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ABSTRACT 

Penelitian ini dilakukan untuk mengujibukti empiris sejauh mana pengaruh 

biaya hedging, inflasi, kurs dollar amerika serikat dan penanaman modal asing 

terhadap nilai ekspor. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Pemilihan sampel 

dengan metode purposive sampling. Sampel sebanyak 9 perusahaan dengan 

empat tahun pengamatan. Sehingga total sampel pengujian adalah 45. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah data sekunder yang diperoleh dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia. Analisis data 

menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 

regresi data panel menggunakan alat bantu eviews 10. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perhitungan hipotesis secara parsial yaitu biaya hedging 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor dengan tingkat signifikan 

sebesar 0.0882 > 0,05 , sedangkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor hal itu dapat dilihat dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000< 0,05, kurs 

dollar amerika serikat juga berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor dengan 

tingkat signifikan sebesar 0.0000<0,05dan penanaman modal asing juga juga 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ekspor dengan tingkat signifikan 

sebesar 0.0000<0,05. Untuk hasil pengujian secara simultan diperoleh Fhitung > 

Ftabel = 0.000000 < 0,05 berarti hipotesis secara simultan antara biaya hedging, 

inflasi, kurs dollar amerika serikat dan penanaman modal asing berpengaruh 

terhadap nilai ekspor.Dari hasil penelitian ini juga diperoleh nilai R Square 

sebesar 0.873389 mengindikasikan bahwa variabel independen mampu 

mempengaruhi variabel dependent sebesar 87,33%. Sedangkan sisianya sebesar 

12,67% Dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang digunakan. 

 

Kata kunci:  Nilai Ekspor, Biaya Hedging, Inflasi, Kurs Dollar Amerika 

Serikat Dan Penanaman Modal Asing. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini telah meningkat, kegiatan-kegiatan perekonomian 

tidak lagi sekedar nasional tapi bahkan internasional. Hampir setiap negara pada 

saat ini tidak bisa mengabaikan interaksi ekonominya dengan luar negeri. Hal ini 

disebabkan oleh semakin banyak dan beragamnya kebutuhan masyarakat yang 

tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kapasitas produksi dari berbagai 

komoditi dalam negeri memiliki keterbatasan dalam meningkatkan jumlah dan 

jenis barang atau jasa yang diproduksi. Dalam situasi ini memungkinkan negara 

yang satu memerlukan hasil alam maupun olahan dari negara yang lain dan begitu 

pula sebaliknya.  

Perdagangan internasional merupakan bentuk kerja sama ekonomi antar 

dua negara atau lebih yang memberikan manfaat secara langsung. Bentuk kerja 

sama antar negara ini dapat berupa kegiatan ekspor ataupun impor. Perdagangan 

internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang dan 

perdagangan jasa. Kegiatan perdagangan internasional dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan standar hidup negara tersebut (Schumacher, 2013).  

Perdagangan internasional menjadi hal yang penting bagi perekonomian 

setiap negara guna mensejahterakan rakyatnya. Dengan adanya perdagangan 

internasional, maka setiap negara yang ada di dunia dapat melakukan pertukaran 

sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, dengan tujuan agar tidak 
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terdapat kelebihan ataupun kekurangan sumber daya di masing-masing negara di 

dunia. 

Perdagangan internasional pada dasarnya adalah kegiatan ekspor ataupun 

impor dalam suatu negara dengan negara lain berupa barang atau jasa , baik 

aktivitas ekspor maupun impor memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mendukung laju perdagangan internasional. ( Bustami,2013 ) menyatakan bahwa, 

peningkatan ekspor bukan lagi sekedar pilihan melainkan merupakan suatu 

keharusan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara. Negara 

yang telah menerapkan sistem perekonomian terbuka akan berinteraksi secara 

bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Salah satu kegiatan interaksi 

perekonomian secara internasional adalah dengan melakukan ekspor barang dan 

jasa. 

Ekspor pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, baik itu 

merupakan faktor dari dalam negeri maupun luar negeri. Sukirno (2012:205) dan 

Mankiw (2012:377) menjelaskan bahwa ekspor dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang diekspor, 

dalam hal ini adalah mutu dan harga barang diekspor, cita rasa penduduk luar 

negeri, pendapatan masyarakat, biaya transportasi barang, dan kebijakan 

pemerintah terkait dengan perdagangan internasional. 

Situasi ekspor Indonesia tidak terlepas dari situasi perekonomian 

internasional. Tahun 1983 Indonesia sudah melakukan penggalakan terhadap 

ekspor, sejak itu ekspor menjadi perhatian pemerintah dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi Negara seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi, 
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dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor 

(Fahri,2012). Berikut data nilai ekspor di industri manufaktur di tampilkan pada 

gambar 1.1   

    

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)  

Melihat data ekspor di indsutri manufaktur pada Januari-Juli 2014 berada 

pada 68,507 dan mengalami penurunan menjadi 63,268  pada Januari- juli 2015. 

Penurunan ekspor ini bukan hanya terjadi pada ekspor komoditas namun juga 

untuk barang manufaktur. Gambar di atas ini menunjukkan bahwa nilai ekspor 

produk industri manufaktur pada tahun 2015 merupakan yang terendah dari tahun-

tahun sebelumnya.  

Keadaan ekspor di Indonesia yang berfluktuasi menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan, terutama keadaan menurunnya ekspor di Indonesia. 

Apalagi dalam era perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara atau Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

ekspor, sehingga dapat bersaing dengan Negara-negara lain. Maka perlu diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan nilai ekspor 
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Indonesia. Oleh karenanya sangat penting melakukan penelitian tentang ekspor 

Indonesia. Mankiw (2010:231) menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi yang 

berpengaruh terhadap ekspor adalah inflasi, nilai tukar (kurs), investasi dan 

kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional.  

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang unggul di Indonesia yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia, tentu tidak akan ceroboh dalam hal melakukan 

ekspor yang dilakukan mereka. Mereka perlu membaca resiko-resiko, resiko-

resiko tersebut dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dengan cara 

hedging atau lindung nilai. Lindung nilai dalam ekspor dilakukan dengan cara 

melakukan lindung nilai atas resiko nilai tukar mata uang dengan cara menghitung 

biaya-biaya produksinya dalam mata uang yang di inginkan dari hedger. Hedging 

adalah bagian dari instrumen derivatif yang bertujuan untuk melindungi atau 

mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Ada beberapa cara untuk melakukan 

hedging antara lain forward, future, swap, dan opsi. 

Berikut adalah data yang disajikan mengenai Biaya Hedging, Inflasi, Nilai 

tukar rupiah terhadap USD , Penanaman Modal Asing dan Ekspor periode 2014-

2018. 
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Tabel 1.1: Data Biaya Hedging, Inflasi, Nilai Tukar, Penanaman Modal 

asing, dan Ekspor periode 2014-2018 
No Perusahaan Tahun Hedging 

(US$) 

Inflasi    

(%) 

Nilai 

Tukar 

Rupiah 

Terhadap 

USD (Rp) 

PMA  

(US$) 

Ekspor 

(US$) 

1 

 

 

 

BYAN 2014 10.624.924 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015   2.950.151 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.526.160 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017   4.775.886 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 34.718.594 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

2 FASW 2014   3.000.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015 25.000.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 26.800.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 35.735.412 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 37.000.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

3 SMSM 2014 33.500.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015 19.500.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 50.000.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 42.750.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 26.000.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

4 TPIA 2014   1.118.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015      659.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.500.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

  2017   2.270.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   1.742.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

5 SMAR 2014 478.200.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015    4.000.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016  16.751.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 142.211.137 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   24.048.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

6 UNVR 2014   1.774.336 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015      285.064 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016      285.064 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017      209.243 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018       97.383 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

7 

 

 

BRPT 2014   1.118.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015      659.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.500.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017   2.270.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   8.696.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

8 TBLA 2014       11.026 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015    200.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016     17.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017    200.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018    200.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

9 KBLI 2014  12.538.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015  27.536.060 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 111.207.471 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017       506.201 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 661.785.831 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

Sumber: www.bi.go.id dan www.bps.go.id  

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada variabel biaya 

hedging setiap tahunnya diatas US$ 50. Biaya hedging yang terjadi setiap tahun 

mengalami perbedaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tersebut. Variabel inflasi setiap tahun tentu saja berbeda, namun dari 

tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwasanya hanya perbedaan dalam tahun saja. 

Namun, untuk perbedaan dalam perusahaan tidak terlihat sebab inflasi yang 

disajikan dalam rata-rata dalam satu tahun. Terlihat pada tahun 2014 inflasi 

tertinggi sebesar 6,41% dan terendah tahun 2016 sebesar 3,53%. Pergerakan 

angka inflasi sangat tidak stabil dan dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia 

terus berubah-ubah dari tahun ke tahun. Berikut tingkat inflasi ditampilkan pada 

gambar 1.2 

 

Perkembangan tingkat inflasi di Indonesia cukup berfluktuasi, pada tahun 

2014 dan 2015 tingkat inflasi di Indonesia sangat tinggi, yaitu 6,4% dan pada 

tahun 2016 dan 2017 tingkat inflasi menurun menjadi 3,5% dan 3,8% . Hubungan 



 7 

inflasi dengan nilai ekspor sangat bekaitan erat, karena kenaikan harga secara 

besar-besaran maka jumlah biaya yang di keluarkan pada perusahaan akan 

membesar yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja untuk menyeimbangkan 

pendapatan dan pengeluarannya. Karena kekurangan tenaga kerja maka output 

perusahaan berkurang sehingga produk yang akan mereka ekspor nilainya akan 

berkurang dari biasanya( Julius R Latumaerissa, 2011:22). 

Semakin pesatnya perkembangan era globalisasi menyebabkan mulai 

diperhatikannya pengaruh penanaman modal asing terhadap perdagangan dan 

dampaknya terhadap permintaan luar negeri.Variabel penanaman modal asing 

pada masing-masing perusahaan juga mengalami kenaikan dan ada pula yang 

mengalami penurunan. 

Transaksi ekspor ini juga tidak terlepas dari penggunaan kurs valuta asing, 

kurs valuta asing merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai ekspor 

(Herman Budi Sasono, 2013:186). Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing 

menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam 

mata uang negara lainnya (Sadono Sukimo,2012;397). Dari data kurs dollar AS 

yang ada pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2014 nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS berada pada Rp11.878,-  melemah pada tahun 2015 menjadi 

Rp13.391,- dan menguat pada tahun 2016 menjadi Rp13.307,- kembali melemah 

padatahun 2017 menjadi Rp13.384,-.Dari tabel tersebut dapat disimpulkan setiap 

tahun  secara rata-rata perubahan kurs rupiah ke dollar cenderung melemah, hanya 

pada waktu-waktu tertentu rupiah menguat terhadap dollar dan selebihnya dollar 

kembali melemah terhadap rupiah.  
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Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup dalam terhadap dollar 

AS. Sepanjang tahun 2017, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 

cenderung stabil. Pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dollar AS tertinggi tahun 

2015 sebesar 14.000. (Salimah;2015) menyatakan bahwa melemahnya nilai rupiah 

pada saat itu disebabkan oleh spekulan-spekulan yang mencari untung pada masa  

pra krisis finansial Asia yang memborong mata uang dollar karena nilai jualnya 

lebih tinggi sehingga uang dollar menjadi langka dan terdevaluasi, termasuk mata 

uang rupiah. Melihat pergerakan dollar yang seiring waktu dapat memberikan 

dampak positif bagi para eksportir Indonesia, jika kenaikan dollar membuat 

eksportir mengalami keuntungan kenapa mereka berhati-hati dalam bertransaksi 

ekspor. Variabel ekspor setiap tahunnya mengalami penurunan dan adapula yang 

mengalami kenaikan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh biaya hedging, 

inflasi, kurs dollar dan penanaman modal asing terhadap nilai ekspor antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Desak Putu Emmei Juliantri (2016) melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kurs DollarAS, Inflasi dan Penanaman 
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Modal Asing Terhadap Nilai Ekspor Makanan dan Minuman di Indonesia .Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisa pengaruh variabel kurs dollar Amerika Serikat, 

inflasi dan Penanaman Modal Asing secara serempak dan parsial terhadap 

variabel terikat ekspor makanan dan minuman di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan observasi non partisipan yaitu, mempelajari 

beberapa uraian dari buku, artikel, skripsi dan jurnal serta melalui intansi yang 

terkait. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan 

uji asumsi klasik program Eviews 6. Hasil analisis data menunjukan secara 

serempak kurs dollar Amerika Serikat, inflasi dan Penanaman Modal Asing 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor makanan dan minuman di 

Indonesia.Secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap ekspor makanan dan 

minuman, sementara kurs dollar Amerika Serikat dan Penanaman Modal Asing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor makanan dan minuman di 

Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka peneliti berkesimpulan mengambil judul “Pengaruh Biaya Hedging, 

Inflasi, Kurs Dollar Amerika Serikat dan Penanaman Modal Asing 

Terhadap Nilai Ekspor pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah : 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Biaya Hedging berpengaruh terhadap Nilai Ekspor pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018? 

2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Nilai Ekspor pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018? 

3. Apakah Nilai Tukar Dollar berpengaruh terhadap Nilai Ekspor pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018? 

4. Apakah Penanaman Modal asing berpengaruh terhadap Nilai Ekspor 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2018? 

5. Apakah Biaya Hedging, Inflasi, Nilai Tukar Dollar dan Penanaman 

Modal Asing berpengaruh terhadap Nilai Ekspor pada Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018? 

 

I.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Hedging  terhadap Nilai Ekspor pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018 

2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Nilai Ekspor pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Dollar terhadap Nilai Ekspor 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2018 

4. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Nilai 

Ekspor pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2018 

5. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Hedging, Inflasi,Nilai Tukar Dollar 

dan Penanaman Modal Asing terhadap Nilai Ekspor pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis 

 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dan memberikan 

pertimbangan terkait konsep lindung nilai (hedging). 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tetapi diharapkan 

mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapat peneliti di bangku 
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kuliah ke dalam kehidupan praktis. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

I.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tantang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitihan dan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :    TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis yang 

relevan dengan penelitian, yang digunakan sebagai pedoman 

dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan 

berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan 

maupun sumber lain. 

BAB III :    METODE PENELITIAN 

  Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, populasi, dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

serta analisis data. 

BAB IV :    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Bursa 

Efek Indonesia dan gambaran singkat dari perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini. 
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BAB V :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, pengolahan 

data, dan pembahasan untuk masing-masing permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

BAB VI :    KESIMPULAN DAN SARAN 

  Yakni merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini 

dimana penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari 

pembahasan serta saran – saran yang dapat di sumbangkan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Ekspor 

Ekspor merupakan salah satu bagian terpenting dari perdagangan 

internasional. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan 

menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya 

yang telah disetujui oleh pihak eksportir. Ekspor barang secara besar umumnya 

membutuhkan campur tangan dari bea cukai dari negara pengirim maupun 

penerima. Menurut Hamdani (2012:37), ekspor adalah menjual barang dari dalam 

negeri ke luar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus 

dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan.   

Sedangkan ekspor Menurut Mankiw (2012:230) merupakan barang dan 

jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual secara bebas di luar negeri. 

Sedangkan Pengertian Nilai Ekspor menurut UU PPN adalah nilai berupa uang, 

termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.  

Ekspor terjadi karena kebutuhan akan barang dan jasa sudah tercukupi 

didalam negeri atau karena barang dan jasa tersebut memiliki daya saing baik 

dalam harga maupun mutu produk dipasar internasional. Dengan demikian ekspor 

memberikan pemasukan devisa bagi negara yang bersangkutan yang kemudian 

akan digunakan untuk membiayai kebutuhan impor maupun program 

pembangunan dalam negeri. 

a. Jenis-jenis Ekspor  

Berdasarkan kegiatannya jenis-jenis ekspor dibagi dua yaitu: 

 

14 
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1) Ekspor Langsung 

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui 

perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan 

ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan 

penjualan perusahaan. 

2) Ekspor Tidak Langsung 

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui 

perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara 

tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (export 

managementcompanies) dan perusahaan pengekspor (export trading 

companies). 

b. Persyaratan menjadi Eksportir 

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menjadi 

sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Badan Hukum, dalam bentuk: 

a).  CV (Cmmanditaire Vennotschap). 

b).  Firma. 

c).  PT (Perseroan Terbatas). 

d).  Persero (Perusahaan Perseroan). 

e).  Perum (Perusahaan Umum). 

f).  Perjan (Perusahaan Jawatan). 

g).  Koperasi. 
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2)  Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

3) Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah 

seperti: 

a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan. 

b) Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian. 

c) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau 

Penanaman Modal Asing oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM). 

c. Eksportir dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Eksportir Produsen, dengan syarat: 

a) Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya 

seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi 

formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang 

terkait. 

b) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. 

c) Memiliki NPWP 

d) Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau 

instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) 

yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat 

pemyataan seperti; tidak terlihat tunggakan pajak, tidak terlibat 

tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. 
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2) Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat: 

a) Sebagai Eksportir Bukan Produsen dalam upaya memperoleh 

legalitasnya selayaknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag 

di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi 

teknis yang terkait. 

b) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. 

c) Memiliki NPWP 

d) Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau 

instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga 

bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan 

surat pernyataan seperti; tidak terlibat tunggakan pajak, 

tidakterlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah 

kepabeanan. 

 

2.2. Hedging (Lindung Nilai) 

Dengan adanya risiko fluktuasi nilai tukar, manajemen perusahaan yang 

memiliki transaksi internasional berusaha untuk menghindari maupun mengurangi 

kerugian dari fluktuasi nilai tukar tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan pihak 

manajemen salah satunya dengan menggunakan teknik lindung nilai atau disebut 

hedging. Hedging berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “hedge” yang 

berarti pagar. Kata hedging ini telah menjadi bagian dari perbendaharaan kata 

dalam manajemen keuangan terutama dalam hal yang berkaitan dengan 

pembatasan dan pengendalian risiko keuangan. Biaya hedging besar jika transaksi 
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juga besar dengan kata lain nilai ekspor yang besar akan mengakibatkan biaya 

hedging yang besar pula. Sehingga biaya hedging sangat berpengaruh terhadap 

penentuan jumlah nilai ekspor. 

Menurut Kasidi (2014:129), Hedging merupakan usaha untuk 

menghindarkan atau mengurangi risiko kerugian-kerugian dalam penukaran atau 

transaksi devisa, dalam investasi atau dalam pelunasan tagihan-tagihan atau 

pembayaran dalam valuta-valuta yang berbeda. 

Menurut Adrian Sutedi (2012:102), Hedging adalah suatu tindakan 

melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas 

valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis, sehingga perusahaan 

dapat melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang untuk 

menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi karena adanya 

transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Eiteman (2010:232), Hedging (Lindung Nilai) adalah mengambil 

posisi, memperoleh arus kas, aset, atau kontrak (termasuk kontrak forward) yang 

akan naik atau turun nilainya dan meng-offset-nya dengan suatu penurunan 

(kenaikan) nilai dari suatu posisi yang sudah ada. 

 (Shapiro,2010) menjabarkan bahwa hedging adalah Hedging a particular 

currency exposure means establishing an offsetting currency position such that 

whatever is lost or gained on the original currency exposure is exactly offset by a 

corresponding foreign exchange gain or lost on the currency hedge. 

Artinya hedging atas suatu risiko mata uang berarti membuat suatu posisi 

mata uang yang berlawanan sedemikian rupa sehingga kerugian atau keuntungan 
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dari risiko mata uang yang semula dihapuskan oleh keuntungan dan kerugian dari 

mata uang yang di-hedge tersebut. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dasar dari 

hedging adalah melindungi perusahaan dari risiko kerugian akibat pergolakan 

nilai tukar atau suku bunga. Dengan hedging berarti perusahaan mengambil posisi 

yang menghindari perusahaan dari akibat fluktuasi nilai aset tertentu. Hedging 

merupakan sebagai tindakan untuk membatasi risiko dan eksposur 

(Yulianti,2007). Teknik-teknik hedging (Yulianti,2007) 

1) Hedging Melalui Pasar Forward 

Manfaat utama dari hedging di pasar forward adalah mengurangi 

volatalitas penerimaan dan pembayaran biaya hedging di pasar forward. 

Apabila perusahaan yang tidak melakukan hedging, ada dua 

kemungkinan yang diperoleh, untung atau mengalami kerugian. 

Keuntungan atau kerugian tersebut hanya bisa diketahui setelah transaksi 

terselesaikan.Biaya yang relevan dipertimbangkan dalam memutuskan 

apakah hedging dilakukan atau tidak adalah biaya yang diharapkan, 

bukan biaya actual yang telah terjadi. 

Biaya yang diharapkan dari hedging di pasar forward adalah sama 

dengan biaya valuta asing apabila dibeli di pasar forward, dikurangi 

dengan biaya yang diharapkan dari valuta asing tersebut apabila dibeli di 

pasar spot dimasa yang akan datang. 
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2) Hedging melalui pasar futures 

Kontrak futuressama halnya dengan kontrak forward, 

perbedaannya terletak pada adanya kewajiban pada kontrak futures untuk 

mengadakan penyesuaian terhadap batasan minimal sisa dana simpanan 

(market to market) 

3) Hedging melalui pasar opsi  

Hedging di pasar opsi dapat dilakukan apabila suatu perusahaan 

akan mendapatkan pembayaran dimasa yang akan datang. 

4) Hedging melalui swap 

Menggunakan skenario, meminjam dana, membeli mata uang 

tertentu di pasar spot dan selanjutnya diinvestasikannya. 

Dalam hedging ada dua teknik jangka pendek dan jangka 

panjang.Teknik pertama yakni hedging jangka pendek yang dijelaskan 

oleh Madura (2009) antara lain: 

a. Hedging memakai kontrak future 

 Kontrak futures adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu 

valuta dalam nilai tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. 

b. Hedging memakai kontrak forward 

 Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah 

penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa 

yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat 

kontrak dibuat. 
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c. Hedging memakai instumen pasar uang (money market) 

 Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan 

suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau 

piutang di masa depan. 

d. Hedging memakai opsi (option) valuta opsi 

 Menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu 

dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari 

option ini untuk hedging 

 Dan yang kedua adalah teknik hedging jangka panjang, yang di 

jelaskan Madura (2007) yaitu: 

. a.  Kontrak foward jangka panjang (Long forward) 

 Long Forward adalah kontrak forward jangka panjang.Sama seperti 

kontrak forward jangka pendek, dapat dirancang untuk 

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long 

forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani 

kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan 

melindungi arus kas mereka jangka panjang. 

b. Currency Swap 

 Currency Swap adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu 

valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan 

menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang 

ingin melakukan CurrencySwap. 
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c. Parallel Loan 

 Parallel Loan adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta 

antara dua pihak, dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali 

valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu dimasa depan. 

Parallel Loan bisa diidentikan dengan dua swap yang digabungkan 

menjadi satu, satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan 

dan satunya lagi pada tanggal tertentu dimasa depan. 

Dalam penelitian ini teknik yang diambil dari teknik hedging yang 

menimbulkan biaya hedging adalah teknik  forward dan swap  

2.3.     Inflasi 

Inflasi adalah proses dimana tingkat harga cenderung naik dan uang 

kehilangan nilainya. Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi 

yang cukup banyak mendapat perhatian para ekonom. Sebagaimana diketahui, 

banyak salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat 

harga-harga yang relatif stabil. Namun akhir-akhir ini kita menghadapi masalah 

yang sangat sulit, oleh karena dalam aktivitas perekonomian menghadapi 

ketidakstabilan harga-harga. 

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga 

secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-

harga secara umum dan terus menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang saja 

yang naik, itu bukan merupakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, 

umpamanya kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan 

sebagainya, tidak disebut sebagai inflasi. 
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Menurut Tandelilin (2010:342) bahwa inflasi adalah kecenderungan 

terjadinya peningkatan harga-harga produk secara keseluruhan. Inflasi 

mempunyai pengaruh luas terhadap ekspor pada suatu negara. Tingkat inflasi 

yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas. 

Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi 

kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami 

kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli 

uang. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan 

riil yang diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu 

negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif 

bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan 

pendapatan riil.  

Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal 

di pasar modal. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika 

peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat 

dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun (Tandelilin, 

2010: 342). 

Inflasi dapat memberikan pengaruh yang negatif ataupun positif terhadap 

ekspor. Pengaruh negatif dari inflasi yaitu ketika terjadi inflasi, maka harga 

komoditi akan meningkat, peningkatan harga komoditi disebabkan produksi untuk 

menghasilkan komoditi menghabiskan banyak biaya. Menurut Ball (2010: 281) 

menyatakan bahwa ketika tingkat inflasi tinggi akan mengakibatkan harga barang 

dan jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh suatu negara akan meningkat 
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sehingga barang dan jasa tersebut menjadi kurang kompetitif dan ekspor akan 

turun. 

Selain memiliki pengaruh negatif, inflasi juga dapat berpengaruh positif 

terhadap ekspor. Pengaruh positif dari inflasi yaitu ekspor suatu negara dapat 

meningkat karena modal dari hutang atau pinjaman untuk menghasilkan barang 

dan jasa meningkat.    

Meningkatnya inflasi akan menyebabkan biaya produksi barang ekspor 

akan semakin tinggi sehingga membuat eksportir kurang maksimal dalam 

berproduksi hal ini mengakibatkan daya saing untuk barang ekspor menjadi 

berkurang karena harga barang ekspor semakin mahal dan berdampak terhadap 

menurunnya ekspor. 

 

2.4.     Kurs valuta Asing (valas) 

Menurut Sadono Sukimo (2012:397). Kurs Valas adalah suatu nilai yang 

menunjukan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata 

uang negara lain. Kurs juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 

satu unit mata uang asing.Misalnya kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

menunjukan beberapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu 

Dollar Amerika. 

Nilai tukar (kurs) merupakan salah satu faktor yang menentukan dinamika 

perdagangan internasional.Besarnya ekspor sangat ditentukan oleh nilai kurs ini, 

karena dalam perdagangan internasional banyak yang menggunakan mata uang 

US$ untuk melakukan transaksinya (Mutia Ratna, 2015).  
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Nilai tukar dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap ekspor. 

Pengaruh positif terjadi ketika penguatan nilai tukar dapat mempengaruhi ekspor 

sehingga ekspor dapat bertambah. Nilai tukar dapat mempengaruhi harga suatu 

barang yang diekspor, sehingga ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat, 

maka harga barang ekspor akan naik. Mankiw (2012:67) menjelaskan bahwa 

ketika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun dan 

ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Pengaruh negatif 

dari nilai tukar terjadi ketika nilai tukar mengalami pelemahan, maka ekspor naik, 

atau bertambah. Sukirno (2012:408) menjelaskan bahwa ketika nilai rupiah turun 

atau terjadi devaluasi mata uang, maka ekspor akan bertambah, karena di pasar 

luar negeri, ekspor negara menjadi lebih murah.  

Nilai tukar adalah harga dari mata uang asing yang harus dibayarkan 

dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Sejumlah nilai mata uang tertentu ini 

diperlukan agar mata uang tersebut dapat digunakan dalam kegiatan 

ekonomi.Anindita dan Reed (2008:103) menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang 

suatu negara harus ditentukan dalam sistem perekonomian. Nilai tukar terbagi 

menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. 

Tiap negara memiliki sistem penentuan nilai tukar yang berbeda sesuai 

dengan kebijakan bank sentral dan kondisi perekonomiannya. “There are several 

types of exchange rates system, fixed exchange rate system, flexible floating 

exchange rate system, and undermanaged floating” (Dornbusch et al., 2008:283). 

Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali 

(undermanaged floating). Sistem nilai tukar mengambang terkendali 
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membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah dalam pelaksananya, sehingga 

nilai tukar tidak ditentukan secara bebas sepenuhnya berdasarkan permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar. 

Menurut Triyono (2008:156), kurs (exchange rate) adalah pertukaran 

antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau 

harga antara kedua mata uang tersebut. Kurs menunjukan berapa nilai rupiah yang 

harus dibayarkan untuk satuan mata uang asing, dan berapa nilai rupiah yang 

harus dibayar ketika seseorang menjual mata uang asing. Kurs mata uang 

menunjukkan harga mata uang apabila ditukarkan dengan mata uang lain. 

Penentuan nilai kurs mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain 

ditentukan sebagai mana halnya barang yaitu oleh permintaan dan penawaran 

mata uang yang bersangkutan. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kurs (exchange rate) merupakan harga suatu mata uang 

terhadap mata uang lain. Sehingga kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

dapat diartikan harga mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Putong 

(2013:7) menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangannya, sistem penetapan 

kurs mata uang dikelompokan sebagai berikut : 

a. Sistem Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate) 

Sistem kurs tetap baik yang disetarakan oleh suatu lembaga keuangan 

internasional (IMF), maupun oleh masing-masing negara sesuai dengan 

kemampuan ekonomisnya (biasanya berdasarkan nilai dari Hard 

Currency) yaitu sistem kurs yang mematok nilai kurs mata uang asing 
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terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang 

selalu sama dalam periode 

b. Sistem Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate - FER) 

Sistem kurs menentukan bahwa nilai mata uang suatu negara ditentukan 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar uang (resmi). 

c. Sistem Kurs Terkait (Pagged Exchange Rate - PER) 

Sistem kurs yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, atau 

sejumlah mata uang tertentu. Bila kedua sistem nilai kurs yang telah 

dijelaskan diatas adalah nilai kurs tertinggi terakhir, maka sistem PER 

menggunakan nilai kurs tengah mata uang tertentu yang mensyaratkan 

lebih atau kurang dari kurs tengah sebesar 2,5%. 

Nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaaan dan penawaran 

terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu perbandingan nilai tukar uang 

suatu negara dengan negara lainnya. Dalam artian mata uang suatu negara dengan 

negara lainnya digunakan sebagai alat untuk transaksi internasional. Menurut Jeff 

Madura (2006:55), Jika mata uang suatu negara meningkat nilainya dibandingkan 

dengan mata uang lain, maka saldo neraca berjalan akan turun, jika hal ini tidak 

berubah. Saat mata uang menguat, barang yang diekspor akan menjadi lebih 

mahal bagi negara pengimpor. Akibatnya, permintaan barang tersebut akan 

berkurang, dengan kata lain ekspor akan menurun. 
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2.5.     Penanaman Modal Asing 

Penanaman modal asing merupakan investasi dari aset luar negeri ke 

dalam negeri yang berupa alat pembayaran luar negeri atau alat-alat untuk 

perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia 

(Undang-undang Nomor 11 tahun 1970). Menurut Sukirno (2008:105), dalam 

teori investasi dijelaskan bahwa dengan meningkatnya penanaman modal asing 

akan menyebabkan bertambahnya kuantitas produksi sehingga akan berefek 

positif terhadap peningkatan ekspor. 

Menurut Hawin (2018:52) yang dimaksud dengan Penanaman Modal 

Asing atau sering disingkat PMA merupakan suatu tindakan dari orang asing atau 

badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motivasi untuk 

berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain.  

Di Indonesia, penanaman modal asing (Foreign Investment) diatur dalam 

sebuah undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 atau 

dikenal dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Foreign Capital 

Investment). Pengertian penanaman modal asing tersebut pada pasal 1 disebutkan 

bahwa” penanaman modal dalam undang-undang ini hanya meliputi penanaman 

modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-

ketentuan undang-undang ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di 

Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko 

dari penanaman modal tersebut.    

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang 

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal 
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asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan 

di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko 

dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain : 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan 

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan di Indonesia. 

2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan 

bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah 

Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan 

Indonesia. 

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini 

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai 

perusahaan di Indonesia. 

2.6.    Pandangan Islam Tentang Perdagangan Internasional  

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Mumammad 

SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, baik aqidah, akhlak, 

ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu berbagai tema telah dibicarakan dalam 

Al-Qur’an, termasuk persoalan ekonomi. Dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10 Allah 

berfirman:  
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“ Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan 

carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar 

kalian menjadi orang yang beruntung”. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan setelah ibadah kita lakukan, kita dituntut 

untuk mencari rezeki di dunia ini. Jadi, islam juga menyuruh untuk berinteraksi 

secara internasional. 
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2.7. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Tabel Penelitian Terdahulu 

  

No      Penelitian 
Judul 

Penelitian 
Publikasi Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Afni 

Amanatagama 

Nagari 

Suharyono 

(2017) 

Pengaruh 

Tingkat Inflasi 

danNilai Tukar 

Terhadap 

Ekspor Tekstil 

dan Produk 

Tekstil 

Indonesia   

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis Volume 

53 Nomor 1 

Desember 2017 

Variabel 

Independent: Tingkat 

Inflasi,dan Nilai 

Tukar. 

Variabel Dependent: 

Ekspor 

Secara parsial, tingkat inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor sebaliknya 

variabel, nilai tukar menunjukkan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Abdul 

Rakhman 

(2012) 

Determination 

Of Export 

Volume and 

Hedging 

Strategy: A 

Survey of 

Exporter’s 

Transaction at 

the Makassar 

Industrial Estate 

(KIMA) 

Jurnal of 

Economics 

Volume 15 

Nomor 3 

Desember 2012 

Variabel 

Independent: 

Volume Export, dan 

Strategy Hedging. 

Variabel Dependent: 

Peningkatan Volume 

Ekspor 

Ditemukan bahwa peningkatan biaya 

hedging, inflasi, dan referensi tingkat bunga 

berpengaruh secara signifikan pada 

peningkatan volume ekspor, sementara 

kenaikan kurs US$ terhadap rupiah tidak 

secara signifikan mempengaruhi turunnya 

volume ekspor. 
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No      Penelitian 
Judul 

Penelitian 
Publikasi Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

A A  N Aditya 

Mulya Putra 

(2016) 

Pengaruh 

Inflasidan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap Kurs 

Dollar Amerika 

dan Ekspor 

Indonesia 

 

E-jurnal EP 

Unud, 5(7): 901-

925  

ISSN: 2303-

0178 

Variabel 

Independent: 

Inflasi,pertumbuhan 

ekonomi 

Variabel Dependent: 

Kurs Dollar Amerika 

dan Ekspor 

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh langsung terhadap ekspor 

namun harus melalui kurs dollar amerika 

serikat 

 

4. 

 

Agnes Putri 

Sonia (2010) 

Pengaruh Kurs, 

Jub dan Tingkat 

Inflasi Terhadap 

Ekspor,Impor 

dan Cadangan 

Devisa 

Indonesia 

E-jurnal EP 

Unud,5 (10): 

1077-1102 

ISSN: 2303-

0178 

Variabel 

Independent: 

Kurs,jub dan tingkat 

inflasi 

Variabel Dependent: 

Ekspor,impor dan 

cadangan devisa 

Kurs tidak berpengaruh terhadap cadangan 

devisa,kurs dan inflasi tidak berpengaruh 

langsung terhadap cadangan devisa melalui 

ekspor 

5. Ari Mulianta 

Ginting 

Pengaruh Nilai 

Tukar Terhadap 

Ekspor 

Indonesia 

 

Jurnal Buletin 

Ilmiah Litbang 

Perdagangan, 

Vol.7 NO.1 Juli 

2013 

Variabel 

Independent: Nilai 

Tukar 

Variabel Dependent: 

Ekspor  

 

Nilai tukar memiliki pengaruh yang negative 

dan signifikan terhadap ekspor  
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No      Penelitian 
Judul 

Penelitian 
Publikasi Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

6. Desak Putu 

Emmei 

Juliantri 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Pengaruh Kurs 

DollarAS, 

Inflasi dan 

Penanaman 

Modal Asing 

Terhadap Nilai 

Ekspor  

E-Journal EP 

Unud, 4 (12): 

1507-1529 

ISSN: 2303-

0178 

Variabel 

Independent: Kurs 

Dollar AS,Inflasi,dan 

Penanaman Modal 

Asing 

Variabel Dependent: 

Nilai Ekspor 

Secara serempak semuanya menunjukkan 

pengaruh yang signifikan,secara parsial 

inflasi tidak berpengaruh terhadap ekspor  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gede Yoga 

Mahendra 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi,Inflasi, 

Kurs Dollar AS 

dan Suku Bunga 

Kredit Terhadap 

Ekspor 

Indonesia   

E-journal EP 

Uhud,4 (5):525-

545 

ISSN: 2303-

0178 

Variabel 

Independent: 

investasi,inflasi,kurs 

dollar as dan suku 

bunga kredit 

Variabel Dependent: 

Ekspor 

Secara serempak investasi,inflasi kurs dollar 

as dan suku bunga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ekspor 
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No      Penelitian 
Judul 

Penelitian 
Publikasi Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

8. Ni Wayan Susi 

Eka Yanti 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kurs 

Dollar Amerika 

Serikat, dan 

Harga Ekspor 

Terhadap Nilai 

Ekspor Pakaian 

Jadi Indonesia 

E-Journal EP 

Unud, 6 (3):362-

386 

ISSN: 2303-

0178 

Variabel 

Independent:  

Kurs dollar as dan 

harga ekspor  

Variabel Dependent: 

 Nilai ekspor 

Secara simultan variasi kurs dollar Amerika 

Serikat, inflasi serta hargaekspor 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor, dan Variabel kurs dollar Amerika 

Serikat dan harga ekspor secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan, 

sedangkan variabel inflasi berpengaruh 

negatif serta signifikan terhadap nilai ekspor 

9. Ray Fani 

Arning Putri, 

Suhadak dan 

Sri Sulasmiyati 

(2016) 

Pengaruh Inflasi 

dan Nilai Tukar 

Terhadap 

Ekspor 

Indonesia 
Komoditi 

Tekstil dan 

Elektronika ke 

Korea Selatan 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis Vol 35, 

No 1 Juni 2016 

Variabel 

Independent: Inflasi 

dan Nilai Tukar 

Variabel Dependent: 

Ekspor 

Inflasi dan nilai tukar berpengaruh 

signifikan secara parsial dan simultan  

terhadap ekspor Indonesia   

Sumber: Jurnal-jurnal 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada jumlah 

sampel, periode pengamatan, objek penelitian dan pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi data panel sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan analisis regresi dan analisis regresi linier berganda. 

 

2.8    Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang 

terkumpul. Sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan 

mengenai keadaan populasi yang akan di uji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian (sugiyono, 2013:213). Dalam penelitian ini dapat 

diambil hipotesisnya sementara sebagai berikut: 

1. Pengaruh Biaya Hedging terhadap Nilai Ekspor 

Hedging merupakan suatu tindakan melindungi perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas valuta asing sebagai 

akibat dari terjadinya transaksi bisnis, sehingga perusahaan dapat 

melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang untuk 

menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi karena adanya 

transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian 

terdahulu tentang hedging dilakukan oleh Abdul Rakhman (2012) yang 

menyatakan bahwa variabel hedging mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap nilai ekspor.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 
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   : : Terdapat pengaruh hedging terhadap nilai ekspor 

    : Tidak terdapat pengaruh antara hedging terhadap nilai ekspor 

2. Pengaruh Inflasi terhadap Nilai Ekspor 

Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga 

produk-produk secara keseluruhan. Hubungan inflasi dengan nilai ekspor 

sangat berkaitan erat, karena kenaikan harga secara besar-besaran maka 

jumlah biaya yang dikeluarkan pada perusahaan akan membesar yang 

mengakibatkan pengurangan tenaga kerja untuk menyeimbangkan 

pendapatan dan pengeluarannya. Karena kekurangan tenaga kerja maka 

output perusahaan berkurang sehingga produk yang akan mereka ekspor 

nilainya akan berkurang dari biasanya (Julius R Latumaerissa, 2011;22). 

Penelitian terdahulu tentang inflasi dilakukan oleh Ray Fani Arning Putri 

(2016) menyatakan bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ekspor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

   :  Terdapat pengaruh inflasi terhadap nilai ekspor 

   :  Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap nilai ekspor 

3. Pengaruh Kurs Dollar Amerika serikat terhadap Nilai Ekspor 

Nilai tukar (kurs) merupakan salah satu faktor yang menentukan 

dinamika perdagangan internasional. Besarnya ekspor sangat ditentukan 

oleh nilai kurs ini, karena dalam perdagangan internasional banyak yang 

menggunakan mata uang US$ untuk melakukan transaksinya (Mutia 
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Ratna,2015). Penelitian terdahulu tentang kurs dollar amerika serikat 

dilakukan oleh I Gede Yoga Mahendra (2015) menyatakan bahwa 

variabel kurs dollar amerika serikat mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ekspor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

   : Terdapat pengaruh kurs dollar amerika serikat terhadap nilai 

ekspor 

   : Tidak terdapat pengaruh antara kurs dollar amerika serikat 

terhadap nilai ekspor 

4. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Nilai Ekspor  

Penanaman modal asing adalah investasi dari aset luar negeri ke 

dalam negeri yang berupa alat pembayaran luar negeri atau alat-alat 

untuk perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa 

Indonesia. Penelitian terdahulu tentang penanaman modal asing 

dilakukan oleh Desak Putu Emmei Juliantari dan Nyoman Djinar 

Setiawina (2015) menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

   : Terdapat pengaruh penanaman modal asing terhadap nilai ekspor 

   : Tidak terdapat pengaruh antara penanaman modal asing terhadap 

nilai ekspor 
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5. Pengaruh Biaya Hedging, Inflasi, Kurs Dollar Amerika Serikat dan 

Penanaman Modal Asing berpengaruh secara simultan terhadap Ekspor  

Diduga bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel bebas yang 

terdiri dari Biaya Hedging, Inflasi, Kurs Dollar Amerika Serikat dan 

Penanaman Modal Asing berpengaruh bersama-sama atau secara 

simultan terhadap ekspor 

2.9.     Kerangka Pemikiran 
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                                   Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.10. Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

a. Definisi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu 4 (empat) 

variabel independen dan 1 (satu) variabel dependent, diantaranya sebagai 

berikut: 

b. Variabel Independent 

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel 

bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2013: 64). 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen adalah 

sebagai berikut: 

a) Biaya Hedging (X1) 

Hedging merupakan usaha untuk menghindarkan atau mengurangi 

risiko kerugian-kerugian dalam penukaran penukaran atau transaksi 

devisa, dalam investasi atau dalam pelunasan tagihan-tagihan atau 

pembayaran dalam valuta-valuta yang berbeda (Kasidi ,2014:129). 

b) Inflasi (X2) 

Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga 

produk-produk secara keseluruhan (Tandelilin, 2010: 342). 
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c) Kurs Dollar Amerika Serikat (X3) 

Kurs Valas adalah suatu nilai yang menunjukan harga atau nilai mata 

uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain 

(Sadono Sukimo, 2012:397). 

d) Penanaman Modal asing (X4) 

Penanaman Modal Asing merupakan kebijakan menanam 

modal/investasi yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia. 

c. Variabel Dependent 

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 64). 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel dependen adalah 

sebagai berikut: 

a. Nilai Ekspor (Y) 

Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia 

untuk dikirim keluar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku 

terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang 

eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jendral 

Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Marolop 

Tandjoeng, 2011:269) 
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b. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

                  Tabel 2.2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi Variabel Formula Pengukuran 

Skala 

Satuan 

1.  Biaya 

Hedging 

(X1) 

Biaya Hedging 

merupakan biaya 

yang disebabkan 

oleh perusahaan 

yang melakukan 

hedging pada 

transaksi ekspor. 

Perusahaan 

tersebut terdaftar di 

BEI Periode 2014-

2018 

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

hedging forward kontrak 

dan data yang dipakai 

dalam penelitian ini 

adalah biaya hedging 

dari tahun 2014-2018. 

US$ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Inflasi 

(X2) 

Kecenderungan 

terjadinya 

peningkatan harga 

produk-produk 

secara keseluruhan 

periode 2014-2018 

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

nilai inflasi yang 

diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. Data yang 

dipakai dalam penelitian 

ini adalah inflasi dari 

tahun 2014-2018. 

Persen 

(%) 

3. Kurs Dollar 

Amerika 

Serikat (X3) 

 

 

 

 

 

Kurs Dollar 

Amerika Serikat 

adalah, adalah 

sejumlah mata 

uang Rupiah yang 

ditranslasikan 

ke dalam Dollar 

Amerika Serikat 

selama periode 

2014-2018. 

 

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kurs 

Dollar Amerika yang 

diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik.Data yang 

dipakai dalam penelitian 

ini adalah kurs dari 

tahun 2014-2018. 

    

Rupiah 

4. Penanaman 

Modal Asing 

(X4) 

Penanaman Modal 

Asing merupakan 

kebijakan menanam 

modal/investasi 

yang dilakukan oleh 

pihak asing di 

Indonesia 

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

penanaman modal asing 

yang diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik. 

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

PMA dari tahun 2014-

2018 

   USD 

5. Ekspor Ekspor merupakan 

jumlah 
Data yang dipakai dalam    USD 
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No. Variabel Definisi Variabel Formula Pengukuran 

Skala 

Satuan 

 (Y) barang atau 

komoditi yang di 

ekspor ke luar 

negeri oleh 

perusahaan yang 

melakukan transaksi 

ekspor yang 

terdaftar 

di BEI Indonesia 

Periode 2014-2018 

penelitian ini adalah 

nilai ekspor yang 

diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik. Data 

yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

nilai ekspor dari tahun 

2014-2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab masalah penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang tersusun dalam arsip (Sangadji, 2010: 288).   

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

dalam penelitian ini meliputi nilai ekspor, biaya hedging, inflasi,kurs dollar as 

danpenanaman modal asingdi publikasikan di situs resmi www.idx.co.id., 

www.bi.go.id,  dan www.bps.go.id. periode 2014-2018. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang diteliti. 
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http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan 

mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, 

jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, 

fokus atau variabel penelitian (Widodo, 2017: 72).   

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan mengutip 

teoridari buku, jurnal, dan situswww.idx.co.id., www.bi.go.id,  dan 

www.bps.go.id. 

3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:119). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 

2018 yang menerbitkan laporan keuangan. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:120). 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013:126).  

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Kriteria yang dipakai dalam sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

laporan tahunan terpublikasi selama periode 2014-2018 

b.  Perusahaan yang menggunakan transaksi derivative untuk tujuan 

lindung nilai (hedging)  risiko eksposur, komoditi, perubahan nilai 

mata uang maupun hutang daalam bentuk mata uang asing dan 

terdapat data transaksi derivative tersebut. 

Berikut adalah daftar nama perusahaan yang menjadi objek penelitian 

dalam penelitian ini.  

 Tabel 3.1: Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 BYAN PT Bayan Resources Tbk 

2 FASW PT Fajar Surya Wasesa Tbk 

3 SMSM PT Selamat Sempuma Tbk 

4 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  

5 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resource and Tecnology 

(Smart) 

6 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

7 BRPT PT Barito Pacific Tbk 

8 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

9 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk 

Sumber: www.idx.co.id2018 

3.4 Analisis Data 

Analisis data terbagi menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif. analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data 

yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Analisis kualitatif adalah 

kebalikan dari analisis data kuantitatif. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk 

http://www.idx.co.id2018/
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pendektan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan 

penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka 

(Juliandi, 2014: 85) 

Analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel 

dengan bantuan program aplikasi komputer Eviews versi 10. 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus di penuhi terlebih dahulu 

dalam analisis regresi. Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus 

dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator ). Asumsi-asumsi dasar tersebut  mencakup : 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam 

pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit.Uji statistik normalitas yang 

dapat digunakan yaitu: chi-square, kolmogrov smirnov, liliefors, shapiro wilk 

jarque bera.Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu 

melalui normal p-p plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di 

sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal (Tri 

Basuki, 2016: ). 

3.5.2 Uji Autokerasi 

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi yang berupa 

korelasi diantara faktor gangguan. Korelasi dapat terjadi pada serangkaian 
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pengamatan data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu- data seksi silang- data 

runtun waktu (firdaus, 2011: 157).   

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yang terjadi antara residual pada suatu 

pengamatan lain pada model regresi (Tri Basuki, 2016: ). 

3.5.3 Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas X 

dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antar peubah-peubah tersebut 

berkolinearitas ganda sempurna. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat 

melaui nilai variance inflation factor. Kriteria pengujian apabila nilai VIF < 10 

maka tidak terdapat multikolinearitas di anatara variabel independen dan 

sebaliknya (Tri Basuki, 2016: ). 

3.5.4 Uji Heteroskadastisitas 

Heteroskadastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskadastisitas dilakukan 

dengan cara meregresikan nilai absolute residual dengan variabel-variabel 

independen dalam model (Tri Basuki, 2016: ). 

3.6 Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section).  

Model regresi data panel sebagai berikut: 

 Ү = α + b1X1it + b1X2it + b1X3it + e 
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Keterangan:  

 Y  = Nilai Ekspor 

  α   = Konstanta 

b1, b2, b3= Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1it =  Biaya Hedging 

X2it  =  Inflasi 

X3it  =  Kurs Dollar Amerika Serikat 

e  =  Error term 

t  =  Waktu 

i  =  Perusahaan 

 

3.7 Pemilihan Model 

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data 

panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni: 

1. Uji Chow (F Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect  atau 

model common effect yang sebaiknya dipakai.  

   : Common Effect  

   : Fixed Effect  

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square 

lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, 

apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya 

dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect 

maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah 
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sebaiknya memakai fixed effect model (FEM) atau random effect model 

(REM). 

2. Uji Hausman 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, 

yaitu  fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM). Dalam 

FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep 

masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan 

time-invariant. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakilkan nilai 

rata-rata dari semua intersep (cross section) dan komponen  mewakili deviasi 

(acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tesebut (Gujarati : 

2013).Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :  

     Ho : Random Effect Model  

     Ha : Fixed Effect Model  

Jika hipotesis 0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai 

FEM. Karena REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel 

bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai 

adalah REM.  

3.8 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Parsial 

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. 

Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung 



 

 

50 

variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (Suliyanto, 

2011: 62). 

Analisis untuk menguji signifikasi nilai koefisien regresi secara 

parsial yang diperoleh dengan metode OLS adalah statistik uji t (t test). 

Rumus umum untuk mencari nilai thitung dari masing-masing koefisien 

regresi (b) adalah:  

ti =  
bj

Sbj
 

Keterangan :  t  = Nilai t hitung 

  bj   = Koefisien regresi 

  sbj  = Kesalahan baku koefisien regresi 

2. Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Simultan 

Nilai f hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (goodness 

of fit). Uji f ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji 

apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan 

apakah model masuk dalam kategori cocok (fit) atau tidak, kita harus 

membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel dengan derajat bebas. 

Pengujian hipotesis koefisien regresi parsial secara simultan 

dilakukan dengan menggunakan analisis varian. Analisis varian dalam 

regresi berganda pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-

sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi. 

Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang 

bagaimana pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama 



 

 

51 

terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan dalam hal ini 

adalah statistik uji f (Firdaus, 2011: 148). 

Untuk menghitung besarnya nilai f hitung digunakan formula 

berikut: 

f =  
R /(k − 1)

1 − R /(n − k)
 

Keterangan : f = Nilai f hitung 

   R
2 

= Koefisien Determinasi 

   k  = Jumlah variabel 

    n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel) 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam hal hubungan tiga variabel yaitu regresi Y terhadap X2 dan 

X3, ingin diketahui berapa besarnya persentase sumbangan X2 dan X3 

terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama. Besarnya 

persentase sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda (multiple 

coefficient of determination) dengan simbol R
2 
(Firdaus, 2011: 130). 

Formula untuk menghitung besarnya koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: 

𝑅 = 1 − 
∑( 𝑌 − Ŷ) 

∑( 𝑌 − Ῡ) 
 

Keterangan:  R2 = Koefisien Determinasi 

       (Y  - Ŷ)
2
 = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y prediksi 

        (Y - Ῡ)
2
 = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 PT Bayan Resources, Tbk (BYAN) 

PT. Bayan Resources, Tbk (BYAN) di dirikan pada tanggal 07 Oktober 

2004. Kantor pusat BYAN berlokasi di Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. 

Rasuna Said, Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan.  

Pada tanggal 12 Agustus 2008, BYAN melakukan Penawaran Umum 

Perdana (IPO) sebanyak 833.333.500 saham. Penawaran saham kepada 

masyarakat tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus. 

Pemegang saham mayoritas Low Tuck Kwong, yakni memiliki 51,59% 

saham perseroan. Pada tahun 2010, BYAN memiliki anak perusahaan yakni PT 

Metalindo Prosestama yang berlokasi di Jakarta dengan persentase kepemilikan 

sebesar 95,2% dengan jumlah asset terbesar Rp 1.468.809.000.000,-.  

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BYAN 

meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan eksplorasi batubara. Kegiatan utama 

BYAN adalah bergerak dalam usaha pertambangan terbuka/surface open cut 

untuk batubara thermal. Selain itu Byan juga memiliki dan mengoperasikan 

infrastruktur pemuatan batubara. Saat ini Byan dan anak perusahaan (Grup) 

merupakan produsen batubara dengan operasi tambang, pengolahan dan logistic 

terpadu.  

Pada saat awal terjadinya transaksi, Grup membuat dokumentasi mengenai 

hubungan antara instrument lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya. 
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Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum 

untuk menentukan nilai wajar dari instrument keuangan dengan tingkat 

kompleksitas yang rendah seperti swap batubara, swap bahan bakar minyak dan 

kontrak forward.  

 

4.2 PT Fajar Surya Wisesa Tbk 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) yang juga dikenal dengan nama Fajar 

Paper atau Perusahaan didirikan dengan akta notaris pada bulan Juni 1987 dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman pada bulan Februari 1982. Perusahaan tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1994 dan melakukan pemecahan saham 

sehingga nilai nominal masing-masing saham berubah dari Rp 1.000 menjadi Rp 

500 pada tahun 1994 juga. 

Visi Fajar Paper adalah menjadi produsen kertas kemasan berskala dunia 

yang menghasilkan nilai dan produk berkualitas melalui daur ulang dan siklus 

produksi berkesinambungan. Sedangkan misinya adalah mempertahankan posisi 

Perusahaan sebagai salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia 

dengan memanfaatkan peluang dan permintaan produk konsumen dan industri 

baik di Indonesia maupun kawasan sekitarnya. 

Karyawan sejumlah 2.314 orang per tanggal 31 Desember 2011, Fajar 

Paper memproduksi dan menjual kertas kemasan baik di dalam negeri maupun di 

pasar ekspor. Pada tahun 2011 penjualan domestik memberikan kontribusi sekitar 

90% terhadap total penjualan sementara penjualan ekspor 10%. Fajar Paper 

merupakan salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia. Bahan 
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baku yang digunakan dalam proses produksi seluruhnya adalah kertas bekas atau 

100% dari bahan baku berserat pada tahun 2011. 

Sekitar 50% bahan baku berasal dari dalam negeri yaitu dari pengepul 

kertas bekas, pembuat kardus boks, converter dan pengguna akhir. Sisanya 50% 

diimpor dari beberapa negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Eropa, Timur 

Tengah, Australia. Kertas daur ulang menghemat sumber daya alam, energi, 

pohon yang berharga, dan menciptakan produk tambahan yang tidak beracun, 

serta menjaga lingkungan tetap bersih dari kertas bekas. 

 

4.3 PT Selamat Sempurna, Tbk. (SMSM) 

PT Selamat Sempuma Tbk. (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal 

19 Januari 1976 dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1980. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan 

Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan 

Tanggerang. 

Pada tanggal 13 Agustus 1966, SMSM telah mendapat pernyataan efektif 

dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham 

(IPO) kepada masyarakat, yaitu sejumlah 34.400.000 saham, dengan nilai nominal 

Rp. 500,- per saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700,- per saham. 

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 09 September 1996. 

Sehubung dengan transaksi penggabungan usaha (Merger) SMSM dengan PT 

Andhi Chandra Automotive Products Tbk., Entitas Anak, yang berlaku efektif 

tanggal 28 Desember 2006, perusahaan menerbitkan saham baru sejumlah 
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141.000.060 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. Saham-saham 

tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 januari 2007. 

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, SMSM memiliki Entitas Anak 

yakni PT Panata Jaya Mandiri yang bertempat di Jakarta. Persentase kepemilikan 

PT Pranata Jaya Mandiri sebesar 70% dengan jumlah aset sebesar Rp. 

281.000.000.000,- pada tahun 2011. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMSM 

terutama adalah bergerak dalam bidang industry alat-alat perlengkapan (suku 

cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang 

sejenisnya. 

SMSM menggunakan kontrak valuta berjangka (forward) guna 

meminimalisir risiko yang timbul akibat risiko perubahan nilai tukar mata uang, 

risiko tingkat bunga, risiko kredit, serta risiko likuiditas perusahaan. 

 

4.4 PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (TPIA) 

PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (TPIA) didirikan pada tanggal 02 

November 1984 dengan nama PT Tri Polyta Indonesia dan mulai beroperasi 

secara komersial pada tahun 1993. TPIA berdomisili di Jakarta dengan pabrik 

berlokasi di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. 

Kantor Pusat TPIA beralamat di Wisma Barilo Pacific Tower A, Lantai 7, Jin. 

Let. Jend. S. Parman K.av. 62-63, Jakarta. 

Pada tanggal 14 Juni 1996, TPIA memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta 

(sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan 
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dan disetor penuh, sejumiah 257.500.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000,- 

per lembar saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini dihentikan 

(delisting) mulai tanggal 03 Febmari 2003. Kemudian tanggal 22 Mei 2008, TPIA 

melakukan pencatatan kembali (relisting) atas seluruh sahamnya yang telah 

ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 lembar saham dengan nilai 

nominal Rp. 1.000,- per lembar dan harga perdana Rp. 2.200,- per saham di Bursa 

Efek Indonesia. 

TPIA tergabung dalam Gmp Barito Pacific, dan PT Barito Pacific, Tbk. 

(BRPT) merupakan induk usaha dari TPIA. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TPIA adalah bergerak dalam bidang usaha 

industry petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Saat ini TPIA menjalankan 

usaha petrokimia yang terintegrasi secara vertical di Indonesia dengan fasilitas-

fasilitasnya yang terletak di Ciwandan, Cilegon dan Puloampel, Serang -Banten. 

TPIA menggunakan swap tingkat bunga yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa terdapat sumber daya keuangan yang memadai untuk pengembangan usaha 

perusahaan serta dapat mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, risiko 

likuiditas dan risiko kredit. 

 

4.5 PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, Tbk. (SMAR) 

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (Smart), Tbk. (SMAR) 

didirikan pada tanggal 18 Juni 1962 dan mulai beroperasi secara komersial pada 

tahun 1962. Kantor pusat SMAR berlokasi di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, 

Lantai 30 Jin. MH. Thamrin No.51 Jakarta 10350. Pabrik dan Kebun divisi 

perkebunan SMAR dan entitas anak berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Riau, 
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Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 

sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun dan 

Jakarta. 

Pada tanggal 20 November 1992, SMAR memperoleh pemyataan efektif 

dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham SMAR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 150.000.000 saham. 

Pencatatan saham tersebut di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tanggal 20 

November 1992.  

PT Purimas Sasmita adalah entitas induk SMAR, sedangkan Golden Agri 

Resources Ltd. (GAR), Perusahaan Publik di Singapore Exchange, adalah 

pemegang saham akhir SMAR. 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMAR 

dan entitas anak meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, 

pengelolaan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang 

berhubungan dengan usaha. Hasil produksi SMAR dan entitas anak meliputi hasil 

olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta 

minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), cocoa 

butter substitute (CBS), fatty acids, glycerine, sabun dan produk kemasan seperti 

botol dan tutup botol. 

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrument keuangan yang dimiliki 

SMAR dan Anak Perusahaan (Grup) adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, 

risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup melakukan kontrak forward di pasar uang 

untuk meminimalisir risiko tersebut. 
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4.6 PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) 

Unilever didirikan dengan nama Lever’s Zeep Febrieken N.V menjelang 

akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun sunlaigh(yang 

terkenal dengan nama cap tangan) dibulan oktober 1934 dan sebuah pabrik 

terletak di Tubagus Angke, Jakarta. 

Berdirinya unilever merupakan hasil penggabungan Margarin Union dari 

belanda dan Lever Brother dari inggris, nama Unilever diambil dari penggalan 

perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Lever brother dan mitra kedua bisnisnya 

dari belanda yaitu Anton Jangens Febrieken N.V dan Van Der Bengh Fabrieken 

N.V dapat dikatakan bapak pendiri Unilever. 

PT. Unilever indonesia merupakan salah satu perusahaan dari Unilever 

group yang didalamnya terdapat perusahaan dari negara inggris dan belanda, 

berkantor pusat di London dan Rotterdam. Perusahaan ini memperkerjakan 

300.000 pegawai dan beroperasi di 75 negara didunia. 

Sejak berdirinya prusahaan ini hingga tahun 1980, manajemen Unilever di 

indonesia oleh perusahaan yang berlainann yaitu: Lever’s Zeep Febrikeken, van 

der Bengh’s Febrieken, Collibri ddan Archa Oil Miil. Namun kemudian asset 

seluruh perusahaan tersebut di transfer kepada PT. Lever Zeep Febrieken dan 

ketiga perusaan lainnya di likuidisi, kemudian kantor pusat mengumumkan bahwa 

mulai tanggal 1 september 1980, keempat perusahaan telah meorganisasikan 

menjadi satu perusahaan yang menggunakan nama PT. Unilever Indonesia yang 

berkantor pusat di Graha Unilever jalan Jendral Gatot Sobroto Kavling 15, Jakarta 

selatan. 
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4.7 PT Barito Pacific, Tbk (BRPT) 

PT Barito Pacific, Tbk (BRPT) didirikan 04 April 1979 dengan nama PT 

Bumi Raya Pura Mas Kalimantan dan mulai beroperasi secara komersial pada 

tahun 1983. BRPT berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, 

Banjarmasin. Kantor BRPT berada di Jakarta  dengan alamat di Wisma Barito 

Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta. 

Pada tanggal 11 Agustus 1993, BRPT telah mendapatkan pernyataan 

efektif dari ketua Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan penawaran umum 

atas 85.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per saham kepada 

masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 7.200 per saham. 

Pemegang saham mayoritas BRPT adalah Magna Resources Corporation 

Pte. Ltd., dengan persentase kepemilikan sebesar 52,13%. BRPT memiliki anak 

usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Chandra Asri 

Petrochemical, Tbk (TPIA). 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRPT 

bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, property, 

perdagangan, energy terbarukan dan transportasi. Saat ini BRPT berusaha di 

bidang kehutanan, petrokimia, property, perkebunan dan sedang mengembangkan 

sejumlah lini usaha tambang dan energy kedalam sebuah perusahaan sumber daya 

yang terdiversifikasi. Hasil perusahaan dipasarkan di dalam negeri dan di luar 

negeri. 

Perusahaan menggunakan instrument keuangan derivative untuk 

mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan pembayaran, penerimaan mata 
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uang khusus (perubahan kurs). Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan 

menggunakan kontrak swap tingkat bunga. Perusahaan mengelola risiko 

pembayaran dan penerimaan mata uang khusus (perubahan kurs) dengan 

menggunakan kontrak mata uang asing berjangka. 

 

4.8 PT Tunas Baru Lampung, Tbk. (TBLA) 

PT Tunas Baru Lampung, Tbk. (TBLA) didirikan pada tanggan 22 

Desember 1973. TBLA disahkan pada tanggal 10 Juli 1975 serta beroperasi secara 

komersil pada tanggal 01 Juni 1999. TBLA berdomisili di Jakarta, Kantor Pusat 

TBLA terletak di Wisma Budi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta. Pabrik 

TBLA berlokasi di Lampung, Surabaya, Tanggerang, Palembang dan Kuala Enok, 

dengan perkebunan terletak di Terbanggi Besar - Lampung Tengah dan Banyuasin 

- Sumatera Selatan, sedangkan perkebunan anak perusahaan terletak di Lampung 

Tengah, Lampung Utara, dan Kalimantan Barat. 

Pada tanggal 31 Desember 1999, perusahaan memperoleh pernyatan 

efektif dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan Penawaran Umum 

Perdana (IPO) saham dengan jumlah 140.385.000 lembar saham dengan nilai 

nominal Rp. 500,- per saham dengan harga penawaran Rp. 2.200,- per saham. 

TBLA dan Anak Perusahaan (Grup) tergabung dalam kelompok usaha PT 

Sungai Budi. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi minyak goreng sawit, 

minyak goring kelapa, minyak kelapa, minyak sawit (Crude Palm Oil) dan sabun, 

serta bidang perkebunan kelapa sawit dan hibrida. 
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Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TBLA 

terutama meliputi bidang perkebunan, pertanian, dan perindustrian, termasuk 

beitindak sebagai pedagang eksportir dan importir. 

TBLA dalam meminimalisir risikonya melakukan kontrak forward dipasar 

uang (valuta) guna meminimalisir risiko yang diakibatkan perubahan nilai suatu 

mata uang. 

4.9 PT KMI Wire and Cable, Tbk (KBLI) 

PT KMI Wire and Cable, Tbk (KBLI) didirikan tanggal 09 Januari 1972 

dalam rangka penanaman modal asing (PMA) dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1974. Hasil perusahaan dipasarkan didalam negeri dan 

diluar negeri. Kantor pusat KBLI terletak di Wisma Sudirman Lt. 5, Jin. Jendral 

Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, dengan pabrik berlokasi di Jalan Raya Bekasi 

Km 23,1, Cakung, Jakarta Timur. 

Pada tanggal 08 Juni 1992, KBLI memperoleh pernyataan efektif dari 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sekarang Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), untuk melakukan penawaran umum atas 10.000.000 saham KBLI kepada 

masyarakat. Pada tanggal 06 Juli 1992, saham tersebut telah dicatatkan pada 

Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia). 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham adalah Javas 

Premier Venture Capital Limited (49,69%), BP2S SG S/A BNP Paribas Singapore 

Branch (dahulu BNP Paribas Wealth Management Singapore) (8,69%) dan Lion 

Trust (SG) Ltd S/A Fairfield Intl. (15,36%). 



 

 

62 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan KBLI 

terutama meliputi bidang pembuatan kabel dan kawat alumunium dan tembaga 

serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang 

terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, 

aksesoris yang terkait dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk teknik 

rekayasa kawat lewat kabel. 

KBLI menggunakan instrument keuangan derivative untuk mengelola 

risiko fluktuasi harga bahan baku. KBLI melakukan kontrak forward di pasar 

komoditi, instrument keuangan derivative dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat 

tanggal kontrak dibuat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

1. Pengaruh biaya hedging terhadap ekspor. Dari hasil uji parsial bahwa 

tingkat signifikan sebesar 0.0882 > 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha 

ditolak. Berarti, biaya hedging tidak berpengaruh terhadap ekspor. 

2. Pengaruh inflasi terhadap ekspor. Dari hasil uji parsial bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berarti, inflasi berpengaruh terhadap ekspor. 

3. Pengaruh kurs dollar amerika serikat terhadap ekspor. Dari hasil uji parsial 

bahwa tingkat signifikan sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti, kurs dollar amerika serikat berpengaruh terhadap ekspor. 

4. Pengaruh penanaman modal asing terhadap ekspor. Dari hasil uji parsial 

bahwa tingkat signifikan sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti, penanaman modal asing berpengaruh terhadap ekspor. 

5. Pengaruh biaya hedging, inflasi, kurs dollar amerika serikat dan penanaman 

modal asing terhadap ekspor. Dari hasil uji simultan bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0.000000 < 0,05. Berarti, biaya hedging, inflasi, kurs 

dollar amerika serikat dan penanaman modal asing secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap ekspor. 
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6. Hasil R-squared  sebesar 0.873389, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh 

variable independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 

87,33%% sedangkan sisanya sebesar 12,67% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang memiliki tema serupa yaitu biaya hedging, inflasi, kurs dollar as dan 

penanaman modal asing terhadap ekspor. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu 

periode penelitian sehingga hasil penelitian jadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

b. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang 

mempengaruhi terhadap ekspor yang tidak di teliti dalam penelitian 

ini. 

3. Bagi Perusahaan Manufaktur 

Sebagaimana telah diketahui hasil dari penelitian ini diharapkan 

perusahaan manufaktur dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam menerapkan kebijakan struktur modal untuk 

meningkatkan produktivitas yang akan menghasilkan keuntungan 

maksimal. 
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Lampiran 1. 
Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2018 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 BYAN PT Bayan Resources Tbk 

2 FASW PT Fajar Surya Wasesa Tbk 

3 SMSM PT Selamat Sempuma Tbk 

4 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  

5 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resource and Tecnology 

(Smart) 

6 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

7 BRPT PT Barito Pacific Tbk 

8 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

9 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2.   

Data Olahan Perusahaan sampel Penelitian 

No Perusahaan Tahun Hedging 

(US$) 

Inflasi    

(%) 

Nilai 

Tukar 

Rupiah 

Terhad

ap USD 

(Rp) 

PMA  

(US$) 

Ekspor 

(US$) 

1 

 

 

 

BYAN 2014 10.624.924 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015   2.950.151 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.526.160 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017   4.775.886 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 34.718.594 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

2 FASW 2014   3.000.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015 25.000.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 26.800.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 35.735.412 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 37.000.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

3 SMSM 2014 33.500.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015 19.500.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 50.000.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 42.750.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 26.000.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

4 TPIA 2014   1.118.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 



 

2015      659.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.500.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

  2017   2.270.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   1.742.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

5 SMAR 2014 478.200.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015    4.000.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016  16.751.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017 142.211.137 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   24.048.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

6 UNVR 2014   1.774.336 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015      285.064 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016      285.064 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017      209.243 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018       97.383 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

7 

 

 

BRPT 2014   1.118.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015      659.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016   1.500.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017   2.270.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018   8.696.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

8 TBLA 2014       11.026 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015    200.000 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 



 

2016     17.000 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017    200.000 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018    200.000 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

9 KBLI 2014  12.538.000 6,41 11.878 28.529,7 175.980,0 

2015  27.536.060 6,38 13.391 29.275,9 150.366,3 

2016 111.207.471 3,53 13.307 28.964,1 145.134,0 

2017       506.201 3,80 13.384 32.239,8 168.828,2 

2018 661.785.831 3,19 14.246 29.307.901 180.012,7 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Lampiran 3.                                             

Data Ekspor Indonesia selama tahun 2014 

Bulan Nilai Ekspor (USD) 

Januari 14 472 289 332,00 

Februari 14 634 090 390,00 

Maret 15 192 634 701,00 

April 14 292 472 554,00 

Mei 14 823 602 661,00 

Juni 15 409 451 765,00 

Juli 14 124 129 298,00 

Agustus 14 481 642 319,00 

September 15 275 846 089,00 

Oktober 15 292 759 010,00 

November 13 544 729 209,00 

Desember 14 436 339 660,00 

Total 175 979 986 988,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4.                                                                                                           

Data Ekspor Indonesia selama tahun 2015 

Bulan Nilai Ekspor (USD) 

Januari 13 244 876 797,53 

Februari 12 172 802 862,67 

Maret 13 634 041 965,14 

April 13 104 596 804,38 

Mei 12 754 659 043,69 

Juni 13 514 101 879,06 

Juli 11 465 779 764,41 

Agustus 12 726 037 506,73 

September 12 588 359 370,70 

Oktober 12 121 740 572,30 

November 11 122 182 554,29 

Desember 11 917 112 381,67 

Total 150 366 291 502,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5.                                                                                                           

Data Ekspor Indonesia selama tahun 2016 

Bulan Nilai Ekspor (USD) 

Januari 10 581 883 837, 98 

Februari 11 316 734 188,51 

Maret 11 812 127 477,93 

April 11 689 745 851,03 

Mei 11 517 409 125,88 

Juni 13 206 122 765,22 

Juli 9 649 503 975,97 

Agustus 12 753 921 321,13 

September 12 579 750 249,95 

Oktober 12 743 736 883,72 

November 13 502 920 382,69 

Desember 13 832 355 186,41 

Total 145 186 211 246,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6.                                                                                                           

Data Ekspor Indonesia selama tahun 2017 

Bulan Nilai Ekspor (USD) 

Januari 13 397 676 587,81 

Februari 12 615 980 315,09 

Maret 14 718 477 686,89 

April 13 269 689 617,58 

Mei 14 333 859 523,55 

Juni 11 661 376 380,86 

Juli 13 611 062 499,27 

Agustus 15 187 990 996,89 

September 14 580 216 111,80 

Oktober 15 252 563 526,06 

November 15 334 735 600,61 

Desember 14 864 547 089,61 

Total 168 828 175 936,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7.                                                                                                           

Data Ekspor Indonesia selama tahun 2018 

Bulan Nilai Ekspor (USD) 

Januari 14 576 277 325,78 

Februari 14 132 382 055,93 

Maret 15 510 616 703,18 

April 14 496 238 057,47 

Mei 16 198 340 826,26 

Juni 12 941 739 831,72 

Juli 16 284 719 992,31 

Agustus 15 865 124 056,42 

September 14 956 348 234,23 

Oktober 15 909 072 846,28 

November 14 851 720 862,22 

Desember 14 290 093 210,17 

Total 180 012 674 001,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8.                                                                                                           

Data Inflasi Indonesia selama tahun 2014 

Bulan Tingkat Inflasi (%) 

Januari 8.22 % 

Februari 7.75% 

Maret 7.32% 

April 7.25% 

Mei 7.32% 

Juni 6.70% 

Juli 4.53% 

Agustus 3.99% 

September 4.53% 

Oktober 4.83% 

November 6.23% 

Desember 8.36% 

Total 77.01% : 12 = 6,41 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9.                                                                                                           

Data Inflasi Indonesia selama tahun 2015 

Bulan Tingkat Inflasi (%) 

Januari 6.96% 

Februari 6.29% 

Maret 6.38% 

April 6.79% 

Mei 7.15% 

Juni 7.26% 

Juli 7.26% 

Agustus 7.18% 

September 6.83% 

Oktober 6.25% 

November 4.89% 

Desember 3.35% 

Total 76.59% : 12 = 6,38 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10.                                                                                                           

Data Inflasi Indonesia selama tahun 2016 

Bulan Tingkat Inflasi (%) 

Januari 4.14% 

Februari 4.42% 

Maret 4.45% 

April 3.60% 

Mei 3.33% 

Juni 3.45% 

Juli 3.21% 

Agustus 2.79% 

September 3.07% 

Oktober 3.31% 

November 3.58% 

Desember 3.02% 

Total 42.37% : 12 = 3.53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 11.                                                                                                           

Data Inflasi Indonesia selama tahun 2017 

Bulan Tingkat Inflasi (%) 

Januari 3.49% 

Februari 3.83% 

Maret 3.61% 

April 4.17% 

Mei 4.33% 

Juni 4.37% 

Juli 3.88% 

Agustus 3.82% 

September 3.72% 

Oktober 3.58% 

November 3.30% 

Desember 3.61% 

Total 45.71% : 12 = 3.80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 12.                                                                                                           

Data Inflasi Indonesia selama tahun 2018 

Bulan Tingkat Inflasi (%) 

Januari 3.25% 

Februari 3.18% 

Maret 3.40% 

April 3.41% 

Mei 3.23% 

Juni 3.12% 

Juli 3.18% 

Agustus 3.20% 

September 2.88% 

Oktober 3.16% 

November 3.23% 

Desember 3.13% 

Total 38.37 : 12 = 3.19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 13.                                                                                                           

Data Nilai Tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2014-2018 

Periode Nilai dari USD 1 dalam rupiah 

2014 11.878 

2015 13.391 

2016 13.307 

2017 13. 384 

2018 14.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 14.                                                                                                           

Hasil Uji Statistik Deskriptif Data Penelitian 

 HEDGING INFLASI KURS PMA EKSPOR 

 Mean  41203340  4.662000  13241.20  29663.48  164064.2 

 Median  3000000.  3.800000  13384.00  29275.90  168828.2 

 Maximum  661785831  6.410000  14246.00  32239.80  180012.7 

 Minimum  11.02600  3.190000  11878.00  28529.70  145134.0 

 Std. Dev.  1.223308  1.444303  772.1853  1333.127  14049.58 

      

 Observations  45  45  45  45  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 15. 

 Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Residuals
Sample 1 45
Observations 45

Mean       3.52e-16
Median   0.001456
Maximum  0.076064
Minimum -0.083326
Std. Dev.   0.030045
Skewness  -0.312358
Kurtosis   4.312780

Jarque-Bera  3.963116
Probability  0.137854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 16.  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Variance Inflation Factors  

Date: 11/27/19   Time: 02:09  

Sample: 1 45   

Included observations: 45  

    

     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    

    

C  0.620233  28107.64  NA 

HEDGING  8.09E-07  6.944184  1.055669 

INFLASI  1.78E-05  22.46025  1.441856 

KURS  2.87E-05  110.7157  1.151027 

PMA  0.005652  27084.98  1.271337 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 17. 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     

F-statistic 0.253002     Prob. F(4,35) 0.8342 

Obs*R-squared 1.336338     Prob. Chi-Square(4) 0.7021 

Scaled explained SS 1.131280     Prob. Chi-Square(4) 0.8152 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 02:09   

Sample: 1 45    

Included observations: 45   
     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.699096 0.437472 3.883896 0.0004 

HEDGING -0.000431 0.001126 -0.281215 0.5039 

INFLASI -0.001697 0.001602 -1.119017 0.2068 

KURS -0.005584 0.008563 -0.452072 0.3126 

PMA -0.000819 0.006926 -0.218133 0.6266 

     

     R-squared 0.347945     Mean dependent var 0.021563 

Adjusted R-squared 0.282740     S.D. dependent var 0.020668 

S.E. of regression 0.017504     Akaike info criterion -5.148302 

Sum squared resid 0.012256     Schwarz criterion -4.947562 

Log likelihood 120.8368     Hannan-Quinn criter. -5.073468 

F-statistic 5.336131     Durbin-Watson stat 2.357802 

Prob(F-statistic) 0.001537    

     

     
 

 

 

 

 



 

Lampiran 18. 

 Hasil Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     

     F-statistic 0.566512     Prob. F(2,38) 0.5722 

Obs*R-squared 1.302891     Prob. Chi-Square(2) 0.5213 

     

          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 02:09   

Sample: 1 45    

Included observations: 45   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.218291 0.828432 0.263499 0.7936 

HEDGING 0.000191 0.000936 0.204518 0.8390 

INFLASI 0.001068 0.004507 0.236976 0.8139 

KURS 8.94E-05 0.005426 0.016478 0.9869 

PMA -0.022137 0.079308 -0.279124 0.7817 

RESID(-1) -0.173584 0.198167 -0.875944 0.3866 

RESID(-2) -0.150593 0.187365 -0.803743 0.4265 

     

     R-squared 0.028953     Mean dependent var 3.52E-16 

Adjusted R-squared -0.124370     S.D. dependent var 0.030045 

S.E. of regression 0.031859     Akaike info criterion -3.912970 

Sum squared resid 0.038569     Schwarz criterion -3.631934 

Log likelihood 95.04183     Hannan-Quinn criter. -3.808203 

F-statistic 0.188837     Durbin-Watson stat 1.802988 

Prob(F-statistic) 0.978145    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 19.  

 Uji Pemilihan Model  (Chow Test) 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.065368 (9,28) 0.0092 

Cross-section Chi-square 26.275356 9 0.0025 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: EKSPOR?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 02:11   

Sample: 2014 2018   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 45  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.518638 0.787549 3.198073 0.0027 

HEDGING? 0.001625 0.000900 1.806318 0.0784 

INFLASI? 0.061987 0.004217 14.69795 0.0000 

KURS? 0.051766 0.005361 9.656692 0.0000 

PMA? 0.843506 0.075179 11.22001 0.0000 
     
     R-squared 0.873389     Mean dependent var 12.00444 

Adjusted R-squared 0.860727     S.D. dependent var 0.084438 

S.E. of regression 0.031512     Akaike info criterion -3.972478 

Sum squared resid 0.039719     Schwarz criterion -3.771738 

Log likelihood 94.38076     Hannan-Quinn criter. -3.897644 

F-statistic 68.98181     Durbin-Watson stat 2.422359 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 



 

Lampiran 20.  

 Uji Pemilihan Model  (Hausman Test) 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 5.133459 4 0.2739 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     HEDGING? 0.000539 0.001625 0.000001 0.3467 

INFLASI? 0.063466 0.061987 0.000001 0.0809 

KURS? 0.051676 0.051766 0.000003 0.9611 

PMA? 0.898718 0.843506 0.001031 0.0856 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: EKSPOR?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 02:12   

Sample: 2014 2018   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 45  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.957919 0.872664 2.243612 0.0319 

HEDGING? 0.000539 0.001482 0.364145 0.7181 

INFLASI? 0.063466 0.004440 14.29385 0.0000 

KURS? 0.051676 0.005841 8.847571 0.0000 

PMA? 0.898718 0.084071 10.69002 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.891818     Mean dependent var 12.00444 

Adjusted R-squared 0.851250     S.D. dependent var 0.084438 

S.E. of regression 0.032566     Akaike info criterion -3.774234 

Sum squared resid 0.033938     Schwarz criterion -3.252310 

Log likelihood 97.92028     Hannan-Quinn criter. -3.579666 

F-statistic 21.98325     Durbin-Watson stat 2.817529 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 



 

Lampiran 21.  

 Model Random Effect 
Dependent Variable: EKSPOR?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 11/27/19   Time: 02:12   

Sample: 2014 2018   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 45  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.518638 0.813903 3.094519 0.0036 

HEDGING? 0.001625 0.000930 1.747829 0.0882 

INFLASI? 0.061987 0.004359 14.22203 0.0000 

KURS? 0.051766 0.005540 9.344007 0.0000 

PMA? 0.843506 0.077694 10.85671 0.0000 

Random Effects (Cross)     

_BYAN--C 0.000000    

_FASW--C 0.000000    

_SMSM--C 0.000000    

_TPIA--C 0.000000    

_SMAR--C 0.000000    

_UNVR--C 0.000000    

_BRPT--C 0.000000    

_TBLA--C 0.000000    

_KBLI--C 0.000000    
     
      Effects Specification   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 22. 

  Uji Parsial (Uji t) 
Dependent Variable: EKSPOR?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 11/27/19   Time: 02:12   

Sample: 2014 2018   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 45  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.518638 0.813903 3.094519 0.0036 

HEDGING? 0.001625 0.000930 1.747829 0.0882 

INFLASI? 0.061987 0.004359 14.22203 0.0000 

KURS? 0.051766 0.005540 9.344007 0.0000 

PMA? 0.843506 0.077694 10.85671 0.0000 

Random Effects 

(Cross)     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 23.  

  

Uji Simultan (Uji f) 

 

F-statistic 68.98181     Durbin-Watson stat 2.422359 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 24.  

 Uji Koefisien Determinasi 

 

R-squared 0.873389     Mean dependent var 12.00444 

Adjusted R-squared 0.860727     S.D. dependent var 0.084438 
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