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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki hasil produksi kayu yang 

melimpah, data BPS tahun 2019  menunjukkan bahwa jumlah produksi kayu bulat 

yang diperuntukkan untuk produksi atau bahan baku pada tahun 2019 pada jenis kayu 

meranti sebesar 52591m
3
 atau jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar 17,4 %. Data tersebut menunujukkan bahwa hasil kayu yang 

nantinya akan dijadikan bahan baku untuk diolah menjadi furniture cukup banyak. 

Dimana nantinya akan berpotensi untuk di ekspor ke pasar internasional, mengingat 

bahwa negara Indonesia merupakan negara ASEAN yang memiliki kualitas unggul 

dalam hal furniture (Perdana, 2013).Namun jika dilihat berdasarkan grafik diatas 

menunjukkan trend penurunanan nilai ekspor, penurunan paling tajam terjadi pada 

tahun 2005 yaitu menurun sebesar 1,284,668 ribu USD.Sehingga beradasarkan 

fenomena tersebut maka pada penelitian ini akan menguji data yang telah diperoleh 

dengan menggunakan SPSS, adapun variabel yang diuji adalah kurs, inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap nilai ekspor furniture Indonesia. Baik secara parsial 

ataupun secara simultan. Berikut ini adalah hasil analisis regresi berganda : 

4.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Multikolineritas 

Berdasarkan hasil uji penggunakan SPSS, maka peneliti meringkas dalam 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

variabel  tolarance VIF 

Konstata 0 0 

X1 0.180 5.557 

X2 0.177 5.653 

X3 0.798 1.253 

  Sumber : Hasil olahan dengan program SPSS.  

Berdasarkan uraian pada metode penelitian diatas mengenai kriteria penilaian, 

dimana jika nilai VIF > 10 berarti terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas 

atau terkena kasus multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF < 10 berarti tidak 

terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas atau tidak terkena kasus 

multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tidak terkena 

gejala multikolineritas.  

2. Normalitas  

Pada penelitian ini menguji variabel berdistribusi normal atau tidak menggunakan 

Kolmogorov Smirnov Test. Dimana kriterianya apabila nilai signifikan > nilai kritis 

(5%) maka data dikatakan berdistribusi normal, namun ketika nilai signifikan < nilai 

kritis (5%) maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil 

pengujian maka diketahui bahwa nilai kolmogorov smirnov z adalah 0,899 dan nilai 

asympsig 2 tailed 0,394. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

3. Autokorelasi 

Pada penelitian ini menguji korelasi antar anggota data dan pengamatan yang 

dianut berdasarkan waktu, tujuan pengujian ini untuk mendeteksi apakah data dalam 
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penelitian ini terdapat autokorelasi atau tidak. Metode yang dipakai untuk uji 

autokorelasi pada penelitian ini adalah Durbin-Watson. Berdasarkan hasil dari 

pengujian maka diperoleh nilai durbin Watson sebesar 0.882. Dimana kriteria 

penilaian adalah jika DU<DW<4-DU maka tidak terjadi gejala autokorelasi 

(Suliyanto,2011). Berdasarkan data tabel Durbin Watson diperoleh nilai DL sebesar 

1,1432 dan nilai DU sebesar 1,6523.Hasilnya adalah 1,6523 > 0,882 < 2,3477 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdapat gejala autokorelasi. Untuk itu perlu 

langkah selanjutnya untuk mengatasi gejala autokorelasi yaitu dengan menggunakan 

Cochrane- orchut, dengan cara nilai residual di buat lag, kemudian diregresikan 

kembali dengan variabel dependen adalah residual kemudian variabel independennya 

adalah variabel residual yang sudah di lag, untuk mendapatkan nilai koefisien. 

Setelah diuji di dapat nilai koefisien sebesar 0,55. Setelah itu membuat regresi 

persamaan baru yaitu : 

      
    

   
    

   
    

   
    

  

Dimana: 

   = Hasil lag variabel nilai ekspor furniture  dikali dengan nilai koefisien 0,55. 

  
    = Koefisien beta.  

  
   

  = Hasil lag variabel pertumbuhan ekonomi dikali dengan nilai koefisien 0,55.  

  
   

  = Hasil lag variabel inflasi dikali dengan nilai koefisien 0,55. 

  
   

  = Hasil lag variabel kurs dikali dengan nilai koefisien 0,55.  

  
  = Hasil lag nilai residual.  

Langkah selanjutnya yaitu meregresikan kembali dengan variabel yang baru, hasil 

dari uji menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2.315, jika mengacu pada kriteria 
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penilaian diatas yaitu maka 1,6523< 2,315 < 2,347 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala autokorelasi.  

4. Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah residual untuk 

dari model yang diamati memiliki varian yang konstan atau tidak. Dengan kriteria 

penilaian jika nilai sig > nilai kritis (5%) maka varian tidak ada heteroskedastisitas 

sedangkan jika nilai sig < nilai kritis (5%) maka varian terdapat heteroskedastisitas. 

Berdasarkan pengujian menggunakan uji koefisien korelasi Spearman’s rho maka 

diperoleh hasil X1 nilai signifikan 0,982, X2 nilai signifikannya 0,946 dan X 3 0,802. 

Hal ini menunjukan bahwa nilai signifikan dari tiga variabel bebas lebih dari nilai 

kritis 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada 

variabel bebas dalam penelitian ini. 

4.2. Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini terdapat tiga varaibel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, dan kurs. Dimana masing- masing dari variabel bebas diatas mempengaruhi 

variabel terikat yaitu nilai ekspor furniture di Indonesia. Untuk mengetahui analisis 

berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 

variabel Koefisien t-hitung Nilai Probabilitas 

  
    1221861.111 7.951 

   
  -93049.50107 -1.978 0.0625 

  
  -27684.57055 -3.866 0.001 

  
  -126.17077 -4.202 0.00 

F hitung 86.005     

R square 0.841     
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     Sumber : Hasil olahan dengan program SPSS. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dengan jumlah data sebanyak 25 tahun yaitu dari tahun 1994 -2019, 

maka diperoleh hasil yang telah di tampilkan pada tabel 1. Maka persamaan linier 

regresi berganda adalah sebagai berikut : 

   = 1221861.111 - 93049.50107  
  - 27684.57055  

  - 126.171077   
  

R
2
 = 0.841 

Penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah : 

- Konstanta sebesar 1221861,111 artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi , 

inflasi, dan kurs nilainya adalah nol, maka nilai ekspor furniture adalah 

sebesar 1221861,111 USD.  

- Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -93049,50107 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap, dan variabel pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan sebesar 1% maka nilai ekspor furniture akan 

mengalami penurunan sebesar 93049,50107 USD. 

- Koefisien variabel inflasi sebesar -27684,57055 artinya adalah jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan variabel inflasi meningkat 1% maka nilai 

ekspor furniture akan mengalami penurunan sebesar 27684,57055 USD.  

- Koefisien variabel kurs sebesar -126,171077 artinya adalah jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan variabel kurs meningkat Rp 1000 dari 

tahun sebelumnya maka nilai ekspor furniture akan mengalami penurunan 

sebesar 126,171077 USD. 
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4.3 Pengujian Hipotesis 

 Untuk membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (X1), inflasi (X2) dan kurs (X3) 

terhadap nilai ekspor furniture Indonesia (Y), dilakukan pengujian apakah hipotesis 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini terbukti atau tidak. Dalam pengujian 

hipotesis ini menggunakan dua pengujian yaitu uji t dan uji f yang telah diuraikan 

pada metode penelitian diatas. 

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap nilai ekspor furniture di 

Indonesia (Y) 

 Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. Sebab nilai 

probabilitas sebesar 0,062 > 5%, dimana artinya adalah tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini  tidak sesuai  dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ningrum (2011) dan Widya (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap nilai ekspor, artinya ketika ada 

kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 % maka akan menurunkan nilai ekspor suatu 

komoditi. Namun penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh B. 

Setia (2001) yang menyatakan bahwa tidak ada  pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap nilai ekspor secara signifikan. Dimana artinya ketika terjadi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi, maka nilai ekspor akan tidak berpengaruh sama sekali. Jika 

dilihat berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor furniture yang ada di 

Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 

persen atau mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelummnya. Dan 

nilai ekspor tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 186.777 USD dari tahun 

sebelumnya. Artinya bahwa ketika pertumbuhan ekonomi menurun, exebiton atau 

pameran mebel  merupakan salah satu  cara untuk menarik minat konsumen luar 

negeri. Peneliti menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dilihat berdasarkan 

output yang dihasilkan, namun hal ini belum tentu semua output di ekspor. 
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Mengingat pada teori ekspor yang menyatakan bahwa terjadinya ekspor adalah ketika 

permintaan domestik sudah terpenuhi. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi 

meningkat, belum tentu nilai ekspor meningkat. Sebab harus melihat konsumsi atau 

permintaan domestik akan produk tersebut seberapa besar.  

Pengaruh inflasi (X2) terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia (Y) 

 Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel inflasi memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,001 dimana artinya nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan nilai kritis sebesar 5% atau 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. Dimana 

artinya ketika inflasi meningkat maka nilai ekspor furniture tidak akan berpengaruh. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana 

(2013) dan B. Setia (2001) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh 

negative terhadap nilai ekspor furniture, artinya setiap kenaikan inflasi 1%, maka 

akan menyebabkan nilai ekspor menurun.  

Pengaruh kurs  (X3) terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia (Y) 

 Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel kurs memiliki nilai  

probabilitas sebesar 0,00 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada 

variabel kurs lebih kecil dibandingkan nilai kritis sebesar 0,05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kurs memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

nilai ekspor furniture di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Perdana (2013) yang menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan. Jika dilihat berdasarkan fakta berupa data kurs dollar terhadap rupiah pada 

tahun 2019 rupiah menguat menjadi Rp. 13.901, namun nilai ekspor furniture justru 

meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 186,777 USD dari tahun sebelumnya. Hal 

ini akibat dari adanya pameran mebel IFEX tahun 2019, sehingga menguatnya rupiah 

tidak menjadi kendala. Hasil ini tidak sesuai dengan teori ekspor yang dikemukakan 

oleh Ridha (2006) yang menyatakan bahwa ketika mata uang terdepresiasi maka akan 
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meningkatkan nilai ekspor atau memiliki hubungan negatif. Hal ini lantaran ketika 

mata uang rupiah terdepresiasi maka harga di pasar internasional cenderung menurun, 

sehinggga mampu bersaing. Serta ketika pendapatan dari hasil ekspor tersebut ditukar 

dengan rupiah akan mendapatkan jumlah nominal yang besar. Sedangkan untuk 

produk furniture Indonesia menggunakan bahan baku dari hasil produksi kayu bulat 

yang ada di dalam negeri. Sehingga ketika nilai tukar melemah maka akan 

berpengaruh terhadap nilai ekspor furniture, dimana harga yang ditawarkan ke pasar 

cenderung lebih murah.  

Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1), inflasi (X2), dan kurs (X3) terhadap nilai 

ekspor furniture di Indonesia (Y). 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji f ditemukan bahwa secara 

simultan atau bersama – sama variabel bebas memiliki nilai probabilitas 0,00 sebesar 

< 0,05 artinya secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kurs tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia. Sehingga pada 

penelitian ini menerima H0 dan menolak Ha.  

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi berguna untuk melihat seberapa besar proporsi 

sumbangan variabel bebas secara bersama- sama terhadap variabel terikat. Maka 

berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada tabel 1, terlihat bahwa koefisien 

determinasi sebesar 0,841. Artinya sumbangan inflasi, kurs dan pertumbuhan 

ekonomi secara bersama-sama terhadap nilai ekspor furniture di Indonesia sebesar 

84.1 persen. Serta sisanya sebesar 15.9 persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

 




