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Gula pasir merupakan salah satu kebutuhan bahan pokok dan merupakan
komoditas pangan yang strategis setelah beras. Sebagai negara dengan sumber
daya agribisnis, Indonesia pernah menjadi salah satu produsen dan eksportir gula
pasir terbesar di dunia pada tahun 1930-1940an. Namun seiring dengan
menurunnya produktivitas gula pasir dalam negeri, predikat sebagai negara
pengekspor gula pasir yang pernah disandang Indonesia kini berganti menjadi
negara pengimpor gula pasir yang cukup besar. Hal itu dikarenakan jumlah
produksi gula pasir dalam negeri yang cenderung menurun setiap tahunnya yang
mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat akan konsumsi gula
pasir sehingga langkah yang dilakukan pemerintah untuk dapat mencukupi
kebutuhan akan gula pasir dalam negeri yaitu dengan mengimpor gula pasir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (jumlah
penduduk, produksi gula pasir dan konsumsi gula pasir) terhadap variabel
dependen (impor gula pasir) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu atau time series. Model
analisis yang digunakan adalah alat analisis ekonometrika model koreksi
kesalahan (Error Correction Model/ECM). Model ini dapat menjelaskan perilaku
jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel jumlah penduduk dalam jangka
pendek maupun jangka panjang tidak ada pengaruh terhadap impor gula pasir. (2)
variabel konsumsi gula pasir dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak ada
pengaruh terhadap impor gula pasir. (3) Variabel produksi gula pasir dalam
jangka pendek terdapat pengaruh dengan impor gula pasir sedangkan dalam
jangka panjang tidak ada pengaruh antara produksi gula pasir dengan impor gula
pasir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah
penduduk, konsumsi gula pasir dan produksi gula pasir dalam jangka panjang
tidak berpengaruh signifikan terhadap impor gula pasir sedangkan dalam jangka
pendek hanya variabel produksi gula pasir yang berpengaruh terhadap impor gula
pasir. Produksi gula pasir domestik agar dapat ditingkatkan untuk dapat
mencukupi kebutuhan gula pasir domestik sehingga impor dapat dikendalikan.
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ABSTRACT

Yayan Sukma Wiranata. 2012. "Factors Affecting Sugar Imports in Indonesia in
1980-2010". Final Project. Economic Development Department. Faculty of
Economics. Semarang State University. Advisor I. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.   Co
Advisor. Andryan Setyadharma, S.E., M.Si.

Keywords: Imports, Population, Production, Consumption, Error Correction
Model.

Sugar is one of the essential commodities and is a strategic food
commodity after rice. As a country with the resources agribusiness, Indonesia has
become one of the major producer and exporter of sugar in the world's largest in
the 1930s and 1940s. But along with the declining productivity of sugar in the
country, a title as sugar exporting countries that have carried Indonesia has now
turned into a net importer of sugar is quite large. That's because the amount of
domestic sugar production which tends to decrease each year which resulted in
insufficient demand of consumption of sugar so that the steps taken by the
government to be able to meet the need of domestic sugar is to import sugar. This
study aimed to determine the effect of independent variables (population,
production of sugar and sugar consumption) on the dependent variable (sugar
imports) in both the short and long term.

This study uses time series data. The analysis model used is the
econometric analysis tool error correction model (Error Correction Model /
ECM). This model can explain the behavior of short and long term.

The results showed (1) a variable number of the population in the short
and long term there is no effect on sugar imports. (2) the variable consumption of
sugar in the short term and the long term there is no effect on sugar imports. (3)
Variable production of sugar in the short term there is the influence of the sugar
imports, while in the long term there is no effect between sugar production with
imported sugar.

Based on these results it can be concluded that the variables of
population, the consumption of sugar and sugar production in the long term no
significant effect on sugar imports, while in the short term only sugar production
variables that affect the import of sugar. Domestic sugar production to be
increased to meet the needs of domestic sugar that can be imported controlled.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tebu merupakan salah satu jenis komoditas perkebunan yang ditanam untuk

bahan baku utama gula. Di Indonesia, gula pasir merupakan salah satu kebutuhan

bahan pokok dan merupakan komoditas pangan yang strategis setelah beras (Maria,

2009). Selain sebagai salah satu kebutuhan pangan yang sangat penting bagi

kehidupan sehari-hari baik dalam skala rumah tangga maupun industri makanan dan

minuman baik besar maupun kecil, gula pasir juga merupakan sumber kalori bagi

masyarakat selain beras, jagung, dan umbi-umbian. Keberadaan pemanis buatan dan

pemanis lainnya sampai saat ini belum sepenuhnya dapat menggantikan keberadaan

gula pasir dikarenakan gula pasir semakin penting peranannya pada kebutuhan

pangan masyarakat.

Dilihat dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) dan iklimnya, Indonesia

mempunyai keunggulan sebagai produsen gula tebu, karena tanaman tebu

merupakan tanaman tropis yang secara alamiah tumbuh secara meluas di daerah

tropis. Sebagai salah satu komoditas pokok masyarakat, pemerintah berkewajiban

untuk menjamin ketersediaan adanya gula pasir di pasar domestik dengan harga

yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya untuk menjaga ketersediaan gula pasir

domestik maka dapat diwujudkan dalam salah satu program yaitu program

ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada tatanan nasional merupakan kemampuan

bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya untuk dapat memperoleh pangan
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dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, dan aman, yang didasarkan pada

optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keanekaragaman sumber daya domestik.

Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah ketergantungan

ketersediaan pangan nasional terhadap impor.

Sebagai negara dengan sumber daya agribisnis, Indonesia pernah menjadi

salah satu produsen dan eksportir gula pasir terbesar di dunia pada tahun 1930-

1940an. Namun seiring dengan semakin menurunnya produktivitas gula pasir

nasional, predikat sebagai negara pengekspor gula pasir yang pernah disandang kini

berganti menjadi negara pengimpor gula pasir yang cukup besar. Jika membiarkan

impor gula pasir terus meningkat berarti membiarkan industri pergulaan dalam

negeri mengalami kemunduran yang akan menimbulkan masalah bagi negara

Indonesia, karena gula pasir merupakan kebutuhan pokok yang mempunyai

pengaruh langsung terhadap inflasi, itu sangat mengkuatirkan bagi pelaku bisnis,

masyarakat umum, dan pemerintah (Zaini, 2008). Perkembangan industri pergulaan

yang kurang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa industri pergulaan

nasional sedang menghadapi suatu permasalahan yang cukup kompleks.

Selain itu gula pasir merupakan komoditas yang paling terdistorsi oleh

kebijakan-kebijakan di antara komoditas lain. Bentuk distorsi tersebut adalah

proteksi yang mendorong sejumlah permasalahan yang salah satu akibatnya adalah

harga gula internasional tidak menggambarkan tingkat efisiensi karena telah

terdistorsi oleh berbagai bantuan dan subsidi domestik, pembatasan akses pasar,

serta subsidi ekspor selain itu produsen dan konsumen bereaksi terhadap mahalnya

harga gula pasir dan perusahaan-perusahaan juga melakukan penyesuaian operasi
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mereka untuk mengambil keuntungan dari mahalnya harga atau menghindari

membuatan produk yang menggunakan bahan pokok gula pasir. Selain itu juga

adanya distorsi terhadap distribusi rantai pasok pergulaan nasional, juga ikut

menyebabkan fluktuasi harga gula pasir.

Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya impor gula pasir

antara lain ketidakmampuan industri gula pasir dalam negeri untuk memenuhi

kebutuhan gula pasir di masyarakat yang terus meningkat akibat dari pertambahan

jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan per kapita. Upaya mencapai

swasembada gula telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Mulai

dari penerapan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) untuk mendorong peningkatan

produksi gula pasir, rehabilitasi dan perluasan kapasitas pabrik gula di Jawa,

pembangunan pabrik-pabrik gula baru di luar Jawa dan stabilitas harga gula pasir di

dalam negeri. Namun dari berbagai upaya tersebut masih banyak kendala yang

dihadapi pemerintah, mulai dari semakin sempitnya luas lahan untuk ditanami tebu

di pulau Jawa sehingga kapasitas produksi pabrik gula pasir menjadi tidak optimal,

teknologi produksi gula pasir yang masih tertinggal dan budidaya tanaman tebu

yang tidak mampu bersaing dengan tanaman lain seperti padi dan palawija

(Dachliani, 2006).



4

Tabel 1.1
Data Impor, Produksi dan Konsumsi Gula Pasir Di Indonesia

Tahun 1980-2010

Tahun
Impor Gula Pasir

(ton)
Produksi Gula Pasir

(ton)
Konsumsi Gula Pasir

(ton)
1980 400.920 1.259.950 1.660.870
1981 721.019 1.230.120 1.748.026
1982 687.179 1.626.802 1.635.585
1983 168.095 1.619.538 1.992.975
1984 2.917 1.810.373 1.702.407
1985 4.407 1.898.809 2.219.000
1986 79.932 2.014.574 2.237.000
1987 129.838 2.175.874 2.093.242
1988 130.331 2.004.051 2.298.898
1989 325.930 2.108.348 2.256.009
1990 280.978 2.119.585 2.328.000
1991 73.986 2.252.667 2.519.732
1992 294.226 2.306.484 2.435.166
1993 181.334 2.329.811 2.691.856
1994 21.207 2.453.881 2.929.123
1995 578.519 2.059.576 3.170.936
1996 1.286.080 2.094.195 3.374.010
1997 1.364.563 2.191.986 3.366.944
1998 950.141 1.488.269 2.724.953
1999 1.583.957 1.493.933 2.889.171
2000 1.677.611 1.780.130 2.989.171
2001 1.469.244 1.824.575 3.150.866
2002 1.113.777 1.901.326 3.300.808
2003 1.079.592 1.991.606 3.300.811
2004 1.181.397 2.051.645 3.388.808
2005 2.033.348 2.241.742 3.439.640
2006 1.452.956 2.307.000 3.760.000
2007 3.027.423 2.623.800 3.759.524
2008 1.044.000 2.668.428 3.500.000
2009 1.660.200 2.849.769 4.300.000
2010 2.320.500 2.214.000 4.534.500

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian (2010)

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah produksi gula pasir tidak

dapat mengimbangi jumlah permintaan dalam negeri yang terus meningkat sehingga

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, pemerintah terpaksa harus mengimpor
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gula pasir dari kekurangan jumlah yang diproduksi. Kenaikan jumlah penduduk dan

dengan adanya perbaikan pendapatan masyarakat Indonesia telah mempengaruhi

jumlah konsumsi gula pasir di Indonesia. Pada tahun 1997 terjadi musim kemarau

yang panjang yang sangat mempengaruhi produksi gula pasir dalam negeri.

Produksi gula pasir pada tahun 1997 sebesar 2.191.986 ton menurun menjadi

1.488.269 ton pada tahun 1998. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk

meningkatkan jumlah impor pada tahun yang sama guna untuk memenuhi

kebutuhan gula pasir dalam negeri pada tahun 1997 sebesar 3.366.944 ton dan tahun

1998 sebesar 2.724.953 ton. Sedangkan pada tahun 2005 impor gula pasir sebesar

2.033.348 ton dan pada tahun 2007 impor gula pasir sebesar 3.027.423 ton

dikarenakan harga gula pasir dalam negeri lebih mahal dibandingkan harga gula

pasir impor. Pemerintah melakukan impor gula pasir agar harga gula pasir dalam

negeri kembali stabil sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Meningkatnya

harga gula pasir dalam negeri disebabkan karena biaya produksi gula pasir yang

dikeluarkan tidak seimbang dengan harga gula pasir dalam negeri di pasaran.

Produksi gula pasir dalam negeri yang mengalami penurunan dari tahun ke

tahun yang disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu efisiensi pada

tingkat tanaman (on farm) yang masih rendah dan efisiensi pabrik gula (off farm)

yang masih rendah karena mesin penggiling tebu yang sudah termakan usia

sehingga tidak dapat memproduksi gula pasir dengan maksimal (Mardianto et al.,

2005). Selain itu juga petani tebu masih menggunakan tanaman keprasan dari bibit

tebu yang sudah pernah dipanen atau tidak menggunakan bibit tebu yang baru serta

para petani tebu masih menggunakan varietas lama yang menyebabkan tingkat
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kemanisan gula yang kurang maksimal atau tingkat rendemen tebu yang masih

rendah. Akibat dari penurunan produksi gula pasir dalam negeri, pemerintah harus

mengimpor gula pasir untuk mencukupi kebutuhan akan konsumsi gula pasir dalam

negeri.

Konsumsi gula pasir dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat seiring

dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat per kapita. Untuk

memenuhi kebutuhan gula pasir yang terus meningkat, pemerintah telah melakukan

berbagai cara dan upaya untuk dapat mendorong peningkatan produksi gula pasir

dalam negeri yaitu dengan meningkatkan jumlah produksi gula pasir dalam negeri

agar dapat memenuhi permintaan akan gula pasir, meningkatkan tingkat rendemen

tebu dengan cara menanam bibit tanaman tebu dengan varietas yang bagus dan baru

bukan tanaman keprasan serta penetapan harga gula pasir yang bertujuan untuk

dapat menjaga ketersediaan gula pasir dengan melindungi produsen dalam negeri

dengan tidak merugikan konsumen.
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Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 1980-2010

Tahun Jumlah Penduduk (juta) Selisih (juta)
1980 147.490.000 2.597.000
1981 151.315.000 3.825.000
1982 154.662.000 3.347.000
1983 158.083.000 3.421.000
1984 161.580.000 3.497.000
1985 165.154.000 3.574.000
1986 167.881.000 2.727.000
1987 170.653.000 2.772.000
1988 173.472.000 2.819.000
1989 176.336.000 2.864.000
1990 179.379.000 3.043.000
1991 182.940.000 3.561.000
1992 186.043.000 3.103.000
1993 189.136.000 3.093.000
1994 192.217.000 3.081.000
1995 195.283.000 3.066.000
1996 198.320.000 3.037.000
1997 201.353.000 3.033.000
1998 204.393.000 3.040.000
1999 207.437.000 3.044.000
2000 205.132.000 -2.305.000
2001 207.995.000 2.863.000
2002 210.898.000 2.903.000
2003 213.841.000 2.943.000
2004 216.826.000 2.985.000
2005 219.852.000 3.026.000
2006 222.747.000 2.895.000
2007 225.642.000 2.895.000
2008 228.523.000 2.881.000
2009 231.370.000 2.847.000
2010 237.556.000 6.186.000

Sumber: BPS (2010), diolah

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari tahun

1980-2010 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2000 mengalami

penurunan sebesar 2.305.000 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap

tahunnya maka diperkirakan kebutuhan akan konsumsi gula pasir dalam negeri akan
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mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Konsumsi gula pasir yang terus meningkat

juga disebabkan karena meningkatnya pendapatan masyarakat serta pertumbuhan

ekonomi yang semakin baik sedangkan produksi gula pasir dalam negeri yang

cenderung tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat memaksa

pemerintah mengambil langkah untuk mengimpor gula pasir untuk mencukupi

kebutuhan akan gula pasir dalam negeri.

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk besar dengan pendapatan yang

terus meningkat, Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu negara konsumen

gula pasir terbesar di dunia. Dengan struktur pasar gula yang oligopolistik, maka

terdapat risiko yang tinggi akan ketidakpastian dan ketidakstabilan harga gula pasir.

Ketidakstabilan harga gula pasir ini dapat menyebabkan ketidakstabilan akan

pendapatan para petani tebu. Selain itu juga, ketergantungan yang besar pada impor

gula pasir dapat mengancam kemandirian bangsa Indonesia, di samping pengurasan

devisa negara yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian negara dan

pelunasan hutang luar negeri.

Mengingat bahwa gula pasir merupakan salah satu dari sembilan bahan

pokok yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat dan jumlah

penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya mengakibatkan jumlah

produksi gula pasir dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat sehingga pemerintah melakukan impor gula pasir untuk memenuhi

kebutuhan akan gula pasir dalam negeri. Impor gula pasir dalam negeri telah

menarik minat banyak pelaku pasar, sehingga menimbulkan masalah dan kesulitan

dalam pengendaliannya (Maria, 2009). Kondisi dan permasalahan pergulaan
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nasional memang sangat kompleks dilihat dari sisi produksi gula pasir dalam negeri,

konsumsi gula pasir, impor gula pasir maupun perdagangannya. Keluhan dari sisi-

sisi tersebut tidak terlepas juga dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.

Adapun penyebab dari peningkatan impor gula pasir dalam negeri

dikarenakan untuk menyetabilkan tingginya harga gula domestik agar dapat

dijangkau para konsumen, adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke

tahunnya dan kenaikan pendapatan masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh

adanya kebijakan pergulaan domestik, kebijakan pergulaan internasional, penurunan

produksi gula pasir dalam negeri, dan peningkatan konsumsi akan gula pasir di

masyarakat merupakan penyebab dari membengkaknya impor gula pasir di

Indonesia. Berdasarkan dari fenomena uraian tersebut, peneliti tertarik untuk

meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Gula Pasir di Indonesia

Tahun 1980-2010”.

B. Perumusan Masalah

Volume impor gula pasir yang relatif tinggi disebabkan karena menurunnya

produksi gula pasir dalam negeri sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan akan

gula pasir dalam negeri. Impor gula pasir yang tinggi akan berpengaruh pada

industri gula pasir dalam negeri dan ketahanan pangan nasional. Selain itu

penurunan produksi gula pasir dalam negeri juga ikut berperan dalam

ketergantungan akan impor gula pasir. Berdasarkan uraian tersebut, maka

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Bagaimanakah pengaruh konsumsi gula pasir terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Bagaimanakah pengaruh produksi gula pasir terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah disebutkan di atas dan dengan

melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, maka tujuan penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi gula pasir terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Untuk mengetahui pengaruh produksi gula pasir terhadap impor gula pasir di

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya  penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan

serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai permasalahan-

permasalahan yang ada pada industri pergulaan di dalam negeri.
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2. Bagi pembaca

Memberikan bahan acuan serta wawasan tentang pergulaan di Indonesia serta

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang

berkepentingan dan sebagai bahan pembanding dan masukan untuk penelitian

selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan industri pergulaan di Indonesia.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-teori

1. Teori Konsumsi Keynes

Keynes pada tahun 1930-an membuat tiga asumsi tentang teori konsumsi.

Pertama, Keynes berasumsi bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal

(marginal propersity to consume) yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar

tambahan adalah antara nol dan satu. Asumsi ini menjelaskan bahwa pada saat

pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula konsumsi dan

tabungannya. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar

peningkatan pendapatan diposabel.

Persamaan konsumsi Keynes adalah

C = a + bYd

Dimana:

C : konsumsi

a : konstanta atau autonomous consumption

b : marginal propensity to consume (MPC)

Yd : pendapatan Diposable atau pendapatan yang siap konsumsi

Teori keynes kedua adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang

disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (average propensity to consume)

turun ketika pendapatan naik. Menurut Keynes, proporsi tabungan orang kaya

lebih besar daripada orang miskin. Jika diurutkan dari orang sangat miskin sampai
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orang kaya akan terlihat dari tingkat proporsi tabungan terhadap pendapatan yang

semakin meningkat.

Terakhir, pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan

tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Ini berbeda dengan pendapat ekonom

klasik yang beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan

mendorong tingkat tabungan dan mengurangi konsumsi.

2. Fungsi Konsumsi Kuznets

Teori ini merupakan bentuk anomali dari teori fungsi konsumsi Keynes.

Anomali tersebut berhubungan dengan dugaan Keynes tentang kecenderungan

mengkonsumsi rata-rata turun bila pendapatan naik. Anomali pertama disebutkan

secular stagnation yaitu kondisi depresiasi yang berkepanjangan sampai ada

kebijakan fiskal yang menggeser/menaikkan permintaan agregat. Keadaan ini

terjadi pada saat setelah perang dunia kedua dimana tidak terjadi depresi padahal

pendapatan masyarakat setelah perang meningkat.

Anomali kedua dikemukakan oleh Simon Kuznets yang meneliti data

konsumsi dan pendapatan. Dalam penelitiannya ditemukan rasio antara konsumsi

dengan pendapatan ternyata stabil dari dekade ke dekade, walaupun telah terjadi

kenaikan pendapatan. Kedua anomali tersebut membuktikan fungsi konsumsi

Keynesian berlaku untuk data rumah tangga atau jangka pendek, sedangkan

jangka panjang fungsi konsumsi cenderung bersifat konstan.

3. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan bisnis. Di mana bisnis itu

lebih banyak masalah daripada perdagangan yaitu meliputi investasi, produksi,
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pemasaran, dan lain sebagainya. Namun perdagangan adalah inti dari kegiatan

bisnis, karena pada akhirnya setiap kegiatan bisnis tersebut berujung pada

kegiatan perdagangan yang intinya jual beli. Perdagangan internasional

merupakan suatu cerminan dari suatu negara yang menganut sistem perekonomian

terbuka. Pada saat ini hampir tidak ada satu negara di dunia yang menganut sistem

perekonomian tertutup, hal itu disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi

semua kebutuhan penduduknya sendiri. Dengan menganut sistem perekonomian

terbuka dapat terlaksanakannya pertukaran atau perdagangan dengan negara lain

sehingga dapat memenuhi kebutuhan masing-masing negara.

3.1. Perdagangan Berdasarkan Keunggulan Absolut: Adam Smith

Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada

keunggulan absolut. Jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam

memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding negara lain

dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat

memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi

dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan

menukarnya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses

ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dalam cara yang paling efisien.

Output kedua komoditi yang diproduksi pun akan meningkat. Peningkatan dalam

output ini akan mengukur keuntungan dari spesialisasi produksi untuk kedua

negara yang melakukan perdagangan (Salvatore, 1996).

Adam Smith percaya bahwa semua negara dapat memperoleh keuntungan

dari perdagangan dan dengan tegas menyarankan untuk menjalankan kebijakan
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yang dinamakan laisserz-faire, yaitu suatu kebijakan yang menyarankan sesedikit

mungkin intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Keyakinan Adam Smith

tersebut juga dikemukakan oleh para ekonom klasik berikutnya. Melalui

perdagangan, sumber daya dunia dapat didayagunakan secara efisien dan dapat

memaksimumkan kesejahteraan dunia. Jika melihat pandangan Adam Smith ini,

sangatlah bertentangan dengan saat ini jika pada saat ini sebagian besar negara di

dunia ternyata memberlakukan banyak sekali pembatasan terhadap arus bebas

perdagangan internasional, khususnya karena didasari oleh kepentingan

kesejahteraan nasional. Dalam kenyataannya, pembatasan arus bebas perdagangan

ini terutama dilakukan oleh sejumlah industri dan para pekerja yang terancam

dengan adanya impor. Oleh karenanya, pembatasan perdagangan sebetulnya

hanya akan menguntungkan sedikit pihak namun dengan mengorbankan banyak

pihak (yaitu pihak-pihak yang harus membayar harga lebih tinggi untuk barang-

barang domestik yang bersaing).

3.2. Teori Heckscher-Ohlin

Sumber utama perdagangan internasional adalah adanya perbedaan

karunia sumber-sumber daya antar negara merupakan salah satu landasan teori

yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi internasional. Teori ini

dikembangkan oleh dua ekonom terkemuka dari kebangsaan Swedia, yakni Eli

Heckscher dan salah satu mahasiswanya yang paling cemerlang yakni Bertil Ohlin

sehingga teori ini dikenal sebagai teori Heckscher-Ohlin. Teori ini sangat

menekankan saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi

antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi
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berbagai macam barang, maka teori tersebut juga sering kali disebut sebagai teori

proporsi faktor (factor-proportion theory). Pada dasarnya teori perdagangan

Heckscher-Ohlin dilandaskan pada asumsi-asumsi pokok sebagai berikut:

1. Di dunia hanya terdapat dua negara saja (Negara 1 dan Negara 2), dua

komoditi (komoditi X dan komoditi Y), dan dua faktor produksi (tenaga Kerja

dan modal).

2. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat

teknologi produksi yang persis sama.

3. Komoditi X secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja,

sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal. Hal ini berlaku

untuk kedua negara.

4. Kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil

yang konstan dan hal ini sama-sama terjadi dikedua negara.

5. Spesialisasi produksi yang berlangsung di kedua negara sama-sama tidak

lengkap atau tidak menyeluruh, artinya masing-masing negara tetap

memproduksi kedua jenis komoditi itu secara sekaligus meskipuun dalam

komposisi yang berbeda.

6. Selera atau preferensi-preferensi permintaan para konsumen yang ada di kedua

negara itu persis sama.

7. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk (tempat perdagangan kedua

komoditi) dan juga dalam pasar faktor (tempat bertemunya kekuatan

permintaan dan penawaran atas berbagai faktor produksi).
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8. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing

negara namun tidak ada mobilitas faktor antar negara/internasional.

9. Sama sekali tidak ada biaya-biaya transportasi, tarif, atau berbagai bentuk

hambatan lainnya yang dapat mengurangi kebebasan arus perdagangan barang

yang berlangsung di antara kedua negara tersebut.

10. Semua sumber daya produktif atau faktor produksi yang ada di masing-masing

Negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi.

11. Perdagangan internasional yang terjadi di antara Negara 1 dan Negara 2

sepenuhnya seimbang (jumlah ekspor dan impor kedua negara persis sama).

Intisari dari teorema Heckscher-Ohlin sebagai berikut: sebuah negara akan

mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi

yang relatif melimpah dan murah di negara itu, dan dalam waktu yang bersamaan

akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang

relatif langka dan mahalnya di negara itu. Singkatnya, sebuah negara yang relatif

kaya atau berkelimpahan tenaga kerja akan mengekspor komoditi-komoditi yang

relatif padat tenaga kerja dan mengimpor komoditi-komoditi yang relatif padat

modal (yang merupakan faktor produksi langka dan mahal di negara yang

bersangkutan).

Model Heckscher-Ohlin juga sering disebut dengan teori kepemilikan

faktor (Factor endowment theory) atau teori proporsi faktor (factor proportions

theory). Teori tersebut menyatakan bahwa setiap negara akan melakukan

spesialisasi produksi yang tersedia di negaranya itu dalam jumlah dan berharga
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relatif murah, serta mengimpor komoditi banyak menyerap faktor produksi yang

di negara itu relatif langka dan mahal (Salvatore, 1996).

4. Peranan Ekspor Impor Terhadap Pembangunan Ekonomi

Sebelum tahun 1980-an, ekspor di Indonesia sebagian besar terdiri dari

hasil bumi, hasil hutan, dan hasil tambang. Dan setelah tahun 1980-an, ekspor di

Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil produksi industri atau manufaktur,

semacam barang komoditas non-migas. Jadi sebagian besar jenis barang ekspor di

Indonesia pada umumnya terdiri dari barang-barang konsumsi dan masih sedikit

barang-barang yang tergolong bahan baku apalagi barang-barang modal.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 1997 yang lalu

telah mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar industri-industri modern di

Indonesia, sangat tergantung pada bahan baku impor. Ketergantungan bahan baku

impor ini mencapai 60% dari kebutuhan bahan baku. Hal ini berarti bahwa

sebagian ekspor di Indonesia sangat tergantung pada besar kecilnya impor. Oleh

karena itu, penting pula bagi setiap eksportir Indonesia memahami kalkulasi

impor, baik untuk mengetahui harga pokok barang impor maupun untuk

menghitung pengembalian bea masuk dari bahan baku yang diimpor.

Salah satu tujuan kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan barang-barang yang dibutuhkan dengan cara mendatangkan

barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri (Amir, 1999).

Kaitannya dengan gula pasir, impor gula pasir dilakukan untuk menutupi

kekurangan akan konsumsi gula pasir di masyarakat yang diakibatkan karena

produksi gula pasir dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat selain
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itu juga untuk menyetabilkan tingginya harga gula pasir dalam negeri sehingga

dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar adalah pertumbuhan

ekonomi yang mantap atau tangguh (steady growth). Ada empat asumsi teori

pertumbuhan ekonomi yang teguh, yaitu sebagai berikut (Mahyudi, 2004):

1. Barang modal mencapai kapasitas penuh.

2. Tabungan (S) proposional dengan pendapatan nasional (Y).

3. Rasio antara modal dan produksi tetap.

4. Perekonomian dalam dua sektor.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa

pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan dapat juga

diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan

ekonomi biasanya ditelaah dengan proses produksi yang melibatkan sejumlah

jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Kaitannya

dengan gula pasir, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari banyaknya jumlah

produksi gula pasir yang dihasilkan dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat sehingga tidak perlu untuk mengimpor gula pasir serta dapat

meningkatkan pendapatan nasional.

5. Kebijakan Impor Gula

Pemerintah memiliki kekuatiran yang besar terhadap tingginya impor gula

pasir, yang dilihat sebagai ancaman terhadap kemandirian pangan dalam negeri.

Kemandirian pangan merupakan hal penting bagi negara berkembang yang
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berpenduduk besar dengan daya beli yang rendah seperti Indonesia. Sementara

itu, pasar internasional gula yang dikuasai oleh beberapa negara produsen utama

dan pedagang besar, menunjukkan bahwa struktur pasar tersebut bersifat

oligopolistik. Harga gula pasir internasional tidak menggambarkan tingkat

efisiensi karena telah terdistorsi oleh berbagai bantuan dan subsidi domestik,

pembatasan akses pasar serta subsidi ekspor. Kebijakan pembatasan impor gula

pasir tidak saja dilakukan oleh negara net importir, tetapi juga dilakukan oleh

negara net eksportir. Akibatnya stok gula pasir meningkat, dan volume gula pasir

yang diperdagangkan terus meningkat 35 juta ton per tahun, sehingga telah

mendorong kejatuhan harga gula pasir di pasar dunia (Mardianto et al., 2005).

Impor gula pasir dalam negeri yang besar telah menarik banyaknya minat

pelaku pasar sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengendaliannya. Kemelut

pengelolaan impor gula pasir yang terus berlangsung mendorong pemerintah

melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) untuk mengatur

tata niaga dan impor gula. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan namun masih

belum mampu mengatasi kemelut industri gula dalam negari.

Dalam pembangunan industri gula nasional, pemerintah telah menerapkan

beberapa instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mendorong perkembangan

industri gula di Indonesia. Kebijakan tersebut mempunyai dimensi cukup luas

yang mencakup input, produksi, distribusi dan harga gula itu sendiri. Kebijakan

yang paling signifikan di antara berbagai kebijakan produksi dan input adalah

kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Penerbitan kebijakan TRI ini sebagai

respon atas adanya defisit atau kekurangan penyediaan gula pasir yang semakin



21

besar sebagai akibat dari konsumsi gula pasir yang terus meningkat, juga karena

perekonomian nasional tumbuh cukup pesat yang disertai dengan peningkatan

jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat yang meningkat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan rujukan yang relevan

dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi yaitu:

1. Dachliani (2006)

Impor gula di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1967 dan terus

meningkat hingga saat ini. Ketergantungan pada gula impor berarti semakin

rendah ketahanan pangan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan gula pasir yang

terus meningkat tidak dapat dimbangi oleh peningkatan produksi gula pasir di

dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling

berpengaruh terhadap volume impor gula pasir di Indonesia pada periode tahun

1980-2003. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Pusat Penelitian Perkebunan Gula

Indonesia (P3GI). Analisis menggunakan model regresi linier. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa variabel produksi gula pasir berpengaruh negatif

secara signifikan sedangkan stok gula pasir, konsumsi gula pasir dan pendapatan

satu tahun sebelumnya berpengaruh positif secara signifikan terhadap volume

impor gula.

2. Maria (2009)

Penelitian tentang analisis kebijakan tataniaga gula terhadap ketersediaan

dan harga domestik gula pasir di Indonesia oleh Maria (2009) mengemukakan
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bahwa sepanjang sejarah, perdagangan gula di Indonesia tidak pernah lepas dari

intervensi pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur

mengenai perdagangan gula pasir yang tentunya akan berdampak pada produksi

gula pasir nasional, pemasaran atau distribusi, ketersediaan, impor, harga gula

dalam negeri dan sebagainya. Hal ini dikarenakan perdagangan gula pasir bukan

hanya pada masalah teknis saja, melainkan suatu sistem yang didalamnya banyak

komponen yang mempengaruhi dan terpengaruh olehnya. Penelitian ini

hendaknya memberikan gambaran mengenai peranan kebijakan tataniaga gula

terhadap ketersediaan dan harga gula pasir domestik serta proyeksi (trend) di

masa yang akan datang. Data yang digunakan berupa data time series dengan

kurun waktu tahun 1970-2005 yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis

ekonometrika dengan model regresi dan trend didapatkan bahwa ketersediaan gula

pasir secara signifikan dipengaruhi oleh luas area lahan perkebunan, jumlah

pabrik gula, dan selisih harga gula pasir domestik dengan harga gula pasir dunia.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga gula pasir domestik secara

signifikan dipengaruhi oleh kebijakan tataniaga pada setiap periode, produksi,

konsumsi, harga gula pasir dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap US$. Kebijakan

tataniaga gula berpengaruh secara langsung terhadap harga gula pasir domestik

tetapi terhadap ketersediaan gula pasir di Indonesia kebijakan ini tidak

berpengaruh secara langsung. Dengan mengikuti trend eksponensial maka pada

beberapa tahun yang akan datang harga gula pasir domestik (eceran) terus

mengalami peningkatan. Di lain pihak, melalui model trend kuadratik produksi

gula pasir akan kembali mengalami penurunan.
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3. Zaini (2008)

Penelitian tentang pengaruh harga gula impor, harga gula domestik, dan

produksi gula gomestik terhadap permintaan gula impor di Indonesia oleh Zaini

(2008) bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh harga impor gula, harga gula

domestik, jumlah produksi gula pasir di Indonesia untuk mengimpor kebutuhan

gula pasir dan untuk mengetahui tingkat elastisitas permintaan impor gula pasir di

Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober-Januari 2007. Jenis data yang

digunakan yaitu data sekunder yang meliputi data impor kebutuhan gula pasir,

harga gula impor, harga gula dalam negeri, produksi gula pasir di Indonesia dan

permintaan model yang terjadi selama 20 tahun dari 1986-2005. Data dianalisis

dengan teknik analisis ekonometrika yang menggunakan model Regresi Linear

Berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Dari hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa harga gula domestik, harga gula impor dan produksi

gula domestik secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan

impor gula pasir di Indonesia sedangkan secara parsial hanya variabel harga gula

pasir domestik dan produksi gula pasir di Indonesia yang berpengaruh secara

signifikan terhadap permintaan gula impor di Indonesia sedangkan harga gula

pasir impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan gula impor

di Indonesia.
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti
Variabel

Penelitian
Hasil

Hasil Penelitian
1. Dachliani

(2006)
(Y) = impor gula
(X1) = produksi gula
(X2) = stok gula
(X3) = konsumsi gula
(X4)=pendapatan satu tahun

sebelumnya
(X5) = harga gula
(X6) = kurs US Dollar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
produksi gula berpengaruh negatif secara
signifikan dengan impor gula sedangkan
variabel stok gula, konsumsi gula dan
pendapatan satu tahun sebelumnya
berpengaruh positif secara signifikan terhadap
variabel impor gula.

2. Maria
(2009)

(Y) = impor gula pasir
(X1) = produksi gula pasir
(X2) = luas area
(X3) = rendemen tebu
(X4) = jumlah pabrik gula

a. Produksi gula pasir  berpengaruh signifikan
terhadap impor gula pasir.

b. Variabel luas area, rendemen tebu dan
jumlah pabrik gula pasir mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel
produksi gula pasir.

3. Zaini
(2008)

(Y) = impor gula pasir
(X1) = harga gula impor
(X2) = harga gula domestik
(X3) = produksi gula pasir

hasil penelitian menunjukkan bahwa harga
gula domestik, harga gula impor dan produksi
gula domestik secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap permintaan impor
gula pasir di Indonesia sedangkan secara
parsial hanya variabel harga gula pasir
domestik dan produksi gula pasir di Indonesia
yang berpengaruh secara signifikan terhadap
permintaan gula impor di Indonesia
sedangkan harga gula pasir impor tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
permintaan gula pasir impor di Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Perkembangan industri gula pasir di Indonesia tidak saja ditentukan oleh

faktor-faktor yang ada dalam sistem industri gula itu sendiri, melainkan juga dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor dari luar industri gula pasir, misalnya

kebijakan mengenai tataniaga input, kebijakan harga gula pasir dan perdagangan.

Kebutuhan akan konsumsi gula pasir cenderung semakin meningkat dari tahun ke

tahun seiring dengan semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk,
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pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pendapatan masyarakat yang semakin

meningkat, pertumbuhan industri-industri makanan dan minuman yang baru serta

kenaikan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Dengan meningkatnya

konsumsi gula pasir yang tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produksi

maka diperlukan impor gula pasir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

maupun industri makanan dan minuman. Sedangkan permasalahan di bidang

produksi gula pasir itu sendiri meliputi penurunan luas areal lahan pertanian tebu,

para petani tebu yang masih menggunakan varietas dan kualitas bibit tanaman

tebu yang kurang baik dan menggunakan tanaman keprasan, serta inefisiensi di

tingkat usaha tani dan inefisiensi di tingkat pabrik gula dalam negeri yang akan

menyebabkan tidak maksimalnya jumlah produksi gula pasir.

Terdapat beberapa instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah

untuk dapat mengatasi permasalahan pada industri gula di Indonesia selain

melalui peningkatan teknologi, diantaranya kebijakan tarif impor dan kebijakan

yang diharapkan oleh pemerintah dapat berguna untuk investasi yaitu nilai tukar

dan suku bunga untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran gula

pasir. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi industri gula

pasir dalam negeri dan konsumen.

Dari uraian diatas tersebut perlu dianalisis mengenai kebijakan-kebijakan

pemerintah yang tepat untuk dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran gula

pasir dengan mempertimbangkan tingkat produksi dan konsumsi gula pasir dalam

negeri.
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Keterangan:

: hubungan jangka pendek

: hubungan jangka panjang

: proksi jumlah penduduk sebagai konsumen

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dirumuskan dalam kalimat

pertanyaan (Sugiyono, 2009). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka

penulis membuat suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga produksi gula pasir berpengaruh negatif terhadap impor gula pasir di

Indonesia tahun 1980-2010 dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Diduga konsumsi gula pasir berpengaruh positif terhadap impor gula pasir di

Indonesia tahun 1980-2010 dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap impor gula pasir di

Indonesia tahun 1980-2010 dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Produksi gula pasir

Konsumsi gula pasir

Jumlah penduduk

Impor gula pasir

Konsumen
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi penelitian (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan

sampel penelitian dari data laju pertumbuhan penduduk, statistik impor gula pasir,

produksi gula pasir dan konsumsi gula pasir dari tahun 1980-2010.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel-variabel terkait adalah sebagai berikut:

1. Impor gula pasir Indonesia (M) adalah total volume impor gula pasir di

Indonesia yang diimpor dari berbagai negara dalam satuan ribuan ton per

tahun.

2. Produksi gula pasir dalam negeri (PDN) adalah kegiatan suatu industri pabrik

gula (PG) dalam negeri untuk menghasilkan gula putih dari tanaman tebu

dengan tujuan untuk dipasarkan kembali maupun untuk konsumsi masyarakat.

3. Konsumsi gula dalam negeri (C) adalah suatu kegiatan yang dilakukan

konsumen yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan

dari gula pasir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tingggal atau

berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian

tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku

di daerah tersebut.
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C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu

(time series) dari tahun 1980 sampai tahun 2010 yang merupakan data sekunder

yang bersumber dari Ditjen Perkebunan, Sekretariat Dewan Gula Indonesia, dan

Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan

dengan metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan cara pengumpulan data

dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan

memahami bahan-bahan bacaan yang berhubungan atau berkaitan dengan

penelitian untuk mendapatkan masukan dan informasi yang dibutuhkan.

E. Teknik Analisis

Penelitian ini digunakan teknik analisis ekonometrika dengan

menggunakan model Engle-Granger ECM (Error Correction Model) yang

merupakan model yang digunakan untuk mengkoreksi persamaan regresi di antara

variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai

keseimbangannya di jangka panjang, dengan syarat utama berupa keberadaan

hubungan kointregrasi di antara variabel-variabel penyusunnya. Penelitian ini juga

menggunakan model regresi linear berganda yang mana merupakan suatu model

regresi yang terdiri atas lebih dari satu variabel independen. ECM itu sendiri dapat

digunakan ketika data tidak stasioner pada tingkat level 1(0), melainkan data

stasioner pada tingkat derajat integrasi satu (1) atau tingkat 1st difference dan

terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antar variabel-variabel penyusun.
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1. Pemilihan Model

Pemilihan model merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian

apakah model yang dipakai menggunakan model linier, model log linier atau

model yang lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode yang dikembangkan

oleh MacKinnon, White and Davidson dengan nam MWD Test sebagai alat

pemilihan model empiris pada variavel bebas.

Model linier dan log linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

IMPt = β + β PROD + β KONS + β PENDUDUK + (1)

LIMPt = µ + µ LPROD + µ LKONS + µ LPENDUDUK + (2)

Di mana:

IMPt = Impor gula pasir (ton)

PRODt = Produksi gula pasir (ton)

KONSt = Konsumsi gula pasir (ton)

PENDUDUKt = Jumlah penduduk (juta)

LIMPt = Log impor gula pasir (%)

LPRODt = Log produksi gula pasir (%)

LKONSt = Log konsumsi gula pasir (%)

LPENDUDUKt = Log jumlah penduduk (%)

= Variabel gangguan atau residual

Untuk melakukan uji MWD ini diasumsikan bahwa:

H0 = Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

Ha = Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)
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Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut:

a. Estimasi persamaan (1) dan (2), kemudian nyatakan F1 dan F2 sebagai  nilai

prediksi atau fitted value dari persamaan (1) dan (2).

b. Dapatkan nilai Z = ln F – F dan Z = antilog F – F
c. Estimasi persamaan (3) dan (4) dengan memasukkan Z dan Z sebagai

variabel penjelas:

IMPt = β + β PROD + β KONS + β PENDUDUK + β4Z1t+ (3)

LIMPt = µ + µ LPROD + µ LKONS +µ LPENDUDUK +β4Z2t+ (4)

d. Dari langkah di atas, Jika Z pada model linier signifikan secara statistik, maka

kita menolak H0 sehingga model yang tepat adalah log linier dan sebaliknya

jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang

tepat adalah linier. Jika Z signifikan secara statistik melalui uji t maka kita

menolak Ha sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak

signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif sehingga model yang tepat

adalah log linier (Widarjono, 2009).

2. Uji Stasioneritas

Suatu data hasil proses random dapat dikatakan stasioner apabila

memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu

dan kovarian antara dua data runtun waktu (time series) hanya tergantung dari

kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Sebagai implikasinya untuk

mengetahui kestasioneritasan data dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:
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a. Uji Akar Unit

Proses yang bersifat random atau stokastik merupakan kumpulan dari

variabel random dalam urutan waktu. Setiap data time series dalam suatu

penelitian merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. Suatu data hasil

proses yang bersifat random dikatakan stasioner apabila telah memenuhi tiga

kriteria yaitu apabila rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu serta jika

kovarian antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara

dua periode waktu tersebut.

Metode uji stasioner data telah berkembang setelah perhatian para ahli

ekonometrika terhadap ekonometrika time series. Ahli ekonometrika menguji

masalah stasioneritas data menggunakan uji akar-akar unit (unit root test). Uji

akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan uji

akar unit Dickey-Fuller (DF).

ΔYt = α1 + α 2t + α 3Yt-1 + ut

Di mana t adalah variabel tren, yang mengambil nilai 1, 2, dan seterusnya

dan di mana Yt-1 merupakan nilai keterlambatan satu periode variabel Y.

Hipotesisnya adalah bahwa α3, Koefisien Yt-1 adalah nol, yang berarti bahwa deret

berkala yang mendasarinya tidak stasioner. Ini disebut dengan hipotesis akar unit.

Untuk menguji bahwa ɑ3, nilai α3 yang diestimasi adalah nol, biasanya juga

menggunakan uji t tetapi tidak bisa dilakukan karena uji t hanya valid jika deret

berkala yang mendasarinya stasioner. Akan tetapi bisa juga menggunakan tes

alternatif yang disebut tes τ (tau) yang nilai kritisnya ditabulasikan oleh

penciptanya atas dasar simulasi Monte Carlo (Gujarati, 2006). Tes τ (tau) dikenal
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sebagai uji Dickey-Fuller (DF). Jika dalam suatu penerapan, nilai t (= tau) hitung

estimasi dari α3 lebih besar (dalam nilai mutlaknya) daripada nilai tau kritis

Dickey-Fuller, maka dapat menolak hipotesis akar unit, artinya bahwa deret

berkala tersebut bersifat stasioner. Di sisi lain, apabila nilai tau hitung lebih kecil

(dalam nilai mutlaknya) daripada nilai tau kritis, maka tidak dapat menolak

hipotesis akar unit.

Untuk mengetahui ada tidaknya unit root dapat dilakukan dengan mencari

nilai δ dengan hipotesis berikut ini:

H0 : δ = 0 maka terdapat unit root yang artinya data time series tidak stasioner dan

jika H1 : δ = 0 maka tidak terdapat unit root yang artinya data time series

stasioner.

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test

Dickey Fuller Test digunakan ketika diasumsikan bahwa eror term (ut)

tidak saling berkorelasi. Namun, ut saling berkorelasi, maka dapat menggunakan

ADF Test. Tes ini dilakukan dengan menambah (Augmenting) nilai lag pada

variabel dependen di tiga persamaan sebelumnya. Persamaan test ADF dapat

ditulis sebagai berikut:

ΔYt = β1 + β2t + δYt-1 + ∑ ΔYt-i + εt

Di mana εt adalah white noise error term murni dan ΔYt-1 = (Yt-1-Yt-2),

ΔYt-2 = (Yt-2-Yt-3), dan seterusnya. Dalam tes ADF masih menguji apakah δ = 0

atau tidak, dan tes ADF juga masih mengikuti distribusi asimtotik yang sama

dengan DF statistik sehingga nilai kritikal yang sama dapat digunakan (Ajija et

al., 2011).
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b. Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan

hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stasioner pada tingkat level atau

derajat nol atau I (0). Uji derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada

derajat berapa data akan stasioner. Pada uji derajat integrasi model regresi Engle-

Granger ECM (Error Correction Model), variabel-variabel penelitian harus

stasioner pada tingkat 1st difference. Dan apabila salah satu variabel stasioner di

tingkat 1st difference, maka semua variabel harus stasioner di tingkat 1st difference

juga (Ajija et al., 2011).

3. Uji Kointegrasi (Residual Based Test)

Regresi yang mengunakan data time series yang tidak stasioner akan

menghasilkan regresi lancung. Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi

cukup tinggi tetapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

tidak mempunyai makna (Widarjono, 2009).

Uji kointegrasi merupakan lanjutan dari uji akar-akar unit dan derajat

integrasi. Uji kointegrasi dimaksudkan untuk mengetahui perilaku data dalam

jangka panjang antar variabel terkait apakah berkointegrasi atau tidak seperti yang

dikehendaki oleh teori ekonomi. Secara ekonomi, dua variabel akan terkointegrasi

jika kedua variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang (equilibrium)

hubungan di antara keduanya (Ajija et al., 2011). Untuk dapat melakukan uji

kointegrasi, harus yakin terlebih dahulu bahwa variabel-variabel yang terkait

dalam pendekatan ini mempunyai derajat yang sama atau tidak. Cara

pengujiannya adalah dengan menguji residualnya berintegrasi atau tidak. Apabila
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residualnya berintegrasi, berarti data tersebut sudah memenuhi prasyarat dalam

pembentukkan dan estimasi model dinamis.

Untuk menguji kointegrasi antara variabel-variabel yang ada dalam

penelitian ini, digunakan metode residual based test. Metode ini dilakukan dengan

memakai uji statistik ADF, yaitu dengan melihat residual regresi kointegrasi

stasioner atau tidak. Syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan

menggunakan metode Error Correction Model residual harus stasioner pada

tingkat level. Untuk menghitung nilai ADF terlebih dahulu adalah membentuk

persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS).

Setelah data dalam penelitian ini dikatakan stasioner pada derajat tertentu

dan ternyata antar variabel saling berkointegrasi maka dilakukan estimasi dengan

metode pendekatan ECM.

4. Uji Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model) Engle-Granger

Analisis regresi dapat dilihat dari hubungan antar satu variabel terhadap

variabel lainnya, akan tetapi tidak selalu harus ada hubungan kausalitas, dengan

kata lain keberadaan hubungan antar variabel tidak membuktikan adanya

hubungan kausalitas atau arah pengaruh. Mekanisme Error Correction Model

(ECM) pertama kali digunakan oleh Sargan dan selanjutnya dipopulerkan oleh

Engle dan Granger. Uji Engle Granger ini digunakan untuk mengetahui hubungan

jangka panjang (kointegrasi) antara dua variabel. Teori representatif Granger

menyebutkan bahwa jika dua variabel Y dan X terkointegrasi, maka ada

hubungan di antara keduanya dapat diekspresikan dalam uji ECM.

Persamaan dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:
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IMPt = + + +

Selanjutnya, apabila persamaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Error

Correction Model (ECM) maka persamaannya sebagai berikut:

DIMPt = + + + + β4RESID02

Di mana:

IMP = Impor gula pasir

PROD = Produksi gula pasir

KONS = Konsumsi gula pasir

PENDUDUK = Jumlah penduduk

DIMP = IMPt – IMPt-1

DPROD = PRODt – PRODt-1

DKONS = KONSt – KONSt-1

DPENDUDUK = PENDUDUKt – PENDUDUKt-1

RESID02 = RESβ = Intersepβ , β , β = Koefisien ECM jangka pendekβ = Koefisien regresi Error Correction Term (RESID02)

Model koreksi kesalahan (ECM) yang digunakan dalam penelitian ini

mampu menjelaskan perilaku data jangka panjang serta mampu menjelaskan

adanya kointegrasi dari variabel yang diamati. Menurut model ini, model ECM

valid jika tanda koefisien koreksi kesalahan bertanda negatif dan signifikan secara

statistik (Widarjono, 2009).
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5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui model regresi berganda

yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi kriteria

asumsi klasik atau tidak. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa tahapan

pengujian yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji

linieritas.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan di mana satu atau lebih

variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya, dengan kata lain suatu

variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya.

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan hubungan linier antara variabel-

variabel bebas dalam model regresi. Apabila variabel-variabel bebas berkorelasi

secara sempurna, maka metode kuadrat kecil tidak bisa digunakan

(Sumodiningrat, 2010). Awal dari adanya multikolinieritas adalah nilai standard

eror yang tinggi dan nilai t statistik yang rendah. Multikolinieritas muncul apabila

model penelitian yang digunakan merupakan model yang kurang bagus. Ada

tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai R², nilai F hitung dan

nilai t hitungnya. Jika nilai R², nilai F hitung tinggi, sementara nilai t statistiknya

banyak yang tidak signifikan maka ada kemungkinan terjadi multikolinieritas.

Cara lain untuk mengetahui multikolinieritas adalah dengan cara

melakukan regresi antar variabel penjelas (Independen). Jika signifikan, berarti

ada multikolinieritas. Atau dengan kata lain dapat dilakukan dengan regresi

korelasi (r) antar variabel independen.
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b. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan suatu keadaan di mana semua gangguan yang

muncul dalam fungsi regresi populasi yang tidak memiliki varians yang sama. Uji

heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedasitas dan apabila berbeda disebut heteroskedasitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bersifat homoskedasitas atau

tidak terjadi heteroskedasitas. Jadi asumsi homoskedastisitas berarti sama (homo)

dan sebaran (scedasticity) memiliki varian yang sama (Ghozali, 2009). Masalah

heteroskedasitas ini dapat muncul apabila residual dari model regresi yang diamati

memiliki varians yang tidak konstan dari satu observasi ke observasi lain.

Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas, dapat dilakukan

dengan beberapa uji namun dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Pagan

Godfrey. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji Breusch Pagan Godfrey ini yaitu

dengan melihat nilai F dan Obs*R-Squared. Jika nilai Obs*R-Squared lebih kecil

dari X2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ajija et al., 2011).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara angota-

anggota dari serangkaiaan pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu

(seperti pada data runtun waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam

rangkaian ruang (seperti data silang waktu atau cross-sectional data)

(Sumodiningrat, 2010). Dengan kata lain autokorelasi berarti bahwa adanya



38

korelasi atau hubungan antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang

berlainan waktu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan yaitu

dengan cara melakukan uji LM (metode Bruesch Godfrey). Metode ini didasarkan

pada nilai F dan Obs*R-Squared, apabila nilai probabilitas dari Obs*R-Squared

melebihi tingkat kepercayaan, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada masalah

autokorelasi (Ajija et al., 2011).

d. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan karena penelitian ini menggunakan data time

series. Untuk mengetahui suatu model linier atau tidak dilakukan uji Ramsey

RESET atau uji kesalahan spesifikasi regresi. Kriteria pengujiannya, jika nilai

F-hitung lebih besar dari nilai F-kritisnya pada α = 5% berarti signifikan, maka

menerima hipotesis bahwa model kurang tepat. Sebaliknya jika nilai F-hitung

lebih kecil dari nilai F-kritisnya berarti tidak signifikan, maka model dikatakan

tepat (Widarjono, 2009).

6. Uji Statistik

Setelah melakukan uji asumsi klasik maka langkah selanjutnya adalah

analisis uji statistik untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel. Dalam uji statistik terdapat beberapa tahapan pengujian yaitu uji parsial

(uji t), uji F, dan uji determinasi (R2)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk

verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H0). Keputusan untuk

menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh
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dari data. Hal yang penting dalam uji t adalah menggunakan satu sisi atau dua sisi.

Uji hipotesis dua sisi dipilih jika tidak punya dugaan kuat atau dasar teori yang

kuat dalam penelitian, sebaliknya memilih satu sisi jika peneliti mempunyai

landasan teori atau dugaan yang kuat. Dalam uji hipotesis ini menggunakan uji

hipotesis satu sisi karena  penelitian ini mempunyai landasan teori atau dugaan

yang kuat.

Uji t yaitu pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen secara satu persatu. Uji t dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas t-hitung

terhadap tingkat signifikansi α = 5%.

Kriteria pengujian uji t:

a. Jika probabilitas t-hitung < derajat kepercayaan α = 5% maka, variabel

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Jika probabilitas t-hitung > derajat kepercayaan α = 5% maka, variabel

independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat atau dependen. Oleh karena itu untuk membuktikan

kebenaran hipotesis digunakan dengan uji F yaitu untuk mengetahui sejauh mana

variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan tingkat signifikansi sehingga
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diperoleh nilai F-tabel. Kemudian membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel

pada α = 5%.

Kriteria pengujian uji F :

a. Jika F-hitung < F-tabel (α = 5%), maka artinya seluruh variabel independen

secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Jika F-hitung > F-tabel (α = 5%), maka artinya seluruh variabel independen

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c. Determinasi (R2)

Dalam uji regresi linear berganda dengan model ECM dianalisis pula

besarnya nilai determinasi (R2), keseluruhan nilai R2 digunakan untuk mengukur

ketepatan yang paling baik dari analisis linier berganda. Nilai R2 (R2 adjusted)

berkisar antara 0 sampai 1 (Ajija et al., 2011). Jika nilai R2 yang diperoleh

mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut

menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R2

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel bebas menerangkan

variabel terikat. Menghitung R2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana

sumbangan dari masing-masing variabel bebas, jika variabel lainnya konstan

terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar variasi

sumbangannya terhadap variabel terikat.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Industri Gula Indonesia

Salah satu komoditas yang cukup strategis dan memegang peranan penting

di sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan dalam perekonomian

nasional adalah komoditas gula. Pengembangan sektor pertanian dianggap

strategis karena wilayah daratan Indonesia yang sangat luas dan ditunjang oleh

struktur geografis yang beriklim tropis yang sangat cocok untuk pembudidayaan

berbagai komoditas pertanian.

Industri gula merupakan salah satu industri perkebunan tertua dan

terpenting yang ada di Indonesia. Indonesia pernah mengalami era kejayaan

industri gula pasir pada tahun 1930 di mana jumlah pabrik gula yang beroperasi

adalah 179 pabrik gula. Hal itu merupakan sebuah prestasi yang dimiliki

Indonesia karena menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil gula

pasir terbasar di dunia.

Sebelum masa kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dengan dihapuskannya

sistem tanam paksa yang dimulai pada tahun 1870 dan praktisnya dimulai pada

tahun 1890 peranan swasta dalam sistem pergulaan di Indonesia sangat menonjol.

Dampaknya adalah terjadinya peningkatan produksi dan ekspor gula pasir.

Apabila ekspor gula pasir di Indonesia pada tahun 1870 adalah sebesar 146.270

ton, dan pada tahun 1890 ekspor gula pasir di Indonesia mencapai 367.785 ton.
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Dalam kurun waktu 1890-1929, ekspor gula pasir di Indonesia meningkat. Ekspor

gula pasir di Indonesia pada tahun 1929 mencapai 2.402.974 ton, dibandingkan

dengan ekspor pada tahun 1890 meningkat sebesar 553,36 persen dengan laju

peningkatan sebesar 14,18 persen per tahun. Pada saat dunia mengalami depresi

ekonomi, ekspor gula pasir Indonesia juga terkena imbasnya, pada tahun 1940

ekspor gula pasir di Indonesia hanya sebesar 803.492 ton (Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Ekspor Gula Pasir di Indonesia Tahun 1870-1940

Tahun Ekspor Gula Pasir (Ton)
1870 146.670
1880 222.242
1890 367.785
1895 575.662
1900 736.606
1913 1.278.486
1920 1.510.971
1929 2.402.974
1940 803.494

Sumber: Jafar (2002)

Pada awal tahun 1950-an ekspor gula pasir menunjukkan titik cerah,

namun tidak dapat bertahan lama sehingga pada akhir tahun 1967 ekspor gula

pasir di Indonesia terhenti sama sekali. Dalam periode tahun 1951-1966 Indonesia

tercatat hanya mampu memenuhi kuota ekspor gula pasir. Indonesia pernah

meraih swasembada gula pada tahun 1984. Namun swasembada gula yang pernah

diraih Indonesia tidak dapat dipertahankan. Sehingga produksi gula pasir dalam

negeri tidak dapat mengimbangi jumlah permintaan gula pasir dalam negeri yang

terus meningkat (Jafar, 2002).

Permasalahan yang terjadi pada industri pergulaan nasional tidak hanya

dari produksi gula pasir yang terus menurun dari tahun ke tahun melainkan dari
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kebijakan-kebijakan pemerintah serta regulasi tentang sistem pergulaan yang

dinilai belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Di sisi lain

permintaan akan gula pasir di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring

dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat yang semakin

baik, serta pertumbuhan industri makanan dan minuman yang menggunakan gula

pasir sebagai bahan baku produksinya yang semakin meningkat.

2. Analisis

2.1. Diskriptif Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder runtun

waktu (time series) yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari Pusat

Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Ditjen Perkebunan, Sekretariat

Dewan Gula Indonesia (SDGI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut

merupakan data yang berbentuk data tahunan mulai dari tahun 1980-2010. Data

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu:

1. Impor gula pasir (ton)

2. Produksi gula pasir dalam negeri (ton)

3. Kosumsi gula pasir dalam negeri (ton)

4. Jumlah penduduk (juta)

Data dari variabel-variabel tersebut diolah dengan interpretasi dan analisis

secara ekonomi. Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah impor

gula pasir. Sedangkan produksi gula pasir dalam negeri, konsumsi gula pasir

dalam negeri, dan jumlah penduduk dalam penelitian ini merupakan variabel

independen.
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2.2. Hasil Pemilihan Model

Pemilihan model merupakan hal pokok dalam sebuah penelitian terutama

untuk pemilihan model dengan menggunakan model regresi. Mengingat

pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk fungsi suatu model yang

empirik dinyatakan dalam bentuk linier atau bentuk log linier dalam suatu

penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji pemilihan model.

Berbagai metode sudah tersedia dalam penentuan model antara lain adalah metode

model transformasi cow box, uji RESET dan MWD tes. Dalam penelitian kali ini,

peneliti akan menggunakan uji MWD (MacKinnon White and Davidson). Hasil

uji MWD dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

IMPt = β0 + β1PRODt + β2KONSt + β3PENDUDUKt + β4Z1t + e1t (1)

LIMPt = μ0 + μ1LPRODt + μ2LKONSt + μ3LPENDUDUKt + μ4Z2t + e2t (2)

Tabel 4.2
Hasil Uji MWD

Independen Fungsi
Linier

C
-1735353

(-1,33)

KONSUMSI
0,66

(1,66)

PENDUDUK
0,009
(0,79)

PRODUKSI
-0,56

(-1,31)Z -174780,5
(-0,64)

Adjusted R-squared 0,66
Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5% dan tanda dalam kurung () merupakan nilai

t-statistik.

Independen Fungsi Log-
Linier

C
-388,59
(-1,54)

LKONSUMSI
-4,18

(-0,64)

LPENDUDUK
33,47
(1,62)

LPRODUKSI
-11,97

(-2,28)*Z 1,81
(0,18)

Adjusted R-squared 0,49
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Berdasarkan dari persamaan fungsi linier atau persamaan (1) di atas maka

dapat dibangun suatu hipotesis seperti berikut:

H0 : β4 = 0

Ha : β4 ≠ 0

Apabila β tidak sama dengan nol secara statistik, maka hipotesis yang

menyatakan bentuk model linier adalah yang terbaik ditolak dan begitupun

sebaliknya. Hasil regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien Z tidak

signifikan secara statistik. Dengan demikian, bentuk model linier adalah yang

terbaik.

Berdasarkan persamaan log linier atau persamaan (2) di atas, maka dapat

dibangun suatu hipotesis seperti berikut:

H0 : μ4 = 0

Ha : μ4 ≠ 0

Apabila µ tidak sama dengan nol secara statistik, maka hipotesis yang

menyatakan bentuk model log-linier adalah yang terbaik ditolak dan begitupun

sebaliknya. Berdasarkan hasil dari perhitungan melalui uji MWD diperoleh nilai

t statistik Z1 = 0,64 dengan probabilitas sebesar 0,53 dan nilai t statistik Z2 = 0,18

dengan probabilitas sebesar 0,86. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil

uji MWD ini adalah antara model linier dan model log linier sama baiknya untuk

digunakan dalam mengestimasi penelitian ini. Namun dalam penelitian ini model

yang digunakan adalah model linier, hal itu dikerenakan nilai Adjusted R-squared

dari model linier yaitu sebesar 0,66 lebih besar dari nilai Adjusted R-squared

model log linier yaitu sebesar 0,49 (Lampiran 2).
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2.3. Hasil Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam

penelitian ini stasioner atau tidak. Data time series dikatakan stasioner apabila

rata-rata, varian dan kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap waktu.

Jika data time series tidak memenuhi kriteria tersebut maka data dikatakan tidak

stasioner. Jika data telah stasioner, maka data telah terhindar dari regresi lancung

atau regresi yang meragukan. Regresi lancung adalah situasi di mana hasil regresi

menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien

determinasi yang tinggi namun hubungan antar variabel di dalam model tidak

saling berhubungan.

2.3.1. Hasil Uji Akar Unit

Untuk menguji perilaku data melalui uji akar unit dalam penelitian ini

menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ADF digunakan untuk

mengetahui stasioneritas data pada tingkat level. Aturan dari penggunaan uji ADF

ini adalah apabila nilai ADF hitung lebih besar dari nilai kritis mutlak pada derajat

kepercayaan (α = 5%) maka data dikatakan stasioner. Sebaliknya, apabila nilai

ADF hitung lebih kecil dari nilai kritis mutlak pada derajat kepercayaan (α = 5%)

maka data belum stasioner. Berdasarkan uji ADF dapat diketahui bahwa nilai uji

akar unit dengan metode uji ADF pada tingkat level adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Nilai Uji Akar Unit dalam Metode ADF pada Tinggat Level

Variabel
Level

Intercept Trend and intercept None
Impor -0,73 -4,17* 0,14
Konsumsi -0,17 -3,09 1,92
Penduduk -0,41 -2,13 12,79
Produksi -2,42 -2,31 0,31

Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5%

Berdasarkan hasil uji akar unit dengan metode uji ADF pada tingkat level

tipe intercept dan none dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya masih lebih

besar dari 0,5 (α = 5%). Artinya variabel-variabel penelitian belum stasioner pada

α = 5%.

2.3.2. Hasil Uji Derajat Integrasi (Integration Test)

Uji derajat integrasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur pada

tingkat diferensi ke berapa semua data dari variabel penelitian telah stasioner.

Metode yang digunakan sama halnya dengan metode pada uji akar unit, yaitu

dengan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Data yang tidak signifikan pada

tingkat level akan diuji pada tingkat diferensi selanjutnya sampai data stasioner

pada tingkat yang sama. Cara menghitung uji derajat integrasi ini pun sama

dengan uji akar unit pada tingkat level. Berikut adalah nilai uji derajat integrasi

dengan metode ADF pada diferensi pertama.
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Tabel 4.4
Nilai Uji Derajat Integrasi dalam Metode ADF

pada Deferensi Pertama

Variabel
1 st difference

Intercept Trend and intercept None
Impor -8,96* -8,96* -8,99*
Konsumsi -6,73* -6,74* -5,85*
Penduduk -4,37* -4,15* -0,35
Produksi -5,24* -5,20* -5,19*

Sumber: Data diolah
Kererangan:
 Signifikan pada level 5%

Dari hasil uji derajat integrasi di atas diketahui bahwa nilai probabilitas

variabel-variabel penelitian lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). Artinya variabel-

variabel penelitian sudah stasioner di tingkat first difference pada tipe intercept

pada α = 5%.

2.4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan lanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat

integrasi. Uji kointegrasi dimaksudkan untuk mengetahui perilaku data dalam

jangka panjang antar variabel terkait apakah berkointegrasi atau tidak seperti yang

dikehendaki oleh teori ekonomi. Uji kointegrasi dilakukan untuk menguji

integrasi keseimbangan jangka panjang hubungan antar variabel. Syarat untuk

melakukan uji kointegrasi ini terlebih dahulu harus diyakini bahwa variabel-

variabel yang terkait dalam penelitian telah memiliki derajat integrasi yang sama.

Adapun model yang digunakan pada estimasi regresi ini adalah sebagai berikut.

IMPORt = β0 + β1PRODUKSIt + β2KONSUMSIt + β3PENDUDUKt + et

Dari hasil regresi persamaan di atas didapatkan nilai residualnya.

Selanjutnya, untuk menguji apakah terdapat hubungan kointegrasi antar variabel,
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residual01 harus diuji unit root. Dan resid01 harus signifikan pada tingkat level

(lampiran 5).

Tabel 4.5
Nilai Uji Kointegrasi dalam Metode ADF pada Tingkat Level

Variabel
Level

Intercept Trend and intercept None
Resid01 -5,22* -5,14* -5,31*

Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada tingkat level 5%

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai residual telah stasioner pada

tingkat level baik dengan menggunakan ADF tipe intercept, trend and intercept

maupun dengan tipe none. Hal ini terlihat dari nilai hitung mutlak ADF yang lebih

besar dari nilai kritis mutlak pada α = 5%. Maka langkah selanjutnya adalah

melakukan regresi model koreksi kesalahan atau Error Correction Model (ECM).

2.5. Error Correction Model (ECM)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Engle-

Granger ECM (Error Corection Model), yaitu teknik untuk mengoreksi

ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang.

Error Corection Model digunakan untuk mengestimasi model Impor (jangka

panjang) dalam penelitian ini. Adapun Error Corection Model yang digunakan

adalah sebagai berikut :

DIMPt = β0 + β1DPRODt + β2DKONSt + β3DPENDUDUKt + β4RESID02+ et

Di mana:

DIMP = Selisih impor gula pasir tahun t – tahun (t – 1)

DPROD = Selisih produksi gula pasir tahun t – tahun (t – 1)
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DKONS = Selisih konsumsi gula pasir tahun t – tahun (t – 1)

DPENDUDUK = Selisih jumlah penduduk tahun t – tahun (t – 1)

RESID02 = Residualt-1

β0 = Intersep

β1, β2, β3 = Koefisien jangka pendek

β4 = Koefisien regresi Error Correction Term (resid02)

Berdasarkan model dinamis dengan pendekatan Error Correction Model

yang ada maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Regresi jangka pendek dalam Metode

Error Correction Model

Independen Koefisien t-Statistik F-statistik Adjusted R2

C -1837310 -1,49
Konsumsi 0,57 1,46 20,67 0,66
Penduduk 0,01 1,24
Produksi -0,78 -2,82*
Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5%

Hasil estimasi jangka pendek dari Error Correction Model adalah sebagai berikut:

IMPt = -1837310 – 0,78 PRODt + 0,57 KONSt + 0,01 PENDUDUKt

Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan untuk

mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang akan timbul,

sehingga dapat menunjukkan secara penuh variabel dependen (Widarjono, 2009).

Untuk model jangka panjang dari Error Correction Model adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Estimasi Regresi Jangka Panjang dalam Metode

Error Correction Model

Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5%

Berdasarkan dari tabel hasil estimasi di atas dengan menggunakan metode

Error Correction Model sebagai berikut:

ΔDIMPt = -34520,1+0,19 ΔDPRODt+0,25 ΔDKONSt+0,06 ΔDPENDUDUKt –

1,01 resid02

Model Error Correction Model Engle-Granger ini dikatakan valid apabila

tanda koefisien koreksi kesalahan ini bertanda negatif dan signifikan secara

statistik (Widarjono, 2009). Berdasarkan pada hasil estimasi dengan

menggunakan metode Error Correction Model diperoleh nilai ECT (Error

Correction Term) dengan tanda negatif yaitu sebesar -1,01 sedangkan nilai

t-statistik ECT-nya adalah sebesar -5,75 dengan derajat kepercayaan α = 5%.

Maka dapat disimpulkan bahwa model ECM dalam penelitian ini dapat digunakan

karena model yang dipakai adalah tepat dan spesifikasi model yang valid.

2.6.Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam regresi yang meliputi uji

multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi dan uji linieritas.

Independen Koefisien t-Statistik F-Statistik Adjusted R2

C -134520,1 -0,59

Dkonsumsi 0,25 0,83

Dpenduduk 0,06 0,79 9,41 0,54
Dproduksi 0,19 0,54

Resid02 -1,01 -5,75
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2.6.1. Multikolinearitas

Berdasarkan dari hasil uji asumsi klasik multikolinieritas (lampiran 7),

dapat dilihat bahwa tidak ada masalah pada multikolinieritas. Hal itu dikarenakan

nilai matrik korelasi (correlation matrix) dari semua variabel independen adalah

kurang dari 0,8.

2.6.2. Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas

yaitu dengan menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey. Pengambilan keputusan

terdapat heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan dengan langkah sebagai

berikut:

1. H0 = Ada heteroskedastisitas dan H1 = Tidak ada heteroskedastisitas

2. Jika ρ–Value Obs*R-Square < α maka H0 diterima

Berdasarkan dari pengolahan data pada ECM diperoleh bahwa nilai ρ-

value Obs*R-square = 0,59 lebih besar dari α = 5%, maka H0 diterima. Dapat

disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam

model ECM (lampiran 8).

2.6.3. Autokorelasi

Dalam penelitian ini uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier yang

dikembangkan oleh Breusch dan Godfrey. Uji ini didasarkan pada nilai F dan

Obs*R-Squared, di mana jika nilai probabilitasnya dari Obs*R-Squared melebihi

tingkat kepercayaan, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi.
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Dalam uji autokorelasi menggunakan metode LM diperlukan penentuan

lag atau kelambanan. Lag yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan dengan

metode trial error perbandingan nilai absolut kriteria Akaike dan Schwarz.

Prosedur pengujian LM adalah jika nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari nilai X2

tabel maka model dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Selain itu juga

dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-squares (X2), jika nilai probabilitas X2

lebih besar dari nilai α yang dipilih maka berarti tidak ada masalah autokorelasi.

Pengujian hipotesis autokorelasi:

1. H0 : tidak ada korelasi serial (serial correlations) dan H1 : ada korelasi serial

2. Jika ρ-value Obs*R-square < α, maka H0 ditolak

Berdasarkan estimasi ECM pada lag pertama nilai Akaike yang diperoleh

adalah sebesar 28,86; lag kedua sebesar 28,89 dan lag ketiga sebesar 28,95.

Sehingga berdasarkan metode tersebut diperoleh nilai kriteria Akaike terkecil

adalah pada lag pertama. Berdasarkan hasil perhitungan uji LM dalam jangka

pendek diketahui nilai Akaike terkecil pada lag pertama diperoleh nilai ρ-value

Obs*R-square sebesar 0,44 lebih besar dari derajat kepercayaan α = 5% maka H0

diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model ECM

(lampiran 9).

2.6.4. Linieritas

Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

menggunakan uji Ramsey Reset. Di mana, jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai

F-kritisnya pada α tertentu berarti signifikan, maka hipotesis bahwa model kurang

tepat. F-tabel dengan α = 5% (6;25) yaitu 2,49. Berdasarkan uji linieritas model
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ECM pada lampiran 10, diperoleh F-hitung sebesar 1,29 yang lebih kecil dari

F-tabel sebesar 2,49 maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan linier.

2.7. Uji Statistik

2.7.1. Uji t

(a). Jangka pendek

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara

parsial antara masing-masing varibel independen terhadap variabel dependen.

Dalam uji t ini menggunakan uji t satu sisi. Uji yang digunakan dalam penelitian

ini adalah membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada derajat kepercayaan

α = 5%, df = (4,27) sebesar 1,703.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada jangka pendek, maka hasil

pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji t Jangka Pendek

Independen Probabilitas t-hitung t-tabel Keterangan
Konsumsi 0,16 1,46 1,703 Tidak signifikan pada α = 5%
Penduduk 0,22 1,24 1,703 Tidak signifikan pada α = 5%
Produksi 0,009 -2,82* 1,703 signifikan pada α = 5%

Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5%

Berdasarkan dari hasil uji t jangka pendek dapat diketahui bahwa ada

pengaruh antara variabel produksi gula pasir dengan variabel impor karena nilai

t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel serta dilihat dari nilai probabilitasnya sudah

signifikan pada derajat kepercayaan α = 5%. Sedangkan variabel konsumsi gula

pasir dan jumlah penduduk tidak ada hubungan dengan variabel impor karena
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nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel dan dilihat dari nilai probabilitasnya

lebih besar dari derajat kepercayaan α = 5%.

(b). Model ECM

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara

parsial antara masing-masing varibel independen terhadap variabel dependen.

Dalam uji t ini menggunakan uji t satu sisi. Uji yang digunakan dalam penelitian

ini adalah membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada derajat kepercayaan

α = 5%, df = (5,26) sebesar 1,71. Berdasarkan hasil pengolahan data pada ECM,

maka hasil pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t ECM

Sumber: Data diolah
Keterangan:
 Signifikan pada level 5%

Berdasarkan dari hasil uji t ECM dapat diketahui bahwa tidak ada

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen karena nilai t-hitung

lebih kecil dari nilai t-tabel.

2.7.2. Uji F

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-

variabel independen secara bersama-sama. Uji F dilakukan dengan menentukan

tingkat signifikan sehingga diperoleh F-tabel, kemudian membandingkan nilai

F-hitung dengan F-tabel pada derajat kepercayaan α = 5%. Apabila F-hitung lebih

Independen Probabilitas t-hitung t-tabel Keterangan

Dkonsumsi 0,42 0,83 1,71 Tidak signifikan pada α = 5%
Dpenduduk 0,44 0,79 1,71 Tidak signifikan pada α = 5%
Dproduksi 0,59 0,54 1,71 Tidak signifikan pada α = 5%
Resid02 0,00 -5,75* 1,71 Signifikan pada α = 5%



56

besar dari F-tabel maka H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh signifikan secara

bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga dapat

dilakukan dengan konsep ρ-value. Konsep ini dengan membandingkan α dengan

nilai ρ-value. Jika nilai ρ-value kurang dari α, maka H0 ditolak.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan metode Error Correction

Model didapatkan nilai F-hitung sebesar 9,41 dengan df = (5,26), α = 5% sebesar

2,59. Hal ini menunjukkan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel maka

keputusannya adalah signifikan sehingga hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa

variabel produksi gula pasir, konsumsi gula pasir dan laju pertumbuhan penduduk

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel impor gula pasir.

2.7.3. Determinasi R2

Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu bilangan yang dapat

menjelaskan sejauh mana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel

bebas. Berdasarkan hasil pengolahan data jangka pendek dengan pendekatan

Error Correction Model diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,54 yang artinya 54

persen dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variasi himpunan

variabel penjelas. Sementara sisanya 46 persen variasi variabel terikat dijelaskan

oleh variabel lain di luar model.

B. Interpretasi Hasil

Model ECM mampu menjelaskan perilaku dinamis jangka pendek dan

jangka panjang. Untuk jangka pendek dapat dilihat dari nilai estimasi Ordinary

Least Square, sedangkan jangka panjangnya dilihat dari nilai estimasi Error

Correction Model.
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model Error

Correction Model, diperoleh nilai Error Correction Term (RESID02) yang negatif

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

dalam penelitian ini. Nilai koefisien RESID02 sebesar 1,01 mempunyai makna

bahwa perbedaan antara nilai aktual impor dengan keseimbangan sebesar 1,01

akan disesuaikan dalam waktu 1 tahunan. Sedangkan model yang digunakan telah

memenuhi asumsi klasik dan juga uji statistik. Kemudian analisis dari hasil

estimasi regresi model ECM dan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan dari hasil regresi dengan pendekatan Error Correction Model

diperoleh pengaruh jumlah penduduk terhadap impor gula pasir dalam jangka

pendek adalah positif namun tidak signifikan dilihat dari hasil regresi diperoleh

nilai t-hitung sebesar 1,24 dan koefisien regresi parsial jangka pendek sebesar

0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak signifikan pada derajat kepercayaan

α = 5%. Maka variabel jumlah penduduk, H0 diterima dapat diartikan bahwa pada

derajat kepercayaan α = 5% tidak ada pengaruh jangka pendek. Sehingga dalam

jangka pendek jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap impor gula pasir.

Dalam jangka panjang variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh

positif dan tidak signifikan dilihat dari hasil regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar

0,79 dan koefisien regresi parsial jangka panjang sebesar 0,06. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa pada derajat kepercayaan α = 5% jumlah penduduk tidak

berpengaruh signifikan dengan impor gula pasir. Maka variabel jumlah penduduk,
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H0 diterima dapat diartikan pada derajat kepercayaan α = 5% bahwa tidak ada

keterkaitan jangka panjang. Sehingga dalam jangka panjang jumlah penduduk

tidak berpengaruh terhadap impor gula pasir.

2. Pengaruh konsumsi gula pasir terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pengaruh antara konsumsi gula pasir terhadap impor gula pasir yang

diperoleh dari regresi dengan pendekatan Error Correction Model menunjukkan

bahwa dalam jangka pendek variabel konsumsi gula pasir berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap impor gula pasir dilihat dari nilai t-hitung sebesar

1,46 dan besarnya koefisien regresi parsial jangka pendek adalah sebesar 0,57.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada derajat kepercayaan α = 5% konsumsi

gula pasir tidak berpengaruh signifikan dengan impor gula pasir. Maka variabel

konsumsi gula pasir, H0 diterima dapat diartikan pada derajat kepercayaan α = 5%

bahwa tidak ada keterkaitan jangka pendek. Sehingga dalam jangka pendek

konsumsi gula pasir tidak berpengaruh terhadap impor gula pasir. Artinya jika

perubahan konsumsi gula pasir dalam jangka pendek sebesar 1 ton tidak akan

menyebabkan perubahan volume impor.

Dalam jangka panjang variabel konsumsi gula pasir mempunyai pengaruh

positif dan tidak signifikan. Berdasarkan dari hasil regresi diperoleh nilai t-hitung

sebesar 0,83 dan koefisien regresi parsial jangka panjang sebesar 0,25. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat derajat kepercayaan α = 5% konsumsi

gula pasir tidak berpengaruh signifikan dengan impor gula pasir. Maka variabel

konsumsi gula pasir, H0 diterima dapat diartikan pada derajat kepercayaan α = 5%
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bahwa tidak ada pengaruh jangka panjang. Artinya jika perubahan konsumsi gula

pasir dalam jangka panjang sebesar 1 ton tidak akan menyebabkan perubahan

volume impor.

3. Pengaruh produksi gula pasir terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pengaruh antara produksi gula pasir terhadap impor gula pasir yang

diperolah dari regresi dengan pendekatan Error Correction Model menunjukkan

bahwa dalam jangka pendek variabel produksi gula pasir mempunyai pengaruh

negatif dan signifikan. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar -

2,82 dan koefisien regresi parsial jangka pendek sebesar -0,78. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa pada tingkat derajat kepercayan α = 5% produksi gula pasir

berpengaruh signifikan dengan impor gula pasir. Maka variabel konsumsi gula

pasir, H0 ditolak dapat diartikan pada derajat kepercayaan α = 5% bahwa ada

keterkaitan jangka pendek. Artinya jika produksi gula pasir turun 1 ton maka

impor gula pasir akan naik sebesar 0,78 ton. Sehingga dalam jangka pendek

produksi gula pasir ada pengaruh terhadap impor gula pasir.

Dalam jangka panjang variabel produksi gula pasir berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap impor gula pasir dilihat dari nilai t-hitung sebesar

0,54 dan besarnya koefisien regresi parsial jangka panjang adalah 0,19. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa pada derajat kepercayaan α = 5% produksi gula pasir

tidak berpengaruh signifikan dengan impor gula pasir. Maka variabel produksi

gula pasir, H0 diterima dapat diartikan pada derajat kepercayaan α = 5% bahwa

tidak ada pengaruh jangka panjang. Sehingga dalam jangka panjang produksi gula
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pasir tidak berpengaruh terhadap impor gula pasir. Artinya jika perubahan

produksi gula pasir dalam jangka panjang sebesar 1 ton tidak akan menyebabkan

perubahan volume impor gula pasir.

C. Pembahasan

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam jangka

pendek maupun jangka panjang tidak ada pengaruhnya dengan impor gula pasir.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan yang meliputi penghasilan konsumen, perubahan harga barang lain

(substitusi/komplementer), selera konsumen, ekspektasi serta jumlah pembeli. Jika

diterapkan dalam penelitian ini maka jumlah penduduk tidak ada pengaruh dengan

impor gula pasir artinya bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka tidak

mempengaruhi permintaan akan impor gula pasir karena ada faktor-faktor lain

yang mempengaruhi permintaan impor gula pasir selain laju pertumbuhan

penduduk, misalnya harga gula pasir domestik, harga gula pasir impor dan stok

gula pasir (Dachliani, 2006).

2. Pengaruh konsumsi gula pasir terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes bahwa pada

saat pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula konsumsi dan

tabungannya. Jika diterapkan dalam penelitian ini, dengan semakin tinggi

pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang akan
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gula pasir. Selain itu berdasarkan teori perdagangan internasional yang

dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin bahwa perdagangan

internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi faktor-faktor

produksi dari masing-masing negara dengan jumlah hasil produksi yang berbeda

pula dari masing-masing negara tersebut. Jika diterapkan dalam penelitian ini,

dengan adanya perdagangan internasional, maka Indonesia dapat mengimpor gula

pasir untuk menutupi kekurangan akan konsumsi gula pasir dalam negeri yang

disebabkan karena kenaikan tingkat konsumsi gula pasir dalam negeri tidak dapat

diimbangi dengan kenaikan tingkat produksi gula pasir dalam negeri.

3. Pengaruh produksi gula pasir terhadap impor gula pasir di Indonesia

dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Eli

Heckscher dan Bertil Ohlin seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika diterapkan

dalam penelitian ini dengan adanya tingkat produktivitas yang berbeda dari

negara-negara lain maka menyebabkan perbedaan jumlah produksi gula pasir

masing-masing negara. sehingga pemerintah dapat mengimpor gula pasir dari

negara yang tingkat produktivitas gula pasirnya tinggi karena produksi gula pasir

dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan konsumsi gula

pasir dalam negeri. Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu dari

Dachliani (2006) yang menyatakan bahwa produksi gula pasir berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap impor gula pasir.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terhadap

faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia tahun 1980-2010

didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh jangka pendek maupun jangka

panjang terhadap impor gula pasir karena dilihat dari nilai probabilitasnya

tidak signifikan pada derajat kepercayaan α = 5%.

2. Konsumsi gula pasir tidak memiliki pengaruh jangka pendek maupun jangka

panjang terhadap impor gula pasir karena dilihat dari nilai probabilitasnya

tidak signifikan pada derajat kepercayaan α = 5%.

3. Produksi gula pasir memiliki pengaruh jangka pendek terhadap impor gula

pasir karena dilihat dari nilai probabilitasnya signifikan pada derajat

kepercayaan α = 5%, sedangkan dalam jangka panjang produksi gula pasir

tidak berpengaruh terhadap impor gula pasir karena dilihat dari nilai

probabilitasnya tidak signifikan pada derajat kepercayaan α = 5%.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Produksi gula pasir dalam negeri agar dapat ditingkatkan untuk dapat

mencukupi kebutuhan akan gula pasir dalam negeri sehingga impor gula pasir
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dapat dikendalikan. Dalam usaha meningkatkan produksi gula untuk mencapai

swasembada gula dapat dilakukan dengan menambah jumlah pabrik gula agar

dapat menambah kapasitas produksi gula serta revitalisasi pabrik gula yang

sudah tidak beroperasional agar dapat menambah produksi gula selain itu juga

meningkatkan produktivitas melalui pengembangan luas areal perkebunan

tebu, memberdayakan petani untuk meningkatkan kualitas usaha tani serta

pengenalan varietas bibit unggul, penyuluhan penerapan inovasi teknologi dan

kelembagaan.

2. Konsumsi gula pasir dalam negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu

konsumsi gula pasir untuk industri dan konsumsi untuk rumah tangga.

Konsumsi gula pasir untuk industri makanan dan minuman sebaiknya

menggunakan gula pasir yang digunakan untuk industri misalnya

menggunakan gula rafinasi sedangkan untuk konsumsi rumah tangga supaya

dapat mengurangi konsumsi gula pasir atau mengganti dengan gula yang

rendah kalori karena terlalu banyak mengkonsumsi gula dapat meningkatkan

risiko terkena penyakit yang mempengaruhi kesehatan seperti menigkatkan

risiko diabetes, penyakit jantung serta meningkatkan risiko terkena kanker.

Dengan demikian jika penggunaan gula pasir untuk konsumsi industri maupun

konsumsi rumah tanga dapat dikurangi maka impor gula pasir dapat pula

dikendalikan.
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LAMPIRAN 1

DATA IMPOR, PRODUKSI, KONSUMSI GULA PASIR DAN JUMLAH

PENDUDUK TAHUN 1980-2010

TAHUN
IMPOR

(ton)
PRODUKSI

(ton)
KONSUMSI

(ton)
JUMLAH

PENDUDUK
1980 400.920 1.259.950 1.660.870 147.490.000
1981 721.019 1.230.120 1.748.026 151.315.000
1982 687.179 1.626.802 1.635.585 154.662.000
1983 168.095 1.619.538 1.992.975 158.083.000
1984 2.917 1.810.373 1.702.407 161.580.000
1985 4.407 1.898.809 2.219.000 165.154.000
1986 79.932 2.014.574 2.237.000 167.881.000
1987 129.838 2.175.874 2.093.242 170.653.000
1988 130.331 2.004.051 2.298.898 173.472.000
1989 325.930 2.108.348 2.256.009 176.336.000
1990 280.978 2.119.585 2.328.000 179.379.000
1991 73.986 2.252.667 2.519.732 182.940.000
1992 294.226 2.306.484 2.435.166 186.043.000
1993 181.334 2.329.811 2.691.856 189.136.000
1994 21.207 2.453.881 2.929.123 192.217.000
1995 578.519 2.059.576 3.170.936 195.283.000
1996 1.286.080 2.094.195 3.374.010 198.320.000
1997 1.364.563 2.189.974 3.366.944 201.353.000
1998 950.141 1.488.269 2.724.953 204.393.000
1999 1.583.957 1.493.933 2.889.171 207.437.000
2000 1.677.611 1.780.130 2.989.171 205.132.000
2001 1.469.244 1.824.575 3.150.866 207.995.000
2002 1.113.777 1.901.326 3.300.808 210.898.000
2003 1.079.592 1.991.606 3.300.811 213.841.000
2004 1.181.397 2.051.645 3.388.808 216.826.000
2005 2.033.348 2.241.742 3.439.640 219.852.000
2006 1.452.956 2.307.000 3.760.000 222.747.000
2007 3.027.423 2.623.800 3.759.524 225.642.000
2008 1.044.000 2.668.428 3.500.000 228.523.000
2009 1.660.200 2.849.769 4.300.000 231.370.000
2010 2.320.500 2.214.000 4.534.500 237.556.000
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LAMPIRAN 2

PEMILIHAN MODEL

1. MODEL LINIER

Dependent Variable: IMPOR
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 11:55
Sample: 1980 2010
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.569088 0.389034 1.462823 0.1551
PENDUDUK 0.013912 0.011181 1.244253 0.2241
PRODUKSI -0.775808 0.274767 -2.823511 0.0088

C -1837310. 1233107. -1.489984 0.1478

R-squared 0.696633 Mean dependent var 881471.2
Adjusted R-squared 0.662926 S.D. dependent var 777262.9
S.E. of regression 451263.9 Akaike info criterion 28.99741
Sum squared resid 5.50E+12 Schwarz criterion 29.18244
Log likelihood -445.4598 Hannan-Quinn criter. 29.05772
F-statistic 20.66708 Durbin-Watson stat 1.953448
Prob(F-statistic) 0.000000
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2. MODEL LOG LINIER

Dependent Variable: LOG(IMPOR)
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 11:58
Sample: 1980 2010
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(KONSUMSI) 2.474287 3.239987 0.763672 0.4517
LOG(PENDUDUK) 6.918911 6.420847 1.077570 0.2908
LOG(PRODUKSI) -4.555427 1.447898 -3.146234 0.0040

C -89.60471 80.19017 -1.117403 0.2737

R-squared 0.547929 Mean dependent var 12.91920
Adjusted R-squared 0.497699 S.D. dependent var 1.736298
S.E. of regression 1.230570 Akaike info criterion 3.372747
Sum squared resid 40.88618 Schwarz criterion 3.557777
Log likelihood -48.27757 Hannan-Quinn criter. 3.433062
F-statistic 10.90838 Durbin-Watson stat 1.270087
Prob(F-statistic) 0.000072
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LAMPIRAN 3

UJI STASIONERITAS DATA

IMPOR

TINGKAT LEVEL (INTERSEPT)

Null Hypothesis: IMPOR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.731852 0.8231
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: IMPOR has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.171112 0.0134
Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379
10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (NONE)

Null Hypothesis: IMPOR has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.137588 0.7183
Test critical values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910
10% level -1.610011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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KONSUMSI

TINGKAT LEVEL (INTERSEPT)

Null Hypothesis: KONSUMSI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.168338 0.9323
Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972
10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: KONSUMSI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.091590 0.1264
Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379
10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (NONE)

Null Hypothesis: KONSUMSI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.915594 0.9845
Test critical values: 1% level -2.644302

5% level -1.952473
10% level -1.610211

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.



69

JUMLAH PENDUDUK

TINGKAT LEVEL (INTERSEPT)

Null Hypothesis: PENDUDUK has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.412811 0.8946
Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972
10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: PENDUDUK has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.133513 0.5073
Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379
10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (NONE)

Null Hypothesis: PENDUDUK has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 12.78705 1.0000
Test critical values: 1% level -2.644302

5% level -1.952473
10% level -1.610211

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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PRODUKSI

TINGKAT LEVEL (INTERSEPT)

Null Hypothesis: PRODUKSI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.415225 0.1462
Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972
10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: PRODUKSI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.312745 0.4148
Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379
10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT LEVEL (NONE)

Null Hypothesis: PRODUKSI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.307079 0.7680
Test critical values: 1% level -2.644302

5% level -1.952473
10% level -1.610211

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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LAMPIRAN 4

UJI DERAJAT INTEGRASI

IMPOR

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(IMPOR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.961828 0.0000
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(IMPOR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.961084 0.0000
Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244
10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (NONE)

Null Hypothesis: D(IMPOR) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.991516 0.0000
Test critical values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910
10% level -1.610011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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KONSUMSI

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(KONSUMSI) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.729159 0.0000
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(KONSUMSI) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.743473 0.0000
Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244
10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (NONE)

Null Hypothesis: D(KONSUMSI) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.853812 0.0000
Test critical values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910
10% level -1.610011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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JUMLAH PENDUDUK

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(PENDUDUK) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.365215 0.0018
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(PENDUDUK) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.145559 0.0145
Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244
10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (NONE)

Null Hypothesis: D(PENDUDUK) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.354926 0.5478
Test critical values: 1% level -2.650145

5% level -1.953381
10% level -1.609798

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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PRODUKSI

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(PRODUKSI) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.235923 0.0002
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (TREND AND INTERSEPT)

Null Hypothesis: D(PRODUKSI) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.201282 0.0012
Test critical values: 1% level -4.309824

5% level -3.574244
10% level -3.221728

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

TINGKAT 1ST DIFFERENCE (NONE)

Null Hypothesis: D(PRODUKSI) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.185111 0.0000
Test critical values: 1% level -2.647120

5% level -1.952910
10% level -1.610011

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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LAMPIRAN 5

UJI KOINTEGRASI

Dependent Variable: IMPOR
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 14:27
Sample: 1980 2010
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.569088 0.389034 1.462823 0.1551
PENDUDUK 0.013912 0.011181 1.244253 0.2241
PRODUKSI -0.775808 0.274767 -2.823511 0.0088

C -1837310. 1233107. -1.489984 0.1478

R-squared 0.696633 Mean dependent var 881471.2
Adjusted R-squared 0.662926 S.D. dependent var 777262.9
S.E. of regression 451263.9 Akaike info criterion 28.99741
Sum squared resid 5.50E+12 Schwarz criterion 29.18244
Log likelihood -445.4598 Hannan-Quinn criter. 29.05772
F-statistic 20.66708 Durbin-Watson stat 1.953448
Prob(F-statistic) 0.000000
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RESID01 HARUS SIGNIFIKAN PADA TINGKAT LEVEL

1. INTERCEPT

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.215686 0.0002
Test critical values: 1% level -3.670170

5% level -2.963972
10% level -2.621007

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

2. TREND AND INTERCEPT

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.135611 0.0013
Test critical values: 1% level -4.296729

5% level -3.568379
10% level -3.218382

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

3. NONE

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.307302 0.0000
Test critical values: 1% level -2.644302

5% level -1.952473
10% level -1.610211

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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LAMPIRAN 6

ESTIMASI ERROR CORRECTION MODEL (ECM)

Dependent Variable: D(IMPOR)
Method: Least Squares
Date: 08/17/12   Time: 15:55
Sample (adjusted): 1981 2010
Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(KONSUMSI) 0.251149 0.303757 0.826809 0.4162
D(PENDUDUK) 0.056189 0.070955 0.791897 0.4359
D(PRODUKSI) 0.191642 0.357415 0.536189 0.5966

RESID02 -1.012795 0.176230 -5.747020 0.0000
C -134520.1 228122.9 -0.589683 0.5607

R-squared 0.600971 Mean dependent var 63986.00
Adjusted R-squared 0.537127 S.D. dependent var 596771.8
S.E. of regression 406012.4 Akaike info criterion 28.81717
Sum squared resid 4.12E+12 Schwarz criterion 29.05070
Log likelihood -427.2575 Hannan-Quinn criter. 28.89188
F-statistic 9.413032 Durbin-Watson stat 1.767051
Prob(F-statistic) 0.000088



78

LAMPIRAN 7

HASIL UJI ASUMSI KLASIK MULTIKOLINIERITAS

DKONSUMSI DPENDUDUK DPRODUKSI KONSUMSI PENDUDUK PRODUKSI
DKONSUMSI 1.000000 0.059947 0.155096 0.315763 0.120523 0.279553
DPENDUDUK 0.059947 1.000000 -0.417120 0.067499 -0.030276 0.053195
DPRODUKSI 0.155096 -0.417120 1.000000 -0.212590 -0.187941 0.211300
KONSUMSI 0.315763 0.067499 -0.212590 1.000000 0.955068 0.577321
PENDUDUK 0.120523 -0.030276 -0.187941 0.955068 1.000000 0.527873
PRODUKSI 0.279553 0.053195 0.211300 0.577321 0.527873 1.000000
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LAMPIRAN 8

HASIL UJI ASUMSI KLASIK HETEROSKEDASITAS

1. MODEL ECM

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.637917 Prob. F(4,25) 0.6403
Obs*R-squared 2.778417 Prob. Chi-Square(4) 0.5956
Scaled explained SS 5.107393 Prob. Chi-Square(4) 0.2765

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:11
Sample: 1981 2010
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.23E+10 1.85E+11 -0.066218 0.9477
D(KONSUMSI) -164933.6 246756.5 -0.668406 0.5100
D(PENDUDUK) 50684.13 57640.38 0.879317 0.3876
D(PRODUKSI) 418446.9 290345.0 1.441206 0.1619

RESID02 -89232.14 143159.7 -0.623305 0.5387

R-squared 0.092614 Mean dependent var 1.37E+11
Adjusted R-squared -0.052568 S.D. dependent var 3.21E+11
S.E. of regression 3.30E+11 Akaike info criterion 56.03253
Sum squared resid 2.72E+24 Schwarz criterion 56.26607
Log likelihood -835.4880 Hannan-Quinn criter. 56.10724
F-statistic 0.637917 Durbin-Watson stat 1.919941
Prob(F-statistic) 0.640306
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2. MODEL JANGKA PENDEK

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.710821 Prob. F(3,27) 0.5540
Obs*R-squared 2.269163 Prob. Chi-Square(3) 0.5185
Scaled explained SS 5.884279 Prob. Chi-Square(3) 0.1174

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:13
Sample: 1980 2010
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.10E+12 1.31E+12 -0.842605 0.4069
KONSUMSI -163668.9 412419.9 -0.396850 0.6946
PENDUDUK 6314.655 11853.19 0.532739 0.5986
PRODUKSI 257398.7 291283.9 0.883670 0.3847

R-squared 0.073199 Mean dependent var 1.77E+11
Adjusted R-squared -0.029779 S.D. dependent var 4.71E+11
S.E. of regression 4.78E+11 Akaike info criterion 56.74518
Sum squared resid 6.18E+24 Schwarz criterion 56.93021
Log likelihood -875.5502 Hannan-Quinn criter. 56.80549
F-statistic 0.710821 Durbin-Watson stat 2.275888
Prob(F-statistic) 0.554014
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LAMPIRAN 9

HASIL UJI ASUMSI KLASIK AUTOKORELASI

1. MODEL ECM

 LAG 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.480423 Prob. F(1,24) 0.4949
Obs*R-squared 0.588744 Prob. Chi-Square(1) 0.4429

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:19
Sample: 1981 2010
Included observations: 30
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(KONSUMSI) 0.063414 0.320308 0.197977 0.8447
D(PENDUDUK) -0.001597 0.071741 -0.022262 0.9824
D(PRODUKSI) -0.037811 0.365284 -0.103510 0.9184

RESID02 -0.259517 0.414612 -0.625927 0.5373
C 6549.898 230724.6 0.028388 0.9776

RESID(-1) 0.354707 0.511749 0.693126 0.4949

R-squared 0.019625 Mean dependent var -4.66E-11
Adjusted R-squared -0.184620 S.D. dependent var 376973.1
S.E. of regression 410298.5 Akaike info criterion 28.86401
Sum squared resid 4.04E+12 Schwarz criterion 29.14425
Log likelihood -426.9602 Hannan-Quinn criter. 28.95366
F-statistic 0.096085 Durbin-Watson stat 1.932384
Prob(F-statistic) 0.991951
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 LAG 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.638049 Prob. F(2,23) 0.5374
Obs*R-squared 1.576981 Prob. Chi-Square(2) 0.4545

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:22
Sample: 1981 2010
Included observations: 30
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(KONSUMSI) -0.001050 0.329632 -0.003186 0.9975
D(PENDUDUK) 0.000435 0.072078 0.006039 0.9952
D(PRODUKSI) -0.088425 0.371159 -0.238239 0.8138

RESID02 -0.321483 0.422080 -0.761663 0.4540
C 13773.55 231834.3 0.059411 0.9531

RESID(-1) 0.403030 0.516732 0.779959 0.4434
RESID(-2) 0.202464 0.226407 0.894251 0.3805

R-squared 0.052566 Mean dependent var -4.66E-11
Adjusted R-squared -0.194591 S.D. dependent var 376973.1
S.E. of regression 412021.5 Akaike info criterion 28.89650
Sum squared resid 3.90E+12 Schwarz criterion 29.22345
Log likelihood -426.4475 Hannan-Quinn criter. 29.00110
F-statistic 0.212683 Durbin-Watson stat 1.853028
Prob(F-statistic) 0.969027
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 LAG 3

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.491584 Prob. F(3,22) 0.6917
Obs*R-squared 1.884686 Prob. Chi-Square(3) 0.5967

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:24
Sample: 1981 2010
Included observations: 30
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(KONSUMSI) 0.007683 0.335683 0.022887 0.9819
D(PENDUDUK) 0.008397 0.075073 0.111848 0.9120
D(PRODUKSI) -0.151757 0.398898 -0.380440 0.7073

RESID02 -0.340078 0.430893 -0.789240 0.4384
C -9234.598 240375.8 -0.038417 0.9697

RESID(-1) 0.451621 0.534727 0.844582 0.4074
RESID(-2) 0.218151 0.232447 0.938495 0.3582
RESID(-3) -0.123857 0.252413 -0.490691 0.6285

R-squared 0.062823 Mean dependent var -4.66E-11
Adjusted R-squared -0.235370 S.D. dependent var 376973.1
S.E. of regression 418995.0 Akaike info criterion 28.95228
Sum squared resid 3.86E+12 Schwarz criterion 29.32594
Log likelihood -426.2843 Hannan-Quinn criter. 29.07182
F-statistic 0.210679 Durbin-Watson stat 1.890907
Prob(F-statistic) 0.979267
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2. MODEL JANGKA PENDEK

 LAG 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.009767 Prob. F(1,26) 0.9220
Obs*R-squared 0.011641 Prob. Chi-Square(1) 0.9141

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:28
Sample: 1980 2010
Included observations: 31
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.008665 0.405952 0.021345 0.9831
PENDUDUK -0.000235 0.011638 -0.020211 0.9840
PRODUKSI -0.001375 0.280294 -0.004905 0.9961

C 23673.73 1278994. 0.018510 0.9854
RESID(-1) 0.019847 0.200826 0.098828 0.9220

R-squared 0.000376 Mean dependent var -2.82E-11
Adjusted R-squared -0.153413 S.D. dependent var 428106.5
S.E. of regression 459773.8 Akaike info criterion 29.06155
Sum squared resid 5.50E+12 Schwarz criterion 29.29284
Log likelihood -445.4540 Hannan-Quinn criter. 29.13694
F-statistic 0.002442 Durbin-Watson stat 2.000267
Prob(F-statistic) 0.999987
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 LAG 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.475422 Prob. F(2,25) 0.6271
Obs*R-squared 1.135846 Prob. Chi-Square(2) 0.5667

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:30
Sample: 1980 2010
Included observations: 31
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.013204 0.406440 0.032487 0.9743
PENDUDUK -2.81E-05 0.011653 -0.002415 0.9981
PRODUKSI -0.040780 0.283537 -0.143827 0.8868

C 51137.96 1280758. 0.039928 0.9685
RESID(-1) 0.016496 0.201083 0.082038 0.9353
RESID(-2) 0.192554 0.198488 0.970103 0.3413

R-squared 0.036640 Mean dependent var -2.82E-11
Adjusted R-squared -0.156032 S.D. dependent var 428106.5
S.E. of regression 460295.5 Akaike info criterion 29.08911
Sum squared resid 5.30E+12 Schwarz criterion 29.36666
Log likelihood -444.8812 Hannan-Quinn criter. 29.17958
F-statistic 0.190169 Durbin-Watson stat 1.956648
Prob(F-statistic) 0.963544
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 LAG 3

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.492813 Prob. F(3,24) 0.6906
Obs*R-squared 1.798838 Prob. Chi-Square(3) 0.6152

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:32
Sample: 1980 2010
Included observations: 31
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.070152 0.417382 0.168077 0.8679
PENDUDUK -0.001310 0.011888 -0.110154 0.9132
PRODUKSI -0.065983 0.288183 -0.228961 0.8208

C 189484.5 1306094. 0.145077 0.8859
RESID(-1) 0.051187 0.208309 0.245728 0.8080
RESID(-2) 0.197062 0.200413 0.983282 0.3353
RESID(-3) -0.152852 0.207068 -0.738176 0.4676

R-squared 0.058027 Mean dependent var -2.82E-11
Adjusted R-squared -0.177466 S.D. dependent var 428106.5
S.E. of regression 464543.1 Akaike info criterion 29.13118
Sum squared resid 5.18E+12 Schwarz criterion 29.45498
Log likelihood -444.5332 Hannan-Quinn criter. 29.23673
F-statistic 0.246406 Durbin-Watson stat 2.040845
Prob(F-statistic) 0.956064
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LAMPIRAN 10

HASIL ASUMSI KLASIK LINIERITAS

1. MODEL ECM

Ramsey RESET Test:

F-statistic 1.294067 Prob. F(1,24) 0.2665
Log likelihood ratio 1.575481 Prob. Chi-Square(1) 0.2094

Test Equation:
Dependent Variable: D(IMPOR)
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:37
Sample: 1981 2010
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(KONSUMSI) 0.214330 0.303716 0.705694 0.4872
D(PENDUDUK) 0.052772 0.070606 0.747427 0.4621
D(PRODUKSI) 0.180032 0.355478 0.506450 0.6172

RESID02 -0.853284 0.224405 -3.802429 0.0009
C -73487.75 233052.6 -0.315327 0.7552

FITTED^2 -2.22E-07 1.96E-07 -1.137571 0.2665

R-squared 0.621386 Mean dependent var 63986.00
Adjusted R-squared 0.542508 S.D. dependent var 596771.8
S.E. of regression 403645.4 Akaike info criterion 28.83132
Sum squared resid 3.91E+12 Schwarz criterion 29.11156
Log likelihood -426.4698 Hannan-Quinn criter. 28.92097
F-statistic 7.877817 Durbin-Watson stat 1.660634
Prob(F-statistic) 0.000165
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2. MODEL JANGKA PENDEK

Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.408062 Prob. F(1,26) 0.5285
Log likelihood ratio 0.482756 Prob. Chi-Square(1) 0.4872

Test Equation:
Dependent Variable: IMPOR
Method: Least Squares
Date: 01/20/13   Time: 15:38
Sample: 1980 2010
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KONSUMSI 0.343644 0.528482 0.650248 0.5212
PENDUDUK 0.011678 0.011834 0.986781 0.3328
PRODUKSI -0.527781 0.477436 -1.105449 0.2791

C -1452975. 1384422. -1.049517 0.3036
FITTED^2 1.53E-07 2.39E-07 0.638797 0.5285

R-squared 0.701321 Mean dependent var 881471.2
Adjusted R-squared 0.655371 S.D. dependent var 777262.9
S.E. of regression 456293.4 Akaike info criterion 29.04635
Sum squared resid 5.41E+12 Schwarz criterion 29.27764
Log likelihood -445.2184 Hannan-Quinn criter. 29.12174
F-statistic 15.26250 Durbin-Watson stat 1.974200
Prob(F-statistic) 0.000002


