
 
 

ANALISIS PENGARUH PRODUKSI BATUBARA, HARGA 

BATUBARA ACUAN DAN NILAI TUKAR RUPIAH 

TERHADAP VOLUME EKSPOR BATUBARA INDONESIA 

(Studi Pada Ekspor Batubara Indonesia Tahun 2001-2017)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

EKA PRASETYO RAHMAWAN 

B300140073 

 

 

 

 

 

PROGRAM ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

1 
 

ANALISIS PENGARUH PRODUKSI BATUBARA, HARGA BATUBARA 

ACUAN DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VOLUME EKSPOR 

BATUBARA INDONESIA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi, harga batubara 

acuan dan kurs terhadap Ekspor batubara Indonesia pada periode 2001-2017. Data 

yang digunakan adalah Ekspor batubara Indonesia, produksi batubara, harga 

batubara acuan dan kurs. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan 

menggunakan data time series. Data diperoleh dari World Bank, Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Australian Coal Market.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

produksi dan kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ekspor 

batubara Indonesia. Sedangkan harga batubara acuan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Ekspor batubata Indonesia. 

  

Kata Kunci: ekspor, batubara, produksi, harga batubara acuan, kurs , ols 

 

Abstract 

This research aims to analyze the production, the reference coal price and exchange 

rate on Indonesia coal exports in the period 2001-2017. The analysis used in this 

research is multiple regression using Ordinary Least Square (OLS) applied to time 

series data. The data were obtained from World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) 

and Australian Coal Market. The results showed that production and exchange rate 

has positive and significant effect on Indonesia coal exports. While the reference 

coal price isn’t influence significantly on Indonesia coal exports. 

 

Keyword: exports, coal production, the reference coal price, exchange rate, ols 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi, perbaikan ekonomi difokuskan pada perdagangan internasional. 

Perdagangan internasional timbul karena adanya permintaan dan penawaran yang 

melewati batas negara. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan akan suatu produk 

yang tidak dapat dihasilkan oleh suatu negara. Salah satu yang harus terus tetap 

terpenuhi agar roda industri dapat terus berjalan adalah ketersediaan bahan bakar 

untuk menggerakkan mesin industri. Oleh sebab itu negara-negara di dunia 

berusaha untuk memenuhi pasokan energi dalam negerinya agar industrinya dapat 

terus berjalan. Industri batubara adalah suatu industri dimana batubara ditambang 

secara komersial lebih di 50 negara dan digunakan di lebih dari 70 negara. 
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Batubara merupakan sumber energi alternatif yang dibutuhkan dunia saat ini. 

Menurut International Energy Agency (IEA), negara-negara besar didunia kecuali 

India menurunkan konsumsi batubara pada tahun 2016 lalu. Adapun permintaan 

batubara global diprediksi stagnan dalam 5 tahun kedepan. International Energy 

Agency (IEA) menyebut, 5,3 milyar ton ekuivalen batubara dikonsumsi pada tahun 

2016.  

Batubara Indonesia merupakan salah satu komoditi pertambangan yang 

memiliki prospek menjanjikan di pasar internasional dan memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan data annual time series selama 17 tahun dari kurun 

waktu 2001-2017. Data dalam penelitian ini akan diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), World Bank, sumber lain yang memiliki kaitan dengan objek 

penelitian, dan literatur-literatur lainnya. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi dengan metode OLS (Ordinary Least Square). 

Adapun model ekonometrik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

LogVEBIt = β0 +β1LogPBIt + β2 LogHBAt+ β3LogKURSt + µt (1) 

Di mana: 

VEBI  = Volume Ekspor Batubara Indonesia (ton) 

PBI  = Produksi Batubara Indonesia (ton) 

HBA  = Harga Batubara Acuan (USD/ton) 

KURS  = Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (Rp/USD) 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 

t  = Tahun ke t 

µt  = Variabel Gangguan (disturbance term) 

Log  = Logaritma Natural 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas bersama dengan berbagai uji 

pelengkapnya terangkum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil estimasi model ekonometri ekspor batubara indonesia tahun 

2001-2017 

LogVEBIt = -0.694544 + 0.834349Log(PBI)t + 0.063057Log(HBA)t +  

 ( 0.0000 ) *** (0.4994)  

 0.367922Log(KURS)t 

 (0.0935) *** 

 

R2 = 0.975371; DW-Stat = 2.067166; F-Stat = 171.6135 Sig. F-Stat = 0.000000 

Uji Diagnosis : 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

Log(PBI) = 4.146898 

Log(HBA) = 2.956342 

Log(KURS) = 1.738234 

(2) Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

2(2) = 0.9097 Sig.(2) = 0.865 

(3) Uji Spesifikasi Model (Ramsey Reset) 

F(1,12) = 0.307290 Sig.(F) = 0.590 

(4) Normalitas (Jarque Bera) 

2(2) = 0.233991 Sig.(2) = 0.89 

(5) Heteroskedastisitas (White) 

2(9) = 4,271142 Sig.(2) = 0.893 

 

Sumber: World Bank, BPS, Australian Coal Market (diolah). 

Keterangan: :*Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada  = 0,05; ***Signifikan 

pada  = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (pvalue)t-statistik. 
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3.1 Uji Aumsi Klasik 

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan uji Variance Inflation 

Factors (VIF). Apabila VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinieritas, apabila 

nilai VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hasil uji VIF dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil uji multikolinieritas (uji VIF) 

Variabel  VIF Kriteria Kesimpulan 

 

Log(PBI) 

4.146898 <10 Log(PBI) tidak terdapat 

masalah multikolinieritas 

Log(HBA)  2.956342 <10 Log(HBA) tidak terdapat 

masalah multikolinieritas 

Log(KURS)  1.738234 <10 Log(KURS) tidak terdapat 

masalah multikolinieritas 

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Jarque Bera 

dengan formulasi hipotesis Ho : distribusi µt normal dan Ha : distribusi µt tidak 

normal. H0 diterima apabila statistik probabilitas JB > α dan H0 ditolak apabila 

probabilitas JB ≤ α. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui probabilitas JB adalah sebesar 0.89 

(>0,10). Maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi µt 

normal. 

Uji otokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Breusch 

Godfrey. Formulasi hipotesisnya yaitu, Ho : tidak terdapat masalah otokorelasi 

dalam model sedangkan Ha : terdapat masalah otokorelasi pada model. Kriteria 

pengujiannya yaitu H0 diterima apabila Prob χ2 > α dan H0 ditolak bila signifikansi 

Prob χ2 ≤ α. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Prob χ2 Uji 

Breusch Godfrey sebesar 0,865 (>0,10), maka Ho diterima sehingga tidak ada 

masalah otokorelasi. 

Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji White untuk 

mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas. Formulasi hipotesis dalam uji 

heterokedastisitas yaitu Ho : tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model 
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dan Ha terdapat masalah heterokedastisitas dalam model. Kriteria pengujian yaitu 

Ho diterima apabila Prob χ2>α sedangkan Ho ditolak apabila Prob χ2<α. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui nilai Prob χ2 Uji White yaitu sebesar 

0.893 (>0,10), maka Ho diterima sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas 

dalam model. 

Uji Spesifikasi Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Ramsey Reset. Formulasi hipotesisnya yaitu Ho : model linier 

(spesifikasi model benar) sedangkan Ha : model tidak linier (spesifikasi model 

salah). Kriteria pengujiannya, Ho diterima apabila probabilitas statiststik F > α dan 

Ho ditolak apabila F < α. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui probabilitas statistik F Uji Ramsey 

Reset sebesar 0.590 (>0,10), maka Ho diterima sehingga spesifikasi model benar 

(model linier). 

3.2 Uji Kebaikan Model  

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Formulasi hipotesisnya yaitu Ho : β1 =β2 =β3=0; 

model yang dipakai tidak eksis dan Ha : β1≠ β2 ≠ β3 ≠ 0; model yang dipakai eksis. 

Apabila probabilitas F > α maka model yang digunakan tidak eksis dan probabilitas 

F ≤ α maka model yang digunakan eksis untuk digunakan. 

Berdasarkan Tabel 1.2 nilai probabilitas F sebesar 0.000000 (<0,01), maka 

Ho ditolak, sehingga model yang dipakai eksis. 

Koefisien determinasi disusun untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variasi variabel-variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan 

terhadap variasi variabel dependen. 

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1.1 menunjukkan nilai R2 sebesar 

0.975371, artinya variasi variabel ekspor Batubara Indonesia dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu produksi Batubara, nilai tukar (kurs) , dan Harga 

Batubara Acuan dalam model statistik sebesar 97,53%, dan sisanya sebesar 2,47% 

dijelaskan oleh variasi faktor lain yang tidak masuk dalam model statistik. 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual. Formulasi hipotesisnya adalah Ho : βi = 0; 
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variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan, dan Ha : βi ≠ 0; 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. Kriteria pengujiannya, Ho 

diterima apabila t > α dan Ho ditolak apabila probabilitas t ≤ α. Hasil Uji t dapat 

dilihat pada Tabel. 

Tabel 3. Hasil uji validitas pengaruh variabel independen 

Variabel Prob.T Kriteria Kesimpulan 

Log(PBI) 0.0000 <0.1 Log(PBI) memiliki pengaruh signifikan 

Log(HBA) 0.4994 >0.1 Log(HBA) tidak memiliki pengaruh signifikan   

Log(Kurs) 0.0935 <0.1 Log(Kurs) memiliki pengaruh signifikan 

3.3 Pengaruh Variabel Independen 

Dari uji validitas pengaruh (Uji t), terlihat variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan adalah variabel produksi batubara, harga batubara acuan dan nilai tukar 

rupiah. Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa produksi batubara memiliki 

koefisien regresi sebesar 0.834349. Pola hubungan antara produksi batubara dengan 

ekspor batubara Indonesia adalah logaritma-logaritma, artinya apabila produksi 

batubara naik satu persen, maka ekspor batubara akan naik sebesar 0.834349 

persen. Sedangkan apabila produksi turun sebesar satu persen, maka ekspor akan 

turun sebesar 0.834349 persen.  

Variabel nilai tukar (kurs) memiliki koefisien sebesar 0.367922. Pola 

hubungan antara kurs dengan ekspor batubara Indonesia adalah logaritma-

logaritma, yang artinya apabila kurs naik sebesar satu persen maka ekspor batubara 

akan naik sebesar 0.367922 persen. Sedangkan apabila kurs turun satu persen, maka 

ekspor kopi akan turun sebesar 0.367922 persen. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

a. Berdasarkan uji asumsi klasik, penelitian ini dinyatakan lolos semua uji yang 

menunjukkan bahwa model memenuhi semua asumsi klasik yang disyaratkan 

model Ordinary Least Square (OLS), artinya hasil regresi dapat dijadikan alat 

pengambilan kesimpulan (keputusan). 
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b. Berdasarkan uji kebaikan model yang dilakukan menunjukkan bahwa model 

yang dipakai eksis. Artinya secara serempak variabel produksi batubara, harga 

batubara acuan, kurs berpengaruh signifikan terhadap ekspor batubara 

Indonesia. Koefisien determinasi diperoleh R2 sebesar 0.975371 atau 97,53%. 

Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel independen (produksi, harga, dan 

kurs) terhadap variabel dependen (ekspor batubara di Indonesia) sebesar 

97,53% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan sebesar 97,53%. Sedangkan sisanya sebesar 2,47 % dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model statistik. 

c. Berdasarkan uji validitas pengaruh (Uji t) yang dilakukan terlihat bahwa 

pendapatan produksi batubara berpengaruh signifikan, kurs memiliki pengaruh 

signifikan, dan harga batubara acuan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ekspor batubara Indonesia.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis 

berdasarkan penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pemerintah, agar menjaga kestabilan nilai tukarnya terhadap dollar. Hal 

ini dapat mendorong masyarakat maupun pengusaha dalam melakukan kegiatan 

perdagangan internasional khususnya dalam kegiatan ekspor. Serta pemerintah 

harus mendorong produksi batubara dalam negri agar terus meningkat. 

b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian dan 

menggunakan variabel makro ekonomi yang lebih banyak agar dapat 

memperoleh hasil yang lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. 

c. Bagi produsen batubara Indonesia agar lebih meningkatkan produksi batubara 

dengan peningkatan luas lahan untuk pertambangan batubara serta 

memperhatikan kualitas batubara, agar permintaan ekspor kopi dapat 

meningkat. 
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