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ANALISIS EKSPOR INDONESIA DENGAN ANGGOTA APEC MELALUI 

MODA TRANSPORTASI LAUT 

 

Abstrak 

Penelitian ini menganalisis mengenai ekspor Indonesia dengan anggota APEC 

(Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, 

Australia, Amerika Serikat dan Kanada) serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

selama periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

desain deskriptif. Analisis regresi data panel digunakan sebagai alat analisis 

penelitian dengan Fixed Effect Model (FEM). Tujuan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh PDB mitra dagang, Jumlah Penduduk, Nilai Tukar, 

Quality of Port Infrastructure, dan Container Port Traffic tehadap nilai ekspor 

Indonesia ke negara dalam kawasan APEC melalui moda transportasi laut. 

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia melalui moda transportasi 

laut. Dan nilai tukar dan Container Port Traffic berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai ekspor. Kemudian PDB mitra dagang dan Quality of Port 

Infranstructure berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

 

Kata kunci: ekspor, apec, regresi data panel, fixed effect model (fem) 

 

Abstract 

This study analyzes Indonesia's exports with APEC members (Thailand, 

Singapore, Philippines, Malaysia, Japan, South Korea, China, Australia, the 

United States and Canada) as well as the factors that influence it during the 2010-

2018 period. This research is a quantitative research with a descriptive design. 

Panel data regression analysis was used as a research analysis tool with the Fixed 

Effect Model (FEM). The purpose of this study is to analyze the effect of GDP of 

trading partners, Population, Exchange Rate, Quality of Port Infrastructure, and 

Container Port Traffic on the value of Indonesia's exports to countries in the 

APEC region through sea transportation modes. The estimation results show that 

the population has a positive and significant effect on the value of Indonesian 

exports through sea transportation. And the exchange rate and Container Port 

Traffic have a negative and significant effect on export value. Then the GDP of 

trading partners and the Quality of Port Infrastructure has a negative and 

insignificant effect. 

 

Keywords: export, apec, panel data regression, fixed effect model (fem) 

 

1. PENDAHULUAN 

Alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional karena kebutuhan 

masyarakat akan barang dan jasa meningkat dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi 

seluruhnya oleh produksi dalam negeri sehingga membutuhkan pasar yang lebih 

luas dari luar negeri, adanya perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya 
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juga merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional, 

perbedaan tersebut dari segi sumber daya alam maupun dari segi ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Alasan lainnya adalah perdagangan internasional 

diperlukan untuk mencapai skala ekonomi. Pencapaian skala ekonomi dapat 

terjadi karena penghematan biaya rata-rata produksi melalui spesialisasi 

(Widyastutik, 2013). 

Perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya globalisasi 

ekonomi yang menciptakan hubungan keterkaitan antar negara-negara di dunia. 

Globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke 

dalam sistem ekonomi global, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu 

kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan 

semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi yang mengharuskan 

penghapusan seluruh batasan  dan hambatan terhadap arus modal, barang dan 

jasa. Terjadinya globalisasi menyebabkan pasar antar negara semakin luas. 

Manfaat integrasi ekonomi adalah terciptanya efisiensi ekonomi di suatu kawasan 

ekonomi, berkembangnya industri lokal, serta dapat meningkatkan perdagangan. 

Oleh karena itu, pentingnya proses integrasi ekonomi yang dilakukan oleh 

masing-masing kawasan untuk bisa bersaing dengan kawasan lainnya. 

Salah satu bentuk dari adanya intergrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik 

dikenal dengan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) yang mana 

kerjasama ekonomi ini didirikan pada tahun 1989 di Canberra-Australia dan 

hingga saat ini APEC beranggotakan 21 negara yaitu Australia, Brunei 

Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea 

Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Rusia, Singapura, 

Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Tujuan utama didirikannya 

integrasi ekonomi APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut dilakukan 

dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas 

dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas 

ekonomi anggota (Kementerian Luar Negeri, 2018). 
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Manfaat adanya APEC bagi Indonesia adalah sebagai sarana untuk 

membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan 

negara mitra di kawasan, sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing 

Indonesia, sebagai sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia-Pasifik tetap 

terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia, dan yang terakhir adalah sebagai 

sarana peningkatan investasi (Kementerian Luar Negeri 2018). 

Dengan adanya kesepakatan APEC tersebut berdampak pada konstribusi 

nilai ekspor Indonesia, dimana dari tahun 2010 hingga 2018 lebih dari 50% 

ekspor Indonesia yang diekspor ke negara di kawasan APEC dari total seluruh 

ekspor Indonesia ke dunia. 

Gambar 1. Kontribusi Ekspor Indonesia 

 
     Sumber : Badan Pusat Statistika (diolah) 

Ekspor pada suatu negara merupakan salah satu variabel yang menunjukan 

seberapa kuat posisi negara pada perdagangan internasional antar negara. Dalam 

(Saimul, Tambunan, Oktaviani, & Firdaus, 2011) ekspor merupakan motor 

penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, karena beberapa alasan, diantaranya (1) 

ekspor menyebabkan penggunaan penuh sumber domestik sesuai keunggulan 

komparatif, (2) ekspor dapat memperluas pasar domestik maupun manca negara, 

(3) ekspor merupakan suatu sarana untuk mengadopsi pemikiran dan teknologi 

yang baru, (4) ekspor dapat mendorong mengalirnya modal dari negara maju ke 

negara sedang berkembang, (5) ekspor merupakan cara efektif untuk 

menghilangkan perilaku ekonomi, dan (6) ekspor menghasilkan devisa untuk 

memberi kesempatan dalam mengimpor barang modal dang barang antara. 
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Berikut merupakan nilai ekspor Indonesia berdasarkan komoditi yang 

digolongkan dalam SITC (Standard International Trade Classification). 

Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Komoditi 

SITC Golongan Barang 
Nilai Ekspor  

2016 2017 2018 

0 Bahan makanan dan binatang hidup 11638.0 12827.3 13104.3 

1 Minuman dan tembakau 1140.3 1274.7 1337.9 

2 Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan 12381.9 16327.8 17628.6 

3 
Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan 

bahan-bahan yang berkenaan dengan itu 
27887.2 36880.7 41778.3 

4 Lemak serta minyak hewan dan nabati 17489.7 21978.0 19329.0 

5 Bahan-bahan kimia 11034.5 12700.0 14238.2 

6 
Barang-barang buatan pabrik dirinci 

menurut bahan 
20116.0 22356.1 26337.4 

7 Mesin dan alat pengangkutan 20866.3 21588.3 22614.8 

8 Berbagai jenis barang buatan pabrik 21129.6 20957.9 21562.7 

9 Barang-barang transaksi tidak dirinci 1450.4 1936.8 2081.5 

  Jumlah 145134.0 168828.2 180012.7 

         Sumber : Badan Pusat Statistika (diolah) 

 

 

Kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada 

diantara dua samudera dan dua benua membuat wilayah maritim Indonesia 

memiliki posisi strategis, karena pada kawasan ini terdapat empat rute selat 

penting dari enam belas rute strategis di dunia yaitu  (Lombok, Malaka, Ombai-

Wetr, dan Sunda). Dan selat Malaka merupakan selat tersibuk ke dua di dunia 

(setelah selat Hormuz). Jalur pelayaran melalui selat Malaka, selat Sunda dan selat 

Makasar merupakan jalur tercepat untuk perdagangan antara Asia-Pasifik. 

Dibandingkan dengan negara anggota APEC lainnya Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan dan pesisir. Kegiatan 

perdagangan antar negara pun sebagian besar dilakukan oleh moda transportasi 

laut dari pada moda transportasi lainnya seperti darat, udara, dan pipa. Sebesar 

93,24% ekspor Indonesia pada tahun 2018 dimuat dengan menggunakan moda 

transportasi laut (Badan Pusat Statistika, 2018). 
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Gambar  2. Volume Ekspor Indonesia  

 
         Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Menurut Internasional Merchandise Trade Statistics moda transportasi di 

klasifikasikan dalam beberapa jenis yaitu, udara, laut, darat, dan saluran pipa. 

Pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor Indonesia di 

dominasi oleh transportasi laut, karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia 

berupa negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dengan negara lain. Untuk 

kegiatan ekspor Indonesia melalui transportasi darat hanya ditunjukkan ke 

beberapa negara terdekat saja seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. 

Sedangkan untuk kegiatan ekspor melalui saluran pipa juga hanya ditunjukan ke 

beberapa negara terdekat seperti Singapura dan Malaysia, kegiatan ekspor melalui 

pipa ini digunakan untuk mengekspor minyak dan gas bumi. 

Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut, 

dan sebanyak 40% dari perdagangan tersebut melewati negara Indonesia, karena 

letak Indonesia yang merupakan wilayah stretegis dalam perdagangan 

internasional. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi 

negara poros maritim dunia dengan cara meningkatkan sistem transportasi laut 

yang terintegrasi guna penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal. Pemerintah 

juga telah membangun 124 unit kapal yang digunakan untuk kapal perintis, kapal 

rede, kapal pelra, kapal ternak, dan kapal kontainer serta penyelenggara tol laut 

dengan tujuan untuk menurunkan tingkat disparitas harga diwilayah barat dan 

timur Indonesia. Hal tersebut berjalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo 
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yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri 

dalam bidang perekonomian dan juga kepribadian dalam kebudayaan. Pada tahun 

2018, tol laut sudah mencapai 15 trayek yang nantinya diharapkan dapat 

menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah 

Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengn melakukan 

peningkatan pelayanan melalui peningkatan proses bisnis di pelabuhan dan 

efisiensi biaya pelabuhan melalui peningkatan kerja dengan menetapkan 

standarisasi operasi pelabuhan laut dan juga melakukan peningkatan pengolahan 

kapasitas pelabuhan sehingga dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang 

maksimal bagi pengguna jasa (Departemen Perhubungan, 2018). 

Berdasarkan indeks maritim global yaitu Quality of Port Infrastructure 

dan Liner Shipping Connectivity Index dapat diketahui bahwa industri tansportasi 

maritim Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018, hal ini dapat 

menjadi tolok ukur optimisme untuk meningkatkan industri transportasi maritim 

Indonesia. 

Tabel 2. Indeks Maritim Global 

Tahun 
Indeks Infrastruktur Pelabuhan 

Peringkat/137 Nilai 

2014 77 4 

2015 82 3.8 

2016 75 3.9 

2017 72 4 

2018 72 4 

      Sumber: (Global Competitiveness Report World Economic Forum 

2014-2018, diolah) 

 

Mengingat pentingnya peranan moda transportasi laut terhadap 

perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, hal ini dikarenakan 

sebagian besar kegiatan ekspor impor didominasi oleh moda transportasi laut 

dalam proses distibusinya. Infrastruktur transportasi laut dalam hal ini 

infrastruktur pelabuhan sangat penting sebagai penunjang dalam kegiatan 

perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Kualitas infrastruktur 

transportasi yang terkoneksi dengan baik, akan berimplikasi pada perputaran 

barang dagang yang sangat cepat sehingga akan berdampak pada peningkatan 
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volume perdagangan serta pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu variabel indeks 

pelabuhan merupakan unsur yang penting dalam analisis perdagangan 

internasional. Maka dari itu perlunya kajian mengenai kondisi infrastruktur 

pelabuhan Indonesia sebagai penunjang kegiatan perdagangan internasional, serta 

kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor Indonesia 

dengan APEC melalui moda transportasi laut menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan. 

 

2. METODE  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk 

data panel (gabungan antara data time series dan data cross section). Data yang 

digunakan antara lain Nilai Ekspor, Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah 

Penduduk (JP), Nilai Tukar (NT), Quality of Port Infrastructure (QPI), dan 

Container Port Traffic (CPT). Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistika 

(BPS), World Development Indicator, dan World Bank. Karena keterbatasan data 

sampel yang dijadikan obyek dalam penelitian adalah sepuluh negara-negara yang 

termasuk dalam keanggotaan APEC yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, 

Kanada, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

data panel, dan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan Eviews 8 sebagai alat 

pengolahan data. Persamaan dalam model penelitian ini dapat ditulis sebagai 

berikut: 

EKSit = β0 + β1PDBit + β2JPit + β3NTit + β4QPIit + β5CPTit + еit (1) 

Dalam ekonometrika terdapat beberapa tipe data yaitu data runtut waktu 

(time series), data antar tempat atau ruang (cross section), dan data gabungan 

(pooled data atau data panel). Dalam analisis data panel terdapat tiga macam 

pendekatan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan 

Random Effect Model (REM). Dalam pemilihan model yang akan digunakan 

dalam sebuah penelitian perlu dilakukan pertimbangan statistik agar memperoleh 

dugaan yang efisien. Pemilihan metode estimasi untuk menentukan model 
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pendekatan terbaik dalam pengolahan data panel dapat dilakukan melalui Uji 

Chow , Uji Hausman danUji LM. 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena 

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak 

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa 

perilaku data individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini biasa 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model 

fixed effect menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan 

intersep antar individu, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan sifat 

masing-masing individu. Namun demikian slopnya sama antar data individu. 

Model estimasi ini sering disebut dengan teknik Least Square Dummy Variable 

(LSDV). 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random 

Effect yakni menghilangkan heteroskdastisitas. Model ini juga disebut dengan 

Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

Secara teknis uji F digunakan untuk menguji hipotesis gabungan (joint 

hypothesis) bahwa semua koefisien regresi bernilai nol, atau semua variabel 

independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen, yang dengan 

demikian model ekonometrik yang dipakai dalam penelitian menjadi menjadi 

tidak eksis. Uji F merupakan analisis varian (analysis of variance – ANOVA). 

Koefisien determinasi merupakan pengukur kebaikan suai (goodness of fit) 

dari garis regresi terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Apabila data 

menyebar cukup dekat di sepanjang garis regresi berarti kebaikan suainya tinggi. 

Semakin jauh sebaran data dari garis regresi berarti kebaikan suainya akan 

semakin rendah. Nilai koefisien determinasi terentang antara 0 – 1. Nilai 1 

menunjukkan seluruh data tepat berada pada garis regresi, yang berarti 

menunjukkan kebaikan suai yang sempurna (Gujarati, 2008). 



9 

Nilai parameter model bukan konstanta atau koefisien regresi variabel 

independen mewakili arah dan besarnya pengaruh dari variabel independen dalam 

model statistik. Isu terpenting berkenaan dengan parameter model adalah apakah 

nilai parameter ini secara statistik tidak sama dengan nol. Jika suatu nilai 

koefisien regresi secara statistik tidak sama dengan nol, berarti pengaruh variabel 

independen yang diwakili oleh koefisien regresi bersangkutan secara statistik 

signifikan. Isu signifikan dan tidaknya pengaruh variabel independen dalam 

model diverifikasi dengan uji t. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkambangan Ekspor Indonesia ke Negara Anggota APEC 

Gambar 3. Perkambangan Ekspor Indonesia ke Negara Anggota APEC 

Sumber : Badan Pusat Statistika (diolah) 

Negara-negara tujuan ekspor Indonesia terbesar di kawasan APEC selama periode 

2010-2018 adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura. Mengingat 

negara-negara tersebut adalah negara maju dan memiliki faktor pendukung seperti 

penduduk, moda transportasi, letak geografis atau jarak ekonomi, produksi dan 

lainnya, maka lebih dari 10,000 juta US$ nilai masing-masing negara tersebut 

yang menjadi tujuan ekspor Indonesia meskipun terus mengalami fluktuasi pada 

periode 2010-2018. Jepang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar 
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dalam periode tersebut dengan total nilai sebesar 211,221 juta US$, kemudia 

Tiongkok sebesar 182,556 juta US$, Amerika Serikat sebesar 146,439 juta US$ 

dan Singapura sebesar 132,850 juta US$. 

3.2 Hasil Estimasi Data Panel 

Tabel 3. Hasil Estimasi Data Panel 

Uji Estimasi Model Prob Kesimpulan 

Chow Test 0,0000 H0 ditolak (Fixed Effect Model) 

Hausman Test 0,0019 H0 ditolak (Fixed Effect Model) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Model ini mengasumsikan bahwa 

perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk 

mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variable dummy 

untuk menangkap perbedaan intersep antar individu, perbedaan intersep bisa 

terjadi karena perbedaan sifat masing-masing individu. Namun demikian slopnya 

sama antar data individu. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik Least 

Square Dummy Variable (LSDV). 

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

EKSit = 87302,69 – 2,2367 PDBit + 595,6052 JPit – 74,5636 NTit  – 

 (0,021)**     (0,134)             (0,004)*              (0,003)* 

327,0618 QPIit – 238,4007 CPTit + eit 

   (0,852)                 (0,056)*** 

R2 = 0,9037 ; DW-stat = 0,9626 ; F-stat = 50,3054 ; Sig.F-Stat = 0,0000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinieritas (Klein)

PDB = 0,9983 ; JP = 0,9999 ; NT = 0,9971 ; QPI = 0,9694 ;

CPT = 0,9945

2. Normalitas Residual (Jarque-Bera)

JB (2) = 4,1139 ; Prob. JB (2) = 0,0870

3. Heteroskedastisitas (Glejser)

PDB = 0,0000 ; JP = 0,1873 ; NT = 0,6427 ; QPI = 0,0000 ;

CPT = 0,9978

Keterangan : 

*Signifikan pada α = 0,01

**Signifikan pada α = 0,05 

***Signifikan pada α = 0,10 

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik 

Sumber : Eviews (diolah) 
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3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Terdapat 3 uji asumsi klasik yang dapat dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Dalam penelitian 

ini terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Sehingga untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dapat dilakukan adalah dengan mengkoreksi standard error 

menggunakan white test dengan pembobotan Cross-Section SUR pada model 

regresi.  

3.4 Estimasi Hasil Statistik 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai p (p-value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F pada estimasi Fixed effect Model (FEM) memiliki nilai 0,0000 

(< 0,01) sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah model yang dipakai dalam 

penelitian eksis. 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari model

terestimasi. Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai R
2
 untuk Fixed Effect Model

(FEM) sebesar 0,9037, artinya 90,37% variasi variabel ekspor (EKS) dapat 

dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Penduduk (JP), 

Nilai Tukar (NT), Indeks Kualitas Infrastruktur (QPI), dan Container Port Traffic 

(CPT). Sisanya 9,63% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t-statistik Prob.t Kriteria Kesimpulan 

PDB -1,5126 0,1346 > 0,10 Tidak signifikan pada α = 10% 

JP 2,9246 0,0046 < 0,01 Signifikan pada α = 1% 

NT -2,9824 0,0039 < 0,01 Signifikan pada α = 1% 

QPI -0,1865 0,8525 > 0,10 Tidak signifikan pada α = 10% 

CPT -1,9354 0,0567 < 0,10 Signifikan pada α = 10% 

        Sumber : Eviews (diolah) 

Hasil uji validitas pengaruh (uji t) membuktikan bahwa produk domestik 

bruto (PDB) mitra dagang anggota APEC menunjukkan pengaruh negatif namun 

tidak signifikan pada taraf keyakinan α = 10% terhadap ekspor Indonesia melalui 

moda transportasi laut. Selama ini barang-barang yang di ekspor Indonesia 

merupakan barang-barang yang memiliki nilai tambah rendah karena pada 
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umumnya barang yang di ekspor merupakan barang-barang mentah atau setengah 

jadi. Sedangkan semakin tingginya pendapatan per kapita dari negara pengimpor 

yang dalam hal ini (negara tujuan ekspor Indonesia), mereka lebih berspesialisasi 

dengan barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi (Novianti, 2013). 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Azizah & Beik, 2015) dalam 

analisis ekspor indonesia ke negara anggota OIC, menyatakan bahwa GDP riil 

negara importir berpengaruh negatif terhadap ekspor Indonesia ke negara tujuan 

dalam ke anggotaan OIC, hal ini dikarenakan pasokan ekspor Indonesia bukanlah 

pilihan utama bagi negara-negara anggota OIC untuk memenuhi kebutuhan 

domestik mereka. Negara-negara partner tersebut mungkin menemukan sumber 

selain Indonesia untuk mengimpor barang yang memenuhi kebutuhan negaranya 

seiring dengan peningkatan PDB mereka. 

Hasil uji validitas pengaruh (uji t) membuktikan bahwa jumlah penduduk 

(JP) negara-negara anggota APEC menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

pada taraf keyakinan α = 1% terhadap ekspor Indonesia melalui moda transportasi 

laut. Selama ini jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap ekspor Indonesia 

ke negara tujuan di kawasan APEC ataupun perdagangan dunia. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ayu & Mulatsih, 2017) 

dalam analisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ban 

Indonesia ke kawasan Amerika Latin, menyatakan bahwa jumlah penduduk 

positif signifikan dengan koefisien 23,251, menunjukkan jika populasi negara 

tujuan ekspor nasil 1% maka ekspor ban indonesia akan meningkat 23,251%. 

Meningkatnya jumlah penduduk di negara tujuan ekspor, akan menggeser kurva 

permintaan ke kanan, sehingga terjadi keseimbangan pada harga yang lebih tinggi 

dan jumlah diminta lebih banyak. 

Hasil uji validitas pengaruh (uji t) membuktikan bahwa nilai tukar negara-

negara anggota APEC berpengaruh negatif signifikan pada taraf keyakinan α = 

1% terhadap ekspor Indonesia melalui moda transportasi laut. Hal tersebut berarti 

bahwa melemahnya nilai tukar negara-negara anggota APEC akan berakibat pada 

penurunan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota APEC. melemahnya nilai 

tukar berarti nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi sehingga harga yang 
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harus dibayarkan untuk menukar mata uang suatu negara dengan negara lain 

menjadi lebih mahal. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang adanya 

pengaruh negatif nulai tukar terhadap ekspor. Dalam penelitian (Murianda, 2008) 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor. 

Hal ini dikarenakan nilai ekspor lebih dipengaruhi oleh harga pasar internasional. 

Sehingga depresiasi nilai tukar belum dapat direspon dengan baik dengan 

peningkatan ekspor khususnya dalam jangka pendek. 

Hasil uji validitas pengaruh (uji t) membuktikan bahwa kualitas 

infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan  pada taraf keyakinan α = 

10% terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara anggota APEC melalui moda 

transportasi laut. Berdasarkan hasil estimasi tersebut dapat di indikasikan bahwa 

semakin buruknya kinerja pelabuhan maka akan menurunkan nilai ekspor pada 

perdagangan bilateral Indonesia melalui moda transportasi laut, begitu juga 

sebaliknya. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Adris. A. Putra & Susanti 

Djalante) dalam analisis pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan, menyatakan bahwa adanya pengaruh 

negatif dan tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukan operasional pelayanan 

pelabuhan menunjukkan bahwa rata-rata kapal bekerja (ET) yaitu 36,48 jam dan 

rata-rata lamanya satu kapal di pelabuhan (BT) yaitu 85,41 jam, pemanfaatan 

dermaga (BOR) kurang baik yaitu 56,50%. Pemanfaatan lapangan penumpukan 

relatif rendah karena menggunakan sistem truck lossing. 

Hasil uji validitas pengaruh (uji t) membuktikan bahwa Container Port 

Traffic berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf kenyakinan α = 10% 

terhadap ekspor Indonesia ke negara anggota APEC melalui moda transportasi 

laut. Maka dari itu dapat di indikasikan bahwa semakin banyak kontainer yang 

dapat ditampung oleh sebuah pelabuhan di suatu negara maka akan dikatakan 

pelabuhan tersebut semakin efisien dan ketika banyaknya lalu lintas pelabuhan 

yang padat dan infrastruktur kurang memadai akan menyebabkan ekspor 

menurun. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian (Merk & Dang, 2012) bahwa ukuran 

pelabuhan menentukan kualitas pelabuhan. Semakin besar dan luasnya sebuah 

terminal pelabuhan, maka pelabuhan tersebut dapat menampung banyak kontainer 

sehingga Container Port Traffic atau lalu lintas pelabuhan berpengaruh signifikan. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Analisis Ekspor 

Indonesia Dengan Anggota APEC Melalui Moda Transportasi Laut, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: hasil pemilihan metode pengujian data panel 

menggunakan uji Chow menunjukkan bahwa model ekonometrik terpilih adalah 

Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan bahwa 

model ekonometrik terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Hasil uji kebaikan model (uji F) juga membuktikan bahwa secara simultan 

variabel Produk Pomestik Bruto, Jumlah Penduduk, Nilai Tukar, Indeks Kualitas 

Infrastruktur dan Container Port Traffic efektif berpengaruh terhadap ekspor 

Indonesia ke negara anggota di kawasan APEC. 

Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) dapat diketahui bahwa secara 

parsial variabel jumlah penduduk efektif berpengaruh positif signifikan terhadap 

ekspor Indonesia ke negara anggota APEC. Variabel nilai tukar dan Container 

Port Traffic berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor Indonesia ke negara 

anggota APEC. Kemudian variabel Produk Domestik Bruto dan Indeks Kualitas 

Infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke 

negara anggota APEC. 

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model (FEM) dapat diketahui 

bahwa nilai konstanta tertinggi adalah Korea Selatan dan Singapura, yang berarti 

ekspor Indonesia mengalami peningkatan ke negara tersebut (karena nilainya 

positif) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggota di kawasan APEC. 

Sedangkan nilai konstanta terendah adalah Tiongkok dan Amerika Serikat, hal 

tersebut menandakan bahwa ekspor Indonesia mengalami penurunan yang tinggi 

ke negara tersebut (nilai negatif) dibandingkan dengan negara-negara anggota di 

kawasan APEC. 
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