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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda. Berdasar hasil dari regresi, ketika semua variabel dilakukan uji, 

maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

TABEL 5. 1 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 37.25590 8.552069 4.356361 0.0002 

Log(Luas_Areal) -2.814844 0.739248 -3807713 0.0007 

Log(harga_dunia) -0.253186 0.106598 -2.375136 0.0249 

Log(perkapita) 1.649059 0.363613 4.535208 0.0001 

          Sumber: Hasil Olahan Eviews (2019) 

Dari tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa variabel luas areal 

coefficientnya yaitu -2.814844 dengan probabilitas 0.0002 dan variabel 

harga kopi dunia coefficientnya -0.253186 dengan nilai probabilitasnya 

yaitu 0.0007 yang berati bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh 

negatif namun signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke 

Amerika. Sedangkan untuk variabel gross domestic product per kapita 

coefficientnya 1.649059 dengan probabilitas 0.0001 yang berarti bahwa 

variabel gross domestic product per kapita memiliki pengaruh yang 
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signifikan dan positif terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian aumsi klasik digunakan uguna mendapatkan hasil 

regresi dan data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi 

klasik tersebut harus dilakukan melalui lima tahapan asumsi yaitu 

diantaranya multikolonearitas, heterokedasitas, autokorelasi, normalitas 

serta liniearitas. Dari lima tahap asumsi tersebut tiga diantaranya yang 

harus diutamakan yaitu multikolonearitas, heterokedasitas serta 

autokerelasi (Basuki,2015) 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dipakai pada penelitian kali ini 

menggunakan uji Jarque Bera dengan memperhatikan nilai 

probabilitasnya. Ketika nilai probabilitasnya lebih besar dari derajat 

kesalahan α = 5% (0,05), sehingga pada penelitian ini tidak terdapat 

permasalahan normalitas maupun data tersebut berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika probabilitas <0,05, maka pada penelitian ini tidak 

terdistribusi normal. Sesudah data diolah dengan memakai Eviews 

terlihat hasil seperti dibawah ini: 
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Sumber: Olahan data Eviews 2019 

GAMBAR 5. 1 

Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan Gambar 5.1 bisa dilihat bahwasannya hasil data 

yang di uji terdistribusi normal. Hal tersebut bisa kita lihat melalui 

nilai p-value yaitu sebesar 0.671765> α = 5% 

b) Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas dilakukan guna melihat apakah pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedasitas 

serta jika varian tidak konstan maupun berubah-ubah maka disebut 

heterokedasitas. Model regresi yang baik ialah homokedasitas dan 

tidak terjadi heterokedasitas (Gujarati,2007). Guna mengetahui 

terdapat heterokedasitas atau tidaknya dalam dapata, maka dapat kita 

lihat pada tabel berikut: 
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Series: Residuals
Sample 1988 2018
Observations 31

Mean      -9.62e-15
Median   0.012665
Maximum  0.459985
Minimum -0.268102
Std. Dev.   0.165734
Skewness   0.373811
Kurtosis   3.238916

Jarque-Bera  0.795693
Probability  0.671765
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TABEL 5. 2 

Hasil Uji Heterokedasitas 

F-Statistic 1.639.822 Prob F(3,27)  0.2035 

Obs* R-

Squared 4.777.757 Prob Chi-Square (3)  0.1888 

Sumber: Hasil Olahan Eviews (2019) 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa hasil dari pengolahan data 

diperoleh nilai Obs*R-squared atau hitung adalah 0.1888 lebih besar 

dari α= 5%. Maka bisa disimpukan pada model tersebut tidak terdapat 

adanya masalah heterokedasitas. 

c) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi ialah suatu keadaan dimana terjadi korelasi atau 

hubungan antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan pada 

tahun sebelumnya. Agar mengetahui ada tidaknya penyakit 

autokorelasi pada suatu model, dilihat dari nilai statistic Durbin 

Watson. Setelah melakukan uji DW guna mengetahui ada tidaknya 

masalah autokorelasi selanjutnya yaitu uji langrange multiple (LM 

Test) atau juga disebut uji Breusch Godfrey yangmana 

membandingkan antara nilai probabilitas Obs*R Squared dengan α = 

5% (0,05). Guna melihat ada tidaknya autokorelasi bisa kita lihat pada 

tabel berikut: 
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TABEL 5. 3 

Hasil Uji Langrange Multiple Test 

F-Statistic 1.167208  Prob F (2,25)  0.3276 

Obs*R-Squared  2.647464 

 Prob. Chi- 

Square(2)  0.2661 
 

     
 Sumber: Hasil Olahan Eviews (2019) 

Berdasarkan Tabel diatas maka diketahui bahwasannya hasil 

perhitungan dari uji Langrange Multiple test diperoleh hasil Prob. Chi-

Square(2) sebesar 0.2661 yaitu lebih besar dari α = 0,05 berarti H0 

diterima, dalam artian model yang digunakan diatas tidak 

mengandung autokorelasi 

d) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui korelasi atau 

hubungan yang signifikan pada dua atau lebih variabel independen 

pada model regresi. Deteksi adanya multikolinearitas dilakukan 

dengan cara menggunakan uji korelasi parsial antar variabel 

independen, lalu selanjutnya dapat diputuskan apakah data tersebut 

terkena multikolinearitas ataukah tidak, ialah dengan cara menguji 

koefisien korelasi antar variabel independen. Sebuah model regresi 

yang baik ialah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dependen 

maupun independen (Gujarati, 2007). 
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TABEL 5. 4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

1. Persamaan 1 (Volume Ekspor) 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(perkapita)  1.649059  0.363613  4.535208  0.0001 

log(luas_areal)  -2.814844  0.739248  -3.807713  0.0007 

log(harga_kopi)  -0.253186  0.106598  -2.375136  0.0249 

C  37.25590  8.552069  4.356361  0.0002 

 R-squared 0.600623  

                Sumber: Olahan Eviews 2019 

2. Persamaan 2 ((Produk Domestik Bruto Perkapita) 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(luas_areal)  1.295271  0.296143  4.373798  0.0002 

log(harga_kopi)  0.265839  0.023357  11.38158  0.0000 

C  -10.10505  4.013661  -2.517664  0.0178 

 R-squared  0.924521 

                  Sumber: Olahan Eviews 2019 

3. Persamaan 3 (Luas Areal Perkebunan Kopi) 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(perkapita)  0.313371  0.071647  4.373789  0.0002 

log(harga_kopi)  -0.054190  0.025353 -2.145834  0.0407 

C 11.21093  0.539431  20.78290  0.0000 

 R-squared  0.635296 

               Sumber: Hasil Olahan Eviews 2019 

4. Persamaan 4 (Harga Kopi Dunia) 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(luas_areal) -2.606131  1.214507  -2.145834  0.0407 

log(perkapita)  3.093108  0.271764  11.38158  0.0000 

C  13.33001  14.95073  0.891595  0.3802 

 R-squared  0.890894 

              Sumber: Hasil Olahan Eviews (2019) 

Untuk persamaan (1) nilai R
2
 adalah sebesar 0.600623 selanjutnya 

diseut R
2
 1 
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Untuk persamaan (2) nilai R
2
 adalah sebesar 0.924521 selanjutnya 

diseut R
2
 2 

Untuk persamaan (3) nilai R
2
 adalah sebesar 0.635296 selanjutnya 

diseut R
2
 3 

Untuk persamaan (4) nilai R
2
 adalah sebesar  0.890894 selanjutnya 

diseut R
2
 4 

Hasil analisis output menunjukan bahwa maka dalam model 

ini detemukan adanya multikolinearitas 

e) Uji Linearitas 

Uji linearitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Ramsey Test. Ketika F-hitung lebih besar 

dari nilai F-kritis nya pada α tertentu berarti signifikan, sehingga 

menerima hipotesis bahwa model tepat. Dari uji linearitas tersebut 

maka diperoleh hasil F-statistik  0.2791>0,05. 

TABEL 5. 5 

Linearitas 

  Value Df Probability 

t-Statistic  1.105537  26  0.2791 

F-statistic  1.222213  (1,26)  0.2791 

Likelihood ratio  1.424039  1  0.2327 

                    Sumber: Hasil Olahan Eviews (2019) 
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C. Pembahasan 

Berdasar pada hasil dari pengujian statistic yang telah dilakukan, 

maka dapat kita lihat bahwa hasil dari regresi yang dihasilkan cukup baik 

dalam menerangkan variabel-variabel yang mempengaruhi volume ekspor 

kopi Indonesia. Dari tiga variabel bebas yaitu luas areal perkebunan kopi 

Indonesia, harga kopi dunia, dan Gross Domestic Product perkapita 

Amerika Serikat yang telah dimasukan pada pengujian statistik dan 

ekonometrika menyatakan bahwasannya variabel Gross Domestic Product 

perkapita negara Amerika serikat berpengaruh secara positif dan signifikan 

sedangkan untuk dua variabel lainnya yaitu harga kopi dunia dan luas 

areal perkebunan kopi Indonesia berpengaruh negatif namun signifikan.  

Berdasar hasil pengujian yang sudah dilakukan diatas, maka dapat 

dianalisis kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Pengaruh Luas Areal Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia 

ke Amerika Serikat 

Koefisien jangka panjang luas areal perkebunan kopi yaitu 

sebesar -2.814844 dengan signifikansi 0.0007. hal tersebut berarti 

pada jangka panjang, perubahan luas areal perkebunan sebesar 1% 

akan mengakibatkan perubahan volume ekspor kopi Indonesia, yaitu 

sebesar -2.814844. Nilai probabilitas luas areal 0.0007 lebih kecil dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa luas areal berpengaruh 

signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia, 

sehingga hipotesis yang diajukan, yaitu luas areal berpengaruh secara 
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sigifikan dan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonsia diterima. 

Hal ini mengindikasikan bahwasannya perubahan yang terjadi pada 

luas areal akan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

Ketika hasil perkebunan meningkat akibat luas lahan yang 

meningkat dapat terjadi dikarenakan hasil tersebut lebih dominan 

untuk digunakan sebagai konsumsi kopi dalam negri sendiri. Menurut 

International Coffee Organization (2017), pertumbuhan konsumsi 

kopi di negara Indonesia setiap tahunnya mengalai peningkatan. Per 

tahun 2016 negara Indonesia termasuk kedalam negara pengonsumsi 

kopi terbesar di dunia ke 6 setelah Uni Eropa, Amerika Serikt, Brazil, 

Jepang, dan Rusia. Peningkatan konsumsi tersebut dikarenakan saat 

ini mengkonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat 

Indonesia. Di negara Indonesia sendiri setiap tahunnya cafe-cafe 

selalu bertambah di setiap daerah dan pertumbuhannya mencapai 

16%. Cafe yang menjajakan kopi saat ini selalu ramai dikunjungi baik 

remaja ataupun orang tua. Saat ini cafe yang menjajakan minuman 

kopi bukan hanya tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga tempat 

untuk berfoto-foto demi kepentingan sosial media dan juga tempat 

untuk para pelajar mengerjakan tugasnya di cafe saat ini sudah 

menjadi gaya hidup. Munculnya cafe-cafe baru dengan minuman 

aneka kopi yang sudah dimodifikasi dengan beraneka ragam rasa dan 
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bentuk saat ini menjadikan permintaan dan konsumsi kopi meningkat 

di dalam negri.  

Pada hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Ambar dan Nyoman (2014) yang 

didalam penelitan tersebut mendapatkan hasil bahwa luas areal secara 

stimultan berpengaruh secara signifikan. Perbedaan hasil dari 

penelitian ini bisa terjadi dikarenakan penelitian saat ini dan penelitian 

terdahulu memiliki jumlah sample, objek serta tahun penelitian yang 

berbeda. 

2. Pengaruh Harga Kopi Dunia Terhadap Volume Ekspor Kopi 

Indonesia ke Amerika Serikat 

Koefisien jangka panjang harga kopi dunia yaitu sebesar -

0.253186 dengan signifikansi 0.0249. hal tersebut berarti bahwa 

perubahan harga kopi dunia sebesar 1% akan mengakibatkan 

perubahan volume ekspor kopi Indonesia, yaitu sebesar -0.253186. 

probabilitas harga kopi dunia 0.0249 menunjukan hasil yang 

signifikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwasannya harga kopi dunia berpengaruh secara 

signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia, 

sehingga hipotesis yang diajukan, yaitu harga kopi dunia berpengaruh 

secara signifikan dan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia 

diterima. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya perubahan yang 
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terjadi pada harga kopi dunia nantinya akan berpengaruh secara 

signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia. 

Hasil tersebut sesuai dengan hukum permintaan dimana 

hukum tersebut menyatakan bahwasannya permintaan dan harga 

hubungannya adalah negatif. Ketika harga sebuah barang naik, 

sehingga jumlah permintaan akan barang tersebut menjadi turun. 

Namun sebaliknya ketika harga sebuah barang turun, sehingga jumlah 

permintaan akan barang tersebut nantinya akan naik, ceteris paribus. 

Pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan Musadiq (2012) serta penelitian Haryadi (2017) yang pada 

hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwasannya harga kopi 

dunia berpengaruh signifikan namun negatif terhadap volume ekspor 

kopi di Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Pengaruh GDP Perkapita Amerika Serikat Terhadap Volume 

Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

Koefisien jangka panjang GDP perkapita negara Amerika 

Serikat ialah sebesar 1.649059 hal tersebut menunjukan ketika terjadi 

peningkatan pada GDP USA sebesar 1% maka volume ekspor kopi 

Indonesia ke Amerika Serikat. Nilai probabilitasnya 0.0001 lebih kecil 

dari taraf nyata 5%. Artinya GDP perkapita USA memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke 

Amerika Serikat. Jika Produk Domestik Bruto perkapita Negara 

Amerika Serikat naik maka volume ekspor kopi Indonesia juga akan 
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lebih meningkat begitupun sebaliknya. Meningkaatnya pendapatan 

penduduk sebuah negara maka, akan meningkatkan daya beli 

konsumen sehingga dengan meningkatnya pendapatan penduduk 

Amerika Serikat dapat menyebabkan permintaan produk kopi juga 

akan meningkat. 

Pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Utira (2012), dan Sari (2013) 

yang mana dari hasil penelitian tersebut GDP berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke 

Amerika Serikat. 

  


