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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI, 

HARGA TEH INTERNASIONAL DAN NILAI TUKAR TERHADAP 

VOLUME EKSPOR TEH INDONESIA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

volume ekspor teh di Indonesia. Data yang digunakan adalah volume ekspor, 

produksi, harga, nilai tukar. Metode analisis yang digunakan time series (OLS). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data time series 1991-2016 

di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya menunjukan bahwa 

produksi memiliki pengaruh  signifikan dan positif terhadap volume ekspor teh di 

Indonesia. Sedangkan untuk variabel harga dan nilai tukar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor teh di Indonesia. 

Kata kunci : Ekspor teh, produksi, harga, nilai tukar 

Abstract 

This study aims to analyze the factors that influence tea export volume in 

Indonesia. The data used is the volume of exports, production, prices, exchange 

rates. The analytical method used is time series (OLS). This research is a 

quantitative research with time series 1991-2016 data in Indonesia. The type of 

data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics 

Agency (BPS). The results show that production has a significant and positive 

influence on the volume of tea exports in Indonesia. Whereas for price and 

exchange rate variables have no significant effect on the volume of tea exports in 

Indonesia. 

Keywords: tea export, production, price, exchange rate 

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional mempunyai peranan yang penting untuk negara 

berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang diharapkan 

untuk melakukan perdagangan internasional khususnya ekspor yang dapat 

menjadi penggerak ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan devisa.  

Kegiatan ekspor di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu ekspor nonmigas 

dan ekspor migas. Sektor migas diperoleh dari penerimaan ekspor minyak mentah 

baik dari minyak bumi dan gas alam, sedangkan ekspor nonmigas diperoleh dari 

penerimaan ekspor tiga sektor yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor 
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pertambangan dan lainnya. Sektor nonmigas mempunyai kontribusi yang cukup 

besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perkebunan merupakan 

salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung 

oleh wilayah Indonesia yang cukup luas dan memiliki iklim tropis. (Yuni, 2016) 

Komoditi hasil perkebunan Indonesia salah satunya adalah teh, komoditi teh 

mempunyai kontribusi penting dalam menghasilkan devisa negara. Sehingga 

komoditi tersebut mempunyai peran yang cukup penting dalam penerimaan 

negara melalui ekspor non migas. Indonesia menempati rangking tujuh besar 

negara penghasil teh di seluruh dunia. Selain penghasil devisa negara, teh juga 

berperan dalam meningkatkan penghasilan bagi perusahaan maupun perkebunan 

kecil, menyediakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan tenaga kerja. 

Sektor teh Kenya menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 500.000 petani 

(Nordman, 2014). 

Selain faktor produksi, harga menjadi faktor kedua yang mempengaruhi 

volume ekspor komoditi. Harga komoditi merupakan salah satu aspek pokok 

dalam pembentukan harga dari suatu barang dan teori ekonomi pada pasar melalui 

suatu mekanisme.  

Faktor terakhir yang mempengaruhi volume ekspor Indonesia adalah nilai 

tukar, dalam melakukan perdagangan internasional dengan negara lain maka 

diperlukan mata uang yang dapat diterima secara umum untuk melakukan 

pembayaran, mata uang tersebut adalah mata uang Amerika Serikat yaitu US 

Dollar. Wardani (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa nilai tukar 

suatu negara menjamin stabilitas perekonomina suatu negara yang akan 

berdampak positif dalam pertumbuhan ekonominya. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas penulis tertarik, untuk 

mengkaji masalah: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Produksi, 

Harga Teh Internasional Dan Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor Teh 

Indonesia”. 
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2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data yang 

digunakan adalah data produksi, harga teh internasional, dan nilai tukar terhadap 

volume ekspor teh Indonesia. Metode pengumpulan menggunakan metode 

pengumpulan kuantitatif, yaitu metode pengumpulan dengan menggunakan data 

yang sudah tersedia atau data sekunder yang berupa jurnal, buku atau dari 

laporan-laporan penelitian terdahulu, dan data yang tersedia di Badan Pusat 

Statistik (BPS), World Bank serta instansi dan lembaga lain atau sumber literatur 

lain yang terkait dengan penelitian ini. Data diambil dari tahun 1992-2016. 

Definisi operasional variabel adalah Ekspor, Produksi, Harga, Nilai Tukar. 

Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan 

untuk analisis adalah regresi OLS (Ordinary Least Square). Uji tersebut meliputi 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas 

residual, dan uji spesifikasi model. Selanjutnya uji t dan uji F. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai varibel terikat 

yaitu merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat Ekspor di Indonesia 

selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2011-2016 yang 

menunjukan bahwa tingkat ekspor di Indonesia mengalami penurunan. 

Meskipun ekspor di Indonesia mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 

2012 sempat mengalami kenaikan sebesar 748 US$ dan pada tahun 2013 

hingga 2016 mengalami penurunan. Dan penurunan paling signifikan terjadi 

pada tahun 2015-2016. 
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Grafik 1. Volume Ekspor Di Indonesia Tahun 2011-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai varibel 

terikat yaitu merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat Produksi di 

Indonesia selama kurun waktu lime tahun terakhir yaitu antara tahun 2011-

2016 yang menunjukan bahwa tingkat produksi di Indonesia mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2011-2013 tingka produksi di Indonesia mengalami 

penurunan kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan 

tetapi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan.  

Grafik 2. Produsksi Di Indonesia Tahun 2011-2016 
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Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai varibel 

terikat yaitu merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat Harga teh di 

Indonesia selama kurun waktu lime tahun terakhir yaitu antara tahun 2011-

2016 yang menunjukan bahwa tingkat Harga di Indonesia mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2011-2012 tingka harga di Indonesia mengalami 

kenaikan kemudian pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan dan 

penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2013-2015. Dan pada tahun 

2015-2016 mengalami kenikan yang sangat signfikan.  

Grafik 3. Harga Teh Di Indonesia Tahun 2011-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai varibel 

terikat yaitu merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat Nilai Tukar di 

Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2011-

2016 yang menunjukan bahwa tingkat Nilai Tukar di Indonesia mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2012-2013 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.  
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Grafik 4. Nilai Tukar Di Indonesia Tahun 2011-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometri 

Y = 11395.39+0,698991 - 1.5221.46 -1.207237

(0.0779)***  (0.1377)       (0.2428) 

 =0.544238; DW-Stat =0.963969;  F-Stat = 8.358892;  Sig. F-Stat = 

0.000755 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (ujiVIF) 

X1=1.617953; X2= 2.333459; X3=  1.584234 

(2) Normalitas (ujiJarqueBera) 

2) = 0.942049 ; Sig( )= 0.624362

(3) UjiHeteroskedastisitas (ujiWhite) 

= 14.67779; Sig( ) = 0.1002 

(4) Uji Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

5.196324; prob. 0.1580 

(5) Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,19) = 0.184057; Sig(F)= 0.8334 

Sumber: BPS, diolah.Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α 

= 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10; Angka dalam kurung adalah 

probabilitas empirik (p value) t statistik. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, 

sehingga seperti yang disajikan dalam Tabel 4.1, uji asumsi klasiknya akan 

meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas residual, uji heterokedastisitas, 
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ujiotokorelasi dan uji spesifikasi atau linieritas model. Dari tabel 1 terlihat 

nilai VIF untuk variabel X1, X2, dan X3 lebih kecil dari 10, jadi tidak 

terdapat multikolinieritas pada variabel X1, X2, dan X3. 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

X1 1.617953 <10 Tidak Menyebabkan Multikolineritas 

X2 2.333459 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

X3 1.584234 <10 Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikasi empirik 

statistik adalah sebesar 0.942049 (<0,10);  jadi ditolak. Distribusi 

residual normal. Nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  uji 

White adalah sebesar 0.1002 (>0,10) jadi diterima, kesimpulan tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. Nilai p, probabilitas, 

signifikan empirik statistik  uji BG sebesar 0.1580 (< 0,10) jadi ditolak, 

kesimpulan terdapat otokorelasi dalam model. Nilai p (p value), probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik Fuji Ramsey-Reset terlihat memiliki nilai 

sebesar 0.8334(<0,10)– lihat Tabel 1; jadi  ditolak. Kesimpulan spesifikasi 

model yang dipakai dalam penelitian tidak tepat atau tidak linier. Nilai p, 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F pada estimasi model 

memiliki nilai sebesar 0.000755 yang berarti (<0,10) maka ditolak. 

Kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. Nilai sebesar 

0.544238 artinya 54,42% variasi variable Ekspor (Y) dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel Produksi (X1), Harga (X2), dan Nilai Tukar (X3). Sisanya 

45,58% dipengaruhi oleh variasi variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan 

X1 0.0779 ≤ 0,10 Signifikanpada α sampai dengan  0,10 

X2 0.1377 >0,10 Tidak signifikanpada α sampai dengan  0,10 

X3 0.2428 >0,10 Tidak Signifikanpada α sampai dengan 0,10 
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Dari hasil Uji Validitas Pengaruh di muka terlihat bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh signifikan adalah Produksi (X1). 

Sementara variabel Harga (X2) dan Nilai Tukar (X3) tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada tingkat α sampai dengan 10%. 

Variabel Produksi memiliki koefisien regresi sebesar 0,698991. Pola 

hubungan antara variabel independen Produksi dengan Volume Ekspor 

adalah linier-linier sehingga apabila Produksi naik sebesar 1 ton maka 

perkembangan volume ekspor akan naik sebesar 0,698991 US$. Sebaliknya 

apabila Produksi turun 1 ton maka Volume Ekspor akan turun sebesar 

0,698991 US$. 

Berdasarkan hasil estimasi data secara time series menunjukan 

bahwa produksi yang signifikan terhadap Ekspor teh di indonesia. Produksi 

mempunyai peran terhadap tingkat ekspor teh yang mana produksi 

merupakan salah satu sumber pendistribusian Ekspor Teh. Peningkatan 

produksi harus diimbangi dan diperbanyak solusi. Tentunya dengan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja agar bekerja lebih maksimal dan 

tingkat produksi semakin naik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Eko 

Sevianingsih (2016) Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan 

rendahnya harga teh Indonesia dipasar internasional salah satunya adalah 

rendahnya kualitas teh Indonesia hal ini disebabkan karena perubahan cuaca, 

permasalahan domestik negara importir. Disamping itu situasi ekonomi 

makro dunia yang saat ini sedang menurun menjadi salah satu faktor 

menurunnya harga teh internasional. Hal ini terlihat dari turunnya harga 

minyak dunia. FAO telah melakukan studi dan mengkonfirmasi bahwa 

adanya hubungan dampak harga minyak dunia terhadap harga teh. Selain itu 

menurunnya nilai tukar Rubbel Rusia (salah satu negara tujuan utama ekspor 

teh Indonesia) turut mendepresiasi komoditas teh khususnya ekspor teh 

Indonesia, hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan nasional yang 

cukup tajam. 
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Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa harga teh internasional 

secara parsial memiliki nilai yang negatif dan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap volume ekspor. Adanya nilai negatif pada variabel harga teh 

internasional menyatakan arah yang berlawanan yaitu jika harga internasional 

menurun maka volume ekspor juga akan menurun dan sebaliknya, jika harga 

internasional naik maka volume ekspor juga akan meningkat. Adanya 

pengaruh yang tidak signifikan maka ketika harga internasional menurun 

tidak selalu volume ekspor akan meningkat tetapi juga dapat menurun. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Variabel Produksi berpengaruh signifikan terhadap Ekspor Teh di 

Indonesiaperiode tahun 1992-2016. Koefisien regresi menunjukan nilai 

positif yang berarti apabila produksi naik maka ekspor teh juga mengalami 

kenaikan. Dan apabila produksi turun maka ekspor teh juga akan menurun. 

Variabel Harga tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

ekspor teh di Indonesia periode tahun 1992-2016 pada taraf signifikansi 

sampai dengan 10%. 

Variabel Nilai Tukar tidak berpengaruh berpengaruh signifikan secara 

statistikterhadap ekspor teh di Indonesia periode tahun 1992-2016pada taraf 

signifikansi sampai dengan 10%. 

4.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut:  

Kepada Pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas seleksi 

untuk tenaga kerja dalam bidang ekspor teh sehingga kualitas pengeksporan 

teh dapat efesien dan efektif. 

Bagi peneliti selanjutnya yang terkait mengenai ekspor teh, 

diharapkan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut baik dengan cara 
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mengembangan variabel maupun analisis agar hasil penelitian selanjutnya 

bisa lebih sempurna. 
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