
 

 

BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

4. 1 Karakteristik Sampel (Outliers Detection) 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspor, nilai 

tukar, inflasi dan pembiayaan LPEI. Dengan menggunakan bantuan 

software Eviews, berikut gambaran sebaran data masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.1 Leverage Plots (Outliers Detection) 
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Sumber: Data sekunder (diolah, 2022) 

 Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

outliers pada data masing-masing variabel yang digunakan, hal ini dapat 

diketahui dari sebaran datanya yang berada disekitar garis nilai rata-rata. 

Hasil ini diperkuat dengan hasil uji normalitas data dengan hasil sebagai 

berikut: 



 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: Data sekunder (diolah, 2022) 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, ditemukan bahwa besarnya 

Jarque-Bera Normality test statistic adalah 1,981, dengan nilai probability 

sebesar 0,371. Karena nilai probability dengan α = 5% yaitu 0,371 > 0.05 

maka diketahui bahwa model empiris yang digunakan mempunyai residual 

atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal. 

4.2 Uji Stasioneritas 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menguji stasioneritas dari masing-masing variabel. Uji stasioneritas 

dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata variance data konstan 

sepanjang waktu dan kovarian antara dua atau lebih data runtun waktu 

hanya tergantung pada kelambanan antara dua atau lebih periode waktu 

tersebut. Pengujian masing-masing variabel diuji dengan menggunakan 

Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat 

α = 5%, maka artinya tidak ada stasioneritas (data stasioner) pada variabel 



 

 

dengan derajat yang sama (level atau difference), begitupun sebaliknya jika 

probabilitas berada lebih dari α = 5% maka data tidak stasioner. Adapun 

hasil uji stasioneritas untuk variabel ekspor, nilai tukar, inflasi dan 

pembiayaan LPEI. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioneritas pada Level Variabel Ekspor 

Null Hypothesis: EKSPOR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.154005  0.9369 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

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

Sumber: Data sekunder (diolah, 2022) 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Stasioneritas pada Level Variabel Nilai Tukar 

Null Hypothesis: NILAI_TUKAR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.042585  0.0028 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

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

Sumber: Data sekunder (diolah, 2022)  

 

  



 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Stasioneritas pada Level Variabel Inflasi 

Null Hypothesis: INFLASI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.298295  0.6226 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

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

      Sumber: Data sekunder (diolah, 2022) 

Tabel 4.4 Hasil Uji Stasioneritas pada Level Variabel Pembiayaan 

LPEI 

Null Hypothesis: PEMBIYAAN_LPEI has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.200034  0.9698 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

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

      Sumber: Data sekunder (diolah, 2022) 

Dari hasil uji stasioneritas diatas pada tingkat level dapat diketahui 

bahwa terdapat hanya 1 variabel yang stasioner pada tingkat level atau I 

(0). Karena masih ada beberapa variabel yang belum stasioner maka  

pengujian stasioneritas harus dilanjutkan dengan menggunakan uji derajat 

kointegrasi pada first difference. 



 

 

4.3 Uji Derajat Integrasi  

Uji derajat integrasi dilakukan untuk mendapatkan data yang 

stasioner. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari uji stasioneritas 

pada tingkat level, atau disebut juga uji derajat integrasi first difference. 

Sama halnya dengan uji stationeritas, dalam uji derajat integrasi variabel 

yang stasioner adalah variabel yang memiliki probabilitas dibawah α = 5%. 

Jika probabilitas data lebih dari α = 5%, maka data tidak stasioner. Adapun 

hasil uji derajat integrasi first difference untuk variabel ekspor, nilai tukar, 

inflasi dan pembiayaan LPEI sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Derajat Integrasi (first difference) Variabel Ekspor 

Null Hypothesis: D(EKSPOR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.28461  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

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

       Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

  



 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Derajat Integrasi (first difference) Variabel Nilai 

Tukar 

Null Hypothesis: NILAI_TUKAR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.042585  0.0028 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

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

      Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

Tabel 4.6 Hasil Uji Derajat Integrasi (first difference) Variabel Inflasi 

Null Hypothesis: D(INFLASI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.997358  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

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

Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022)  

 

  



 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Derajat Integrasi (first difference) Variabel 

Pembiayaan LPEI 

Null Hypothesis: D(PEMBIYAAN_LPEI) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.431496  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

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

     Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

Dari hasil uji derajat integrasi first difference pada tabel diatas 

diketahui bahwa variabel telah stasioner untuk ekspor, nilai tukar, inflasi 

dan pembiayaan LPEI. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas masing- 

masing variabel yang lebih kecil dari α = 5% atau 0,05. 

Dikarenakan hasil uji stasioneritas menunjukkan bahwa data semua 

variabel adalah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan. 

4.4 Uji Lag Length  

Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap jumlah panjang lag yang 

digunakan, maka dari itu perlu ditentukan jumlah lag yang optimal. 

Penentuan lag optimum ini digunakan dalam metode VAR. Penentuan lag 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antara lain Likelihood Ratio 

(LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), 

Schwarz Information Criterion (SC) dan Hannan-Quinn Information 

Criterion. Adapun hasil uji lag length secara lengkap adalah sebagai 

berikut: 



 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Lag Length 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  255.2947 NA   1.29e-10 -11.42249 -11.26029 -11.36234 

1  383.6235   227.4919*   7.83e-13*  -16.52834*  -15.71735*  -16.22758* 

2  395.6671  19.16027  9.55e-13 -16.34850 -14.88871 -15.80714 

3  405.5529  13.93003  1.33e-12 -16.07059 -13.96200 -15.28862 

4  415.6126  12.34602  1.91e-12 -15.80057 -13.04319 -14.77800 

       
             Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil penghitungan panjang lag dengan 

LR, FPE, AIC, SC dan HQ menunjukkan panjang lag yang sama yaitu pada 

lag 1, yaitu ketika hasil estimasi lag terbanyak menunjukkan hasil yang 

sama maka dapat disimpulkan lag terpanjang adalah lag satu. 

4.5 Uji Kointegrasi  

Uji kointegrasi merupakan uji yang dilakukan setelah uji 

stasioneritas dan telah berintegrasi dengan derajat yang sama. Uji 

kointegrasi dilakukan dengan cara menguji stasioneritas dari residual agar 

terjadi suatu penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang antar 

variabel. Dalam penelitian ini uji kointegrasi menggunakan Johansen 

Cointegration Test. Adanya kointegrasi akan mengkoreksi fluktuasi 

variabel pada jangka pendek menuju kestabilan pada keseimbangan jangka 

panjang. Variabel-variabel ekonomi dalam jangka pendek dimungkinkan 

pengaruhnya tidak sesuai dengan keinginan pelaku ekonomi. Berdasarkan 

hasil uji ini diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α = 5%. 

  



 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Cointegration 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.353984  34.31490  47.85613  0.4847 

At most 1  0.165031  14.21609  29.79707  0.8283 

At most 2  0.117975  5.919481  15.49471  0.7050 

At most 3  0.003145  0.144894  3.841466  0.7035 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.353984  20.09881  27.58434  0.3344 

At most 1  0.165031  8.296613  21.13162  0.8847 

At most 2  0.117975  5.774587  14.26460  0.6423 

At most 3  0.003145  0.144894  3.841466  0.7035 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

       Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

Hasil uji Johansen Cointegration Test dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat kointegrasi pada model penelitian sehingga VAR dipilih sebagai 

alat estimasi untuk menjawab tujuan penelitian. Terpilihnya VAR ini karena 

nilai Trace Statistic < Critical Value atau 34.31490 < 47.85613. Begitu juga 

dengan nilai Max-Eigen Statistic < Critical Value atau 20.09881 < 

27.58434. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang tidak terdapat 

kointegrasi di dalam model persamaan. 



 

 

4.6 Estimasi dengan VAR 

Estimasi VAR dapat menjelaskan pengaruh jangka pendek antara 

variabel ekspor, nilai tukar, inflasi dan pembiayaan LPEI. Hasil estimasi 

VAR terhadap ekspor menggunakan lag 1 sebagai lag optimal. Sedangkan 

untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel di dalam model dilakukan 

dengan menggunakan uji signifikansi secara parsial dengan t-statistik atau 

uji signifikansi secara bersama-sama dengan f-statistik. Uji t dilakukan 

pada level of significant (α) = 5% dengan nilai t tabel sebesar 1.96. Uji f 

dilakukan dengan membandingan nilai f-statistik pada level of significant 

(α) = 5% dengan nilai f tabel sebesar 2.81. Adapun hasil estimasi VAR 

pada persamaan ekspor dengan lag 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Estimasi VAR 

Variabel Koefisien T-Tabel F-Statistik 

Nilai Tukar -0.697892 -1.09834 

3.637125 Inflasi -0.005996 -0.19793 

Pembiayaan LPEI 0.829217 0.90076 

 

Sumber: Data Sekunder (diolah, 2022) 

4. 7.Analisis Persamaan Jangka Pendek 

Sesuai dengan hasil penghitungan lag di awal penelitian, didapatkan 

bahwa lag optimal dalam penelitian ini adalah lag satu yang kemudian 

digunakan untuk analisis dalam persamaan jangka pendek.  

Pada analisis persamaan nilai tukar untuk jangka pendek, hipotesis 

yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ekspor, ditolak. Hipotesis ditolak berdasarkan hasil uji yang 

menyatakan koefisien sebesar -0.809604 (tanda koefisien negatif), dengan 

nilai t-hitung sebesar -1.29716. Nilai tukar pada lag pertama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap t-tabel 5% karena -1.29716 < 1.967405. 



 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai tukar pada lag pertama berpengaruh 

negatif (karena koefisiennya bernilai negatif) terhadap ekspor, artinya 

apabila terjadi kenaikan nilai tukar pada lag pertama sebesar 1%, maka 

ekspor pada periode berjalan akan menurun sebesar 80,96%. Berdasarkan 

data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian (2021) pada tahun 2021, 

79,42% ekspor Indonesia didominasi dari sektor industri pengolahan. Dari 

industri pengolahan tersebut, industri makanan mendominasi produk yang 

diekspor yaitu sebesar USD 3,25 miliar dan didominasi oleh komoditas 

kelapa sawit. Industri makanan berperan penting karena berkaitan dengan 

kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, mengingat industri 

makanan merupakan hal yang krusial maka berapapun tingkat harga 

barang-barang ekspor makanan tidak mempengaruhi pembelian 

masyarakat di negara pengimpor. Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap ekspor. Hasil dari temuan ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mboy & Setiawina (2019) dan Suryono (2019) yang 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor. 

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

perbedaan hasil dimana dari temuan pada penelitian ini menyatakan bahwa 

nilai tukar berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ekspor. 

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif terhadap ekspor, ditolak. Pada analisis persamaan inflasi untuk 

jangka pendek, diperoleh koefisien sebesar 0.017728, dengan nilai t-hitung 

sebesar 0.57016. Inflasi pada lag pertama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap t-tabel 5% karena 0.57016 < 1.967405. Hasil ini menunjukkan 

bahwa inflasi pada lag pertama berpengaruh positif (karena koefisiennya 

bernilai positif) terhadap ekspor, artinya apabila terjadi kenaikkan inflasi 

pada lag pertama sebesar 1%, maka ekspor pada periode berjalan akan 



 

 

meningkat sebesar 1,77%. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang-

barang menjadi tinggi dan berimbas pada pelemahan nilai mata uang. Jika 

nilai mata uang suatu negara melemah maka harga-harga barang di luar 

negeri menjadi lebih murah. Akibatnya, permintaan barang di luar negeri 

meningkat sehingga ekspor meningkat. Dari penjelasan tersebut, ketika 

inflasi naik maka ekspor juga akan meningkat sehingga hubungannya ada 

positif. Temuan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Raharja & 

Setyari (2020) serta Ulfa & Andriyani (2019). Perbedaan temuan ini dari 

temuan-temuan sebelumnya adalah pada hasil penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Raharja & Setyari (2020) serta Ulfa & Andriyani (2019) 

mengemukakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

ekspor. Mengacu dari data yang dirilis Kementerian Perindustrian (2021) 

tahun 2021 yang mengatakan bahwa industri pengolahan menjadi sektor 

penyumbang terbesar ekspor Indonesia dan industri makanan (yang masuk 

ke dalam industri pengolahan) mendominasi sektor tersebut maka 

kenaikan harga-harga atau inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembelian mengingat betapa pentingnya industri makanan. 

Sedangkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan 

LPEI berpengaruh positif terhadap ekspor, ditolak. Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, persamaan pembiayaan LPEI untuk jangka pendek 

diperoleh koefisien sebesar 0.774254, dengan nilai t-hitung sebesar 

0.84459. Pembiayaan LPEI pada lag pertama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap t-tabel 5% karena 0.84459 < 1.967405. Hasil temuan ini didukung 

oleh penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh 

(Rahmawati & Djatnika, 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan 

LPEI pada lag pertama berpengaruh positif (karena koefisiennya bernilai 

positif) terhadap ekspor, artinya apabila terjadi kenaikkan pembiayaan 

LPEI pada lag pertama sebesar 1%, maka ekspor pada periode berjalan 



 

 

akan meningkat sebesar 77,42%. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini pengaruh 

pembiayaan LPEI tidak signifikan terhadap ekspor. Pembiayaan ekspor 

tidak termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor menurut 

Mankiw (2006) sehingga pengaruhnya pun tidak signifikan. Ada atau tidak 

adanya pembiayaan, ekspor akan tetap berjalan. Namun dengan adanya 

bantuan pembiayaan ini, diharapkan pelaku-pelaku usaha dapat 

meningkatkan daya saingnya dengan mengekspor produknya keluar negeri 

sehingga banyak pelaku usaha yang dapat mengembangkan usaha juga 

membantu meningkatkan devisa negara. 

Berdasarkan tabel 4.10, nilai f-statistik sebesar 3.637125. Jika 

dibandingkan nilai f-tabel 5% yakni sebesar 2.81, nilai f-statistik > nilai f-

tabel 5% (3.637125 > 2.81). Dapat disimpulkan bahwa nilai tukar, inflasi, 

dan pembiayaan LPEI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor 

secara simultan atau bersama-sama. Temuan ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  

Suryono (2019) nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor. 

Mboy & Setiawina (2019) menganalisis mengenai pengaruh nilai tukar 

terhadap ekspor Indonesia. Hasilnya adalah secara simultan, nilai tukar 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor. Hasil tersebut juga selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurlalili (2021) mengemukakan bahwa nilai 

tukar berpengaruh terhadap ekspor. Sasmitha & Jember (2017) 

mengemukakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan.  

 

 


