai dengan standar mutu yang 

butuhkan di negara tujuan (Amerika Serikat). Selain itu, pemberian 

insentif seperti pupuk, bibit unggul, dan faktor produksi lainnya akan 

mendorong upaya peningkatan dan perbaikan kualitas produksi vanili 

Indonesia. 

3) Seiring membaiknya sektor industri Amerika Serikat, dan 

meningkatnya difersifikasi penggunaan vanili sehingga meningkatkan 

impor vanili Amerika Serikat, diharapkan akan meningkatkan 

permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika Serikat. 

4) Kebijakan nilai tukar yang paling menguntungkan adalah dengan 

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.Hal ini dikarenakan ekspor vanili 

Indonesia ke Amerika Serikat tidak hanya berasal dari produksi dalam 

negeri, namun juga berasal dari impor. 

5) Perluasan pasar ekspor vanili Indonesia ke negara lainagar ekspor 

vanili Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat. Hal ini 

menjadi penting agar ekspor vanili Indonesia tidak menurun secara 

drastis ketika perekonomian Amerika Serikat memburuk. 
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Lampiran 01 

Data Variabel 

obs EKS PX PY GDP IMPOR KURS 
1977 390812.0 1169.690 2682.690 2568.000 1553689. 332.3 
1978 384000.0 1616.350 3148.060 2711.000 1193426. 547.1 
1979 16738.00 3109.780 3542.980 2796.000 496657.0 557.0 
1980 76535.00 4427.630 5036.700 2788.000 342961.0 633.7
1981 86355.00 3368.880 4854.270 2859.000 640181.0 646.6 
1982 114980.0 2098.520 4824.600 2803.000 883760.0 717.2 
1983 233847.0 2616.610 5076.370 2930.000 977369.0 1100.2 
1984 148054.0 3738.180 5248.340 3141.000 841538.0 1226.4 
1985 169835.0 4184.300 5414.920 3270.000 743212.0 1291.4 
1986 288062.0 3110.620 5138.900 3384.000 1000887. 1961.0 
1987 376000.0 2289.170 5243.410 3492.000 1387338. 2029.5 
1988 441625.0 1497.360 5017.290 3636.000 1224040. 2132.5 
1989 590250.0 1564.990 4081.310 3766.000 1107380. 2214.7 
1990 509000.0 1881.410 4808.130 3836.000 975213.0 2383.0 
1991 531875.0 2170.800 4771.610 3827.000 1310595. 2553.6 
1992 607062.0 1990.920 4656.200 3957.000 1261573. 2657.7 
1993 605687.0 1817.410 4305.900 4070.000 1331718. 2801.3 
1994 570062.0 2206.620 3749.610 4236.000 1244744. 3002.0 
1995 563500.0 1807.630 2952.030 4342.000 1480508. 3219.0 
1996 447250.0 1566.740 1546.010 4505.000 1524028. 3358.6 
1997 468062.0 1166.520 1047.730 4705.000 2197832. 6772.8 
1998 657625.0 844.6500 1217.520 4910.000 1940920. 15330.5 
1999 307875.0 912.0100 1161.180 5147.000 1361267. 13471.7 
2000 310064.0 1595.650 1725.030 5360.000 1304709. 18370.0 
2001 373992.0 3519.400 5013.540 5418.000 1469897. 20336.3 
2002 278325.0 5255.050 8647.280 5517.000 1116874. 17832.8 
2003 253981.0 9542.350 9473.970 5657.000 1508993. 16910.5 
2004 81061.00 14714.30 17499.82 5853.000 671714.0 18612.3 
2005 156995.0 1525.960 1521.770 6033.000 1505594. 20244.2 
2006 243837.0 989.8800 1416.880 6193.000 1553674. 14687.2 
2007 422537.0 713.4600 880.6400 6311.000 2260441. 16975.1 
2008 235549.0 833.9800 968.5500 6290.000 1998006. 15708.0 
2009 231768.0 778.4200 1027.480 6097.000 1786388. 17680.6 
2010 257279.0 731.4400 913.1200 6243.000 1781417. 19336.1 
2011 225719.0 842.0300 896.9500 6356.000 1551728. 19142.1 

Tahun Kg Cent/Kg Cent/Kg Milyar USD Kg Rp/USD 
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Lampiran 02 

Permintaan Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 

obs Kilogram Kwintal Ton 
1977 390812.0 3908.000 391.0000 
1978 384000.0 3840.000 384.0000 
1979 16738.00 167.0000 17.00000 
1980 76535.00 765.0000 77.00000 
1981 86355.00 864.0000 86.00000 
1982 114980.0 1150.000 115.0000 
1983 233847.0 2338.000 234.0000 
1984 148054.0 1481.000 148.0000 
1985 169835.0 1698.000 170.0000 
1986 288062.0 2881.000 288.0000 
1987 376000.0 3760.000 376.0000 
1988 441625.0 4416.000 442.0000 
1989 590250.0 5903.000 590.0000 
1990 509000.0 5090.000 509.0000 
1991 531875.0 5319.000 532.0000 
1992 607062.0 6071.000 607.0000 
1993 605687.0 6057.000 606.0000 
1994 570062.0 5701.000 570.0000 
1995 563500.0 5635.000 564.0000 
1996 447250.0 4473.000 447.0000 
1997 468062.0 4681.000 468.0000 
1998 657625.0 6576.000 658.0000 
1999 307875.0 3079.000 308.0000 
2000 310064.0 3101.000 310.0000 
2001 373992.0 3740.000 374.0000 
2002 278325.0 2783.000 278.0000 
2003 253981.0 2540.000 254.0000 
2004 81061.00 811.0000 81.00000 
2005 156995.0 1570.000 157.0000 
2006 243837.0 2438.000 244.0000 
2007 422537.0 4225.000 423.0000 
2008 235549.0 2355.000 236.0000 
2009 231768.0 2318.000 232.0000 
2010 257279.0 2573.000 257.0000 
2011 225719.0 2257.000 226.0000 
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Lampiran 03 

Harga Riil Ekspor Vanili Indonesia ke Amerika Serikat 

obs Harga Nominal Deflator Harga Riil 
1977 924.75 79.06000 1169.69 
1978 1367.57 84.61000 1616.35 
1979 2849.95 91.64000 3109.78 
1980 4427.63 100.0000 4427.63 
1981 3684.59 109.3700 3368.88 
1982 2435.27 116.0500 2098.52 
1983 3156.56 120.6400 2616.61 
1984 4678.92 125.1700 3738.18 
1985 5395.90 128.9600 4184.30 
1986 4100.02 131.8100 3110.62 
1987 3104.88 135.6300 2289.17 
1988 2100.64 140.2900 1497.36 
1989 2278.43 145.5900 1564.99 
1990 2844.77 151.2000 1881.41 
1991 3398.73 156.5700 2170.80 
1992 3191.00 160.2800 1990.92 
1993 2977.29 163.8200 1817.41 
1994 3691.07 167.2700 2206.62 
1995 3086.66 170.7600 1807.63 
1996 2726.28 174.0100 1566.74 
1997 2065.68 177.0800 1166.52 
1998 1512.60 179.0800 844.65 
1999 1657.26 181.7100 912.01 
2000 2962.32 185.6500 1595.65 
2001 6681.36 189.8400 3519.40 
2002 10137.90 192.9200 5255.05 
2003 18795.97 196.9700 9542.35 
2004 29799.62 202.5200 14714.30 
2005 3193.01 209.2500 1525.96 
2006 2138.20 216.0100 989.88 
2007 1585.85 222.2800 713.46 
2008 1894.85 227.2000 833.98 
2009 1784.03 229.1900 778.42 
2010 1698.74 232.2500 731.44 
2011 1997.28 237.2000 842.03 

Tahun Cent/Kg % Cent/Kg 
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Lampiran 04 

HargaRiil Ekspor Vanili Madagaskar ke Amerika Serikat 

obs Harga Nominal Deflator Harga Riil 
1977 2120.910 79.06000 2682.690 
1978 2663.540 84.61000 3148.060 
1979 3246.960 91.64000 3542.980 
1980 5036.700 100.0000 5036.700 
1981 5309.190 109.3700 4854.270 
1982 5598.810 116.0500 4824.600 
1983 6123.890 120.6400 5076.370 
1984 6569.120 125.1700 5248.340 
1985 6982.850 128.9600 5414.920 
1986 6773.430 131.8100 5138.900 
1987 7111.830 135.6300 5243.410 
1988 7038.750 140.2900 5017.290 
1989 5941.860 145.5900 4081.310 
1990 7270.110 151.2000 4808.130 
1991 7470.710 156.5700 4771.610 
1992 7462.870 160.2800 4656.200 
1993 7053.950 163.8200 4305.900 
1994 6272.060 167.2700 3749.610 
1995 5040.810 170.7600 2952.030 
1996 2690.210 174.0100 1546.010 
1997 1855.330 177.0800 1047.730 
1998 2180.360 179.0800 1217.520 
1999 2110.030 181.7100 1161.180 
2000 3202.500 185.6500 1725.030 
2001 9517.880 189.8400 5013.540 
2002 16682.09 192.9200 8647.280 
2003 18661.27 196.9700 9473.970 
2004 35440.91 202.5200 17499.82 
2005 3184.240 209.2500 1521.770 
2006 3060.560 216.0100 1416.880 
2007 1957.450 222.2800 880.6400 
2008 2200.590 227.2000 968.5500 
2009 2354.860 229.1900 1027.480 
2010 2120.700 232.2500 913.1200 
2011 2127.560 237.2000 896.9500 

Tahun Cent/Kg % Cent/Kg 
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Lampiran 05 

Gross Domestic Product(GDP) Riil Amerika Serikat 

obs GDP Nominal Deflator GDP Riil 
1977 2030.000 79.06000 2568.000 
1978 2294.000 84.61000 2711.000 
1979 2562.000 91.64000 2796.000 
1980 2788.000 100.0000 2788.000 
1981 3127.000 109.3700 2859.000 
1982 3253.000 116.0500 2803.000 
1983 3535.000 120.6400 2930.000 
1984 3931.000 125.1700 3141.000 
1985 4218.000 128.9600 3270.000 
1986 4460.000 131.8100 3384.000 
1987 4736.000 135.6300 3492.000 
1988 5100.000 140.2900 3636.000 
1989 5482.000 145.5900 3766.000 
1990 5801.000 151.2000 3836.000 
1991 5992.000 156.5700 3827.000 
1992 6342.000 160.2800 3957.000 
1993 6667.000 163.8200 4070.000 
1994 7085.000 167.2700 4236.000 
1995 7415.000 170.7600 4342.000 
1996 7839.000 174.0100 4505.000 
1997 8332.000 177.0800 4705.000 
1998 8794.000 179.0800 4910.000 
1999 9354.000 181.7100 5147.000 
2000 9952.000 185.6500 5360.000 
2001 10286.00 189.8400 5418.000 
2002 10642.00 192.9200 5517.000 
2003 11142.00 196.9700 5657.000 
2004 11853.00 202.5200 5853.000 
2005 12623.00 209.2500 6033.000 
2006 13377.00 216.0100 6193.000 
2007 14029.00 222.2800 6311.000 
2008 14292.00 227.2000 6290.000 
2009 13974.00 229.1900 6097.000 
2010 14499.00 232.2500 6243.000 
2011 15076.00 237.2000 6356.000 

Tahun Milyar USD % Milyar USD 
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Lampiran 06 

Jumlah ImporVanili Amerika Serikat 

obs Kilogram Kwintal Ton 
1977 1553689. 15537.00 1554.000 
1978 1193426. 11934.00 1193.000 
1979 496657.0 4967.000 497.0000 
1980 342961.0 3430.000 343.0000 
1981 640181.0 6402.000 640.0000 
1982 883760.0 8838.000 884.0000 
1983 977369.0 9774.000 977.0000 
1984 841538.0 8415.000 842.0000 
1985 743212.0 7432.000 743.0000 
1986 1000887. 10009.00 1001.000 
1987 1387338. 13873.00 1387.000 
1988 1224040. 12240.00 1224.000 
1989 1107380. 11074.00 1107.000 
1990 975213.0 9752.000 975.0000 
1991 1310595. 13106.00 1311.000 
1992 1261573. 12616.00 1262.000 
1993 1331718. 13317.00 1332.000 
1994 1244744. 12447.00 1245.000 
1995 1480508. 14805.00 1481.000 
1996 1524028. 15240.00 1524.000 
1997 2197832. 21978.00 2198.000 
1998 1940920. 19409.00 1941.000 
1999 1361267. 13613.00 1361.000 
2000 1304709. 13047.00 1305.000 
2001 1469897. 14699.00 1470.000 
2002 1116874. 11169.00 1117.000 
2003 1508993. 15090.00 1509.000 
2004 671714.0 6717.000 672.0000 
2005 1505594. 15056.00 1506.000 
2006 1553674. 15537.00 1554.000 
2007 2260441. 22604.00 2260.000 
2008 1998006. 19980.00 1998.000 
2009 1786388. 17864.00 1786.000 
2010 1781417. 17814.00 1781.000 
2011 1551728. 15517.00 1552.000 
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Lampiran 07 

Kurs Riil Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat 

 
obs IHK Indo IHK Amerika Kurs Nominal RTH Kurs Riil 

1977 58.95 74.68 421 0.79 332.3 
1978 70.06 81.18 634 0.86 547.1 
1979 78.23 88.78 632 0.88 557.0 
1980 100.00 100.00 634 1.00 633.7 
1981 107.09 106.50 643 1.01 646.6 
1982 116.78 112.66 692 1.04 717.2 
1983 128.24 115.88 994 1.11 1100.2 
1984 137.00 120.18 1076 1.14 1226.4 
1985 141.31 123.73 1131 1.14 1291.4 
1986 150.14 125.64 1641 1.20 1961.0 
1987 159.04 129.30 1650 1.23 2029.5 
1988 164.51 133.38 1729 1.23 2132.5
1989 170.48 138.21 1795 1.23 2214.7 
1990 180.01 143.60 1901 1.25 2383.0 
1991 189.53 147.85 1992 1.28 2553.6 
1992 194.47 150.88 2062 1.29 2657.7 
1993 204.24 153.84 2110 1.33 2801.3 
1994 213.48 156.45 2200 1.36 3002.0 
1995 222.12 159.26 2308 1.39 3219.0 
1996 228.59 162.19 2383 1.41 3358.6 
1997 239.64 164.53 4650 1.46 6772.8 
1998 317.27 166.08 8025 1.91 15330.5 
1999 319.28 168.27 7100 1.90 13471.7 
2000 328.63 171.65 9595 1.91 18370.0 
2001 341.18 174.48 10400 1.96 20336.3 
2002 351.21 176.07 8940 1.99 17832.8 
2003 356.27 178.34 8465 2.00 16910.5 
2004 362.67 181.02 9290 2.00 18612.3 
2005 379.78 184.41 9830 2.06 20244.2 
2006 386.38 187.65 7133 2.06 14687.2 
2007 392.97 190.50 8229 2.06 16975.1 
2008 404.03 194.35 7556 2.08 15708.0 
2009 406.81 194.01 8432 2.10 17680.6 
2010 413.77 195.65 9143 2.11 19336.1 
2011 417.56 198.81 9114 2.10 19142.1 

Tahun % % Rp/USD  Rp/USD 
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Lampiran 08 

Hasil Uji MWD (Z1) 

Dependent Variable: EKS   
Method: Least Squares   
Date: 05/11/13   Time: 03:53   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PX -76.30244 19.65969 -3.881162 0.0006 
PY 62.69297 16.78459 3.735150 0.0009 

GDP 272.5577 62.80760 4.339566 0.0002 
IMPOR 0.030408 0.083895 0.362446 0.7197 
KURS -48.68653 9.329658 -5.218469 0.0000 

Z1 -304016.6 85980.62 -3.535873 0.0014 
C -567417.0 143035.4 -3.966968 0.0005 

R-squared 0.760977    Mean dependent var 333034.2 
Adjusted R-squared 0.709758    S.D. dependent var 176409.2 
S.E. of regression 95038.87    Akaike info criterion 25.93882 
Sum squared resid 2.53E+11    Schwarz criterion 26.24989 
Log likelihood -446.9293    Hannan-Quinn criter. 26.04620 
F-statistic 14.85728    Durbin-Watson stat 0.964294 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 09 

Hasil Uji MWD (Z2) 

Dependent Variable: LOG(EKS)   
Method: Least Squares   
Date: 05/11/13   Time: 03:53   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PX) -0.914377 0.311074 -2.939424 0.0065 
LOG(PY) 1.135358 0.287032 3.955512 0.0005 

LOG(GDP) 0.132755 1.863419 0.071243 0.9437 
LOG(IMPOR) 1.669492 0.337634 4.944673 0.0000 
LOG(KURS) -0.035303 0.361514 -0.097655 0.9229 

Z2 -1.87E-06 9.50E-07 -1.963501 0.0596 
C -13.89078 11.88483 -1.168783 0.2523 

R-squared 0.734750    Mean dependent var 12.51063 
Adjusted R-squared 0.677911    S.D. dependent var 0.766414 
S.E. of regression 0.434962    Akaike info criterion 1.349742 
Sum squared resid 5.297381    Schwarz criterion 1.660811 
Log likelihood -16.62048    Hannan-Quinn criter. 1.457123 
F-statistic 12.92680    Durbin-Watson stat 1.950826 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Lampiran 10 

Hasil Pengujian Stasioeritas 

 
Null Hypothesis: LPX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.082791  0.0377 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LPX has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.423056  0.0655 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 

Null Hypothesis: LPX has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.275186  0.5794 
Test critical values: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  
 10% level  -1.610907  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LPY has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.696475  0.4240 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LPY has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.569372  0.0488 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 

Null Hypothesis: LPY has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.498519  0.4928 
Test critical values: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  
 10% level  -1.610907  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.908061  0.7730 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.569092  0.7835 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.091485  0.9991 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LIMPOR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.549998  0.1132 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LIMPOR has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.087543  0.0149 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LIMPOR has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.081768  0.7018 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LKURS has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.815678  0.3669 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LKURS has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.734786  0.7135 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LKURS has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.898902  0.9986 
Test critical values: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  
 10% level  -1.610907  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Lampiran 11 

Hasil Pengujian Kointegrasi 

 
Null Hypothesis: D(LPX) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.389976  0.0015 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LPX) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.342209  0.0083 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LPX) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.454516  0.0001 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LPY) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.505037  0.0001 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 

Null Hypothesis: D(LPY) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.495176  0.0004 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LPY) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.564376  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.197792  0.0024 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.225589  0.0109 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.462706  0.0154 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LIMPOR) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.301166  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LIMPOR) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.372360  0.0100 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LIMPOR) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.398706  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LKURS) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.967859  0.0003 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 

Null Hypothesis: D(LKURS) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.070838  0.0013 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LKURS) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.121190  0.0002 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Lampiran 12 

Hasil Regresi Persamaan Kointegrasi 

Dependent Variable: LOG(EKS)   
Method: Least Squares   
Date: 05/11/13   Time: 03:51   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PX) -0.883143 0.325602 -2.712340 0.0111 
LOG(PY) 1.078624 0.299303 3.603791 0.0012 

LOG(GDP) 1.011168 1.895882 0.533350 0.5979 
LOG(IMPOR) 1.528238 0.345740 4.420192 0.0001 
LOG(KURS) -0.220737 0.365736 -0.603542 0.5508 

C -17.48070 12.30791 -1.420281 0.1662 

R-squared 0.698228    Mean dependent var 12.51063 
Adjusted R-squared 0.646198    S.D. dependent var 0.766414 
S.E. of regression 0.455873    Akaike info criterion 1.421599 
Sum squared resid 6.026781    Schwarz criterion 1.688230 
Log likelihood -18.87798    Hannan-Quinn criter. 1.513640 
F-statistic 13.41978    Durbin-Watson stat 1.603112 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Lampiran 13 

Hasil Pengujian Stasioneritas Residual Kointegrasi 

a) Intercept 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.783901  0.0005 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

b) Trend and Intercept 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.735288  0.0030 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

c) None 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.855280  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  
 10% level  -1.610907  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Lampiran 14 

Hasil Estimasi Jangka Pendek 

Dependent Variable: D(LOG(EKS))  
Method: Least Squares   
Date: 05/11/13   Time: 03:53   
Sample (adjusted): 1978 2011   
Included observations: 34 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LOG(PX)) -0.691850 0.331292 -2.088341 0.0463 
D(LOG(PY)) 1.086099 0.310798 3.494550 0.0017 

D(LOG(GDP)) 7.621389 4.300314 1.772286 0.0876 
D(LOG(IMPOR)) 1.747248 0.334338 5.225992 0.0000 
D(LOG(KURS)) -0.417954 0.396101 -1.055172 0.3007 

RESID02 -0.920271 0.205673 -4.474426 0.0001 
C -0.135877 0.129591 -1.048511 0.3037 

R-squared 0.706004    Mean dependent var -0.016145 
Adjusted R-squared 0.640671    S.D. dependent var 0.716391 
S.E. of regression 0.429433    Akaike info criterion 1.328541 
Sum squared resid 4.979154    Schwarz criterion 1.642792 
Log likelihood -15.58520    Hannan-Quinn criter. 1.435710 
F-statistic 10.80632    Durbin-Watson stat 2.036530 
Prob(F-statistic) 0.000004    
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Lampiran 15 

Hasil Estimasi Jangka Panjang 

Dependent Variable: LOG(EKS)   
Method: Least Squares   
Date: 05/11/13   Time: 03:51   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PX) -0.883143 0.325602 -2.712340 0.0111 
LOG(PY) 1.078624 0.299303 3.603791 0.0012 

LOG(GDP) 1.011168 1.895882 0.533350 0.5979 
LOG(IMPOR) 1.528238 0.345740 4.420192 0.0001 
LOG(KURS) -0.220737 0.365736 -0.603542 0.5508 

C -17.48070 12.30791 -1.420281 0.1662 

R-squared 0.698228    Mean dependent var 12.51063 
Adjusted R-squared 0.646198    S.D. dependent var 0.766414 
S.E. of regression 0.455873    Akaike info criterion 1.421599 
Sum squared resid 6.026781    Schwarz criterion 1.688230 
Log likelihood -18.87798    Hannan-Quinn criter. 1.513640 
F-statistic 13.41978    Durbin-Watson stat 1.603112 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Lampiran 16 

Hasil Pengujian Multikolinearitas Jangka Pendek 

 LPX LPY LGDP LIMPOR LKURS 
LPX  1.000000  0.900796 -0.278675 -0.657366 -0.182207 
LPY  0.900796  1.000000 -0.469751 -0.635418 -0.368731 

LGDP -0.278675 -0.469751  1.000000  0.623725  0.981614 
LIMPOR -0.657366 -0.635418 0.623725 1.000000  0.545265
LKURS -0.182207 -0.368731  0.981614  0.545265  1.000000 
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Lampiran 17 

Hasil Pengujian Multikolinearitas Jangka Panjang 

 DLPX DLPY DLGDP DLIMPOR DLKURS 
DLPX  1.000000  0.868981  0.024455 -0.618863  0.072648 
DLPY  0.868981  1.000000 -0.119314 -0.539692  0.114768 

DLGDP  0.024455 -0.119314  1.000000 -0.122286  0.371474 
DLIMPOR -0.618863 -0.539692 -0.122286 1.000000 -0.293328
DLKURS  0.072648  0.114768  0.371474 -0.293328  1.000000 
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Lampiran 18  

Hasil Pengujian Heterokedastisitas Jangka Pendek 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

F-statistic 0.576669    Prob. F(6,27) 0.7455 
Obs*R-squared 3.862129    Prob. Chi-Square(6) 0.6953 
Scaled explained SS 4.715634    Prob. Chi-Square(6) 0.5808 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/13   Time: 11:18   
Sample: 1978 2011   
Included observations: 34   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.554043 0.782606 -4.541290 0.0001 
D(LOG(PX)) 0.854628 2.000694 0.427166 0.6726 
D(LOG(PY)) -1.908232 1.876931 -1.016677 0.3183 

D(LOG(GDP)) -1.465336 25.96990 -0.056424 0.9554 
D(LOG(IMPOR)) -2.037415 2.019091 -1.009076 0.3219 
D(LOG(KURS)) 0.818452 2.392081 0.342151 0.7349 

RESID02 -0.405516 1.242076 -0.326483 0.7466 

R-squared 0.113592    Mean dependent var -3.434501 
Adjusted R-squared -0.083388    S.D. dependent var 2.491575 
S.E. of regression 2.593379    Akaike info criterion 4.925041 
Sum squared resid 181.5916    Schwarz criterion 5.239292 
Log likelihood -76.72570    Hannan-Quinn criter. 5.032210 
F-statistic 0.576669    Durbin-Watson stat 1.581048 
Prob(F-statistic) 0.745461    

 

  



145 
 

 

 

Lampiran 19 

Hasil Pengujian Heterokedastisitas Jangka Panjang 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

F-statistic 1.470096    Prob. F(5,29) 0.2299 
Obs*R-squared 7.077397    Prob. Chi-Square(5) 0.2149 
Scaled explained SS 8.370256    Prob. Chi-Square(5) 0.1370 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/13   Time: 11:18   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -22.94492 64.00104 -0.358509 0.7226 
LOG(PX) -0.747839 1.693126 -0.441691 0.6620 
LOG(PY) -0.540851 1.556371 -0.347508 0.7307 

LOG(GDP) 10.21776 9.858572 1.036434 0.3086 
LOG(IMPOR) -2.616719 1.797846 -1.455475 0.1563 
LOG(KURS) -2.281512 1.901826 -1.199643 0.2400 

R-squared 0.202211    Mean dependent var -2.927677 
Adjusted R-squared 0.064662    S.D. dependent var 2.451106 
S.E. of regression 2.370535    Akaike info criterion 4.718913 
Sum squared resid 162.9637    Schwarz criterion 4.985545 
Log likelihood -76.58099    Hannan-Quinn criter. 4.810955 
F-statistic 1.470096    Durbin-Watson stat 2.140936 
Prob(F-statistic) 0.229916    
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Lampiran 20 

Hasil Pengujian Autokorelasi Jangka Pendek 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.058008    Prob. F(1,26) 0.8116 
Obs*R-squared 0.075688    Prob. Chi-Square(1) 0.7832 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/13   Time: 11:17   
Sample: 1978 2011   
Included observations: 34   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LOG(PX)) 0.013905 0.342133 0.040642 0.9679 
D(LOG(PY)) -0.006608 0.317553 -0.020810 0.9836 

D(LOG(GDP)) 0.095953 4.395444 0.021830 0.9828 
D(LOG(IMPOR)) 0.025257 0.356118 0.070924 0.9440 
D(LOG(KURS)) 0.004875 0.403705 0.012076 0.9905 

RESID02 0.092454 0.437245 0.211446 0.8342 
C -0.003444 0.132685 -0.025955 0.9795 

RESID(-1) -0.120081 0.498575 -0.240849 0.8116 

R-squared 0.002226    Mean dependent var -4.80E-18 
Adjusted R-squared -0.266405    S.D. dependent var 0.388437 
S.E. of regression 0.437127    Akaike info criterion 1.385136 
Sum squared resid 4.968070    Schwarz criterion 1.744280 
Log likelihood -15.54732    Hannan-Quinn criter. 1.507614 
F-statistic 0.008287    Durbin-Watson stat 2.027276 
Prob(F-statistic) 1.000000    
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Lampiran 21 

Hasil Pengujian Autokorelasi Jangka Panjang 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 2.176734    Prob. F(3,26) 0.1149 
Obs*R-squared 7.025997    Prob. Chi-Square(3) 0.0711 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/13   Time: 11:18   
Sample: 1977 2011   
Included observations: 35   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PX) -0.158394 0.317815 -0.498384 0.6224 
LOG(PY) -0.008263 0.285411 -0.028950 0.9771 

LOG(GDP) 1.566667 1.897832 0.825504 0.4166 
LOG(IMPOR) -0.563672 0.397287 -1.418803 0.1678 
LOG(KURS) -0.276639 0.362315 -0.763531 0.4520 

C -1.668911 11.64845 -0.143273 0.8872 
RESID(-1) 0.176188 0.194578 0.905491 0.3735 
RESID(-2) 0.359353 0.197980 1.815093 0.0811 
RESID(-3) 0.289806 0.201851 1.435741 0.1630 

R-squared 0.200743    Mean dependent var 6.90E-15 
Adjusted R-squared -0.045183    S.D. dependent var 0.421020 
S.E. of regression 0.430427    Akaike info criterion 1.368955 
Sum squared resid 4.816948    Schwarz criterion 1.768902 
Log likelihood -14.95672    Hannan-Quinn criter. 1.507017 
F-statistic 0.816275    Durbin-Watson stat 2.168544 
Prob(F-statistic) 0.595162    
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Lampiran 22 

Hasil Pengujian Normalitas Jangka Pendek 
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Series: Residuals
Sample 1978 2011
Observations 34

Mean      -4.80e-18
Median  -0.003002
Maximum  1.105605
Minimum -1.093631
Std. Dev.   0.388437
Skewness   0.068604
Kurtosis   4.521408

Jarque-Bera  3.305805
Probability  0.191493
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Lampiran 23 

Hasil Pengujian Normalitas Jangka Panjang 
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Series: Residuals
Sample 1977 2011
Observations 35

Mean       6.90e-15
Median   0.000976
Maximum  0.841979
Minimum -1.183448
Std. Dev.   0.421020
Skewness  -0.477800
Kurtosis   3.314175

Jarque-Bera  1.475656
Probability  0.478151
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Lampiran 24 

Elstisitas Jangka Pendek 

Variabel Koefisien Regresi t-Statistic Keterangan 
ΔLPX -0.692 -2.088* Inelastis 
ΔLPY 1.086 3.495* Komplementer 
ΔLGDP 7.621 1.772 - 

ΔLIMPOR  1.747 5.226* elastis 
ΔLKURS -0.418 -1.055 - 
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Lampiran 25 

Elstisitas Jangka Panjang 

Variabel Koefisien Regresi t-Statistic Keterangan 
LPX -0.883 -2.712* Inelastis 
LPY 1.079 3.604* Komplementer 

LGDP 1.011 0.533 - 
LIMPOR 1.528 4.420* elastis 
LKURS -0.221 -0.603 - 
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Lampiran 26 

Standar Kualitas Vanili Menurut 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-0010-1990 

a) Syarat Umum Vanili menurut SNI 01-0010-1990 
Karakteristik Syarat Mutu Cara Pengujian 

Bau Wangi khas vanili Organoleptik 

Warna 

Warna Hitam mengkilat, 
hitam 
kecoklatanmengkilat 
sampai coklat 

Visual 

Polong 

Polong Penuh 
berisi,berminyak, lentur 
sampai agakkaku dan 
kurang kaku 

Organoleptik 

Benda Asing Bebas Visual 
Kapang Bebas Visual 

 
b) Syarat Khusus Vanili Menurut SNI 01-0010-1990 

Karakteristik Syarat Cara 
Pengujian Mutu 1A Mutu 1B Mutu II Mutu III 

Bentuk Utuh Utuh Utuh/ 
dipotong 

Utuh/ 
dipotong Visual 

Ukuran polong utuh 
min (cm) 11 11 8 8 

SP-SMP-
320- 
1980 

Ukuran polong 
dipotong-potong Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 
disyarat-
kan 

Tidak 
disyarat-
kan 

SP-SMP-
320- 
1980 

Polong utuh yang 
pecah dan terpotong, 
maks, b/b (%) 

5 
Tidak 
disyarat-
kan 

Tidak 
disyarat-
kan 

Tidak 
disyarat-
kan 

SP-SMP-
320- 
1980 

Kadar air maks, b/b 
(%) 38 38 30 25 

SP-SMP-
7- 
1975 

Kadar vanillin min 
b/b kering (%) 2.25 2.25 1.50 1.00 

SP-SMP-
320- 
1980 

Kadar abu maks, b/b 
kering (%) 8 8 9 10 

SP-SMP-
35- 
1975 
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Lampiran 27 

Standar Kualitas Vanili Menurut 
International Standar Organitation(ISO) 5565-1982 

Bentuk Polong Spesifikasi 
Utuh  
Kategori 1 

A1 Non-split 

Semua polong vanili utuh, tidak ada yang terpotong atau 
pecah,mengkilat, penuh berisi dan elastis. Aroma khas vanili, 
warnanyaseragam dari coklat sampai gelap dan bebas dari noda. 
Kadar airmaksimum 38% 

B1 Split Karakteristik polong vanilinya sama dengan persyaratan A1 
tetapi bentuk-nya sudah pecah polongnya. 

Kategori 2  

A2 Non-split 

Semua polong vanili utuh, tidak ada yang terpotong atau 
pecah,mengkilat, penuh berisi dan elastis. Aroma khas vanili, 
warnanyaseragam dari coklat sampai coklat gelap. Boleh terdapat 
sedikitpolong vanili yang ternoda, tetapi panjang total noda tidak 
bolehmelebihi 1/3 dari panjang polong vanili. Kadar air 
maksimum38% 

B2 Split Karakteristik polong vanili seperti persyaratan A2 tetapi 
bentuknya polongnya sudah pecah. 

Kategori 3  

A3 Non-split 

Semua polong vanili utuh, tidak ada yang terpotong atau 
pecah,mengkilat, penuh berisi dan elastis. Aroma khas vanili, 
warnanyaseragam dari coklat sampai coklat gelap. Boleh terdapat 
banyakpolong vanili yang bernoda, tetapi panjangnya tidak boleh 
lebihdari ½ panjang polong. Boleh juga terdapat filamen merah 
padapolong tetapi panjangnya tidak boleh lebih dari 1/3 
panjangpolong. Kadar air maksimum 30% 

B3 Split Karakteristik polong vanili sama dengan persyaratan A3 tetapi 
bentuknya sudah pecah polongnya.

Kategori 4  

A4 Non-split 

Semua polong vanili utuh, tidak ada yang terpotong atau 
pecah,penuh berisi, kering (kaku). Aroma khas vanili, warna 
agakkemerahan dan boleh terdapat beberapa noda tetapi 
panjangnyatidak boleh lebih dari ½ panjang polong. Kadar air 
maksimum25% 

B4 Split Karakteristik polongnya sama dengan persyaratan A1 
tetapipolongnya sudah pecah. 

Tidak utuh  

Terpotong-potong 
Spesifikasi mutu sesuai vanili utuh, penuh berisi, warna 
coklatsampai coklat gelap dan beraroma khas yang tajam. Kadar 
airmaksimum 30%. 

Bulk PolongUtuh 
atauTerpotong 

Beraroma khas yang tajam warnanyacoklat sampai coklat gelap dan 
beberapa boleh mempunyai nodabesar. Kadar air maksimum 30%. 

 


