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Abstract 

This study aims to find out what factors influence the export and import activities of the 

four Free Trade Area AFTA (ASEAN Free Trade Area), NAFTA (North American Free 

Trade Aggrement), EEA (Economic Area Area), LAFTA plus (Latin American Free 

Trade Association plus China, Japan and Germany). Panel data analysis in each area is 

used to determine the factors that influence export and import activities. The results of the 

model specification test, classic symptom detection and the significance test variables 

indicate that the Export and Import performance in four regions shows an increasing 

trend (except Import demand in the EEA), and the export performance of the majority is 

influenced by the number of manufactured products and the effective level of real 

exchange rates but the level of innovation and the level of competitiveness also have an 

influence in the EU free trade area. Import demand in four regions is influenced by GDP 

per capita (except LAFTA), the effective level of real exchange rates (except ASEAN), 

the level of consumer confidence (except EEA), and economic growth (except EEA). 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor empat kawasan perdagangan bebas AFTA 

(ASEAN Free Trade Area), NAFTA (NorthAmerican Free Trade Aggrement), EEA 

(Economic Area Area), LAFTA plus (Latin American Free Trade Association ditambah 

China, Japan dan Germany). Analisis data panel di tiap kawasan digunakan untuk 

mengetahui faktor –faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor. Hasil dari uji 

spesifikasi model, deteksi gejala klasik dan uji signifikansi variable menunjukkan bahwa 

kinerja Ekspor dan Impor di empat kawasan menunjukkan trend yang meningkat (kecuali 

permintaan Impor di EEA), dan kinerja Ekspor mayoritas dipengaruhi oleh jumlah 

produk manufaktur dan tingkat efektif nilai tukar riil, namun faktor tingkat innovasi dan 

tingkat daya saing juga mempunyai pengaruh di kawasan perdagangan bebas Uni Eropa. 

Adapun permintaan Impor di empat kawasan dipengaruhi oleh GDP per kapita (kecuali 

LAFTA), tingkat efektif nilai tukar riil (kecuali ASEAN), tingkat kepercayaan konsumen 

(kecuali EEA), dan pertumbuhan ekonomi (kecuali EEA).  
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Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Stagnasi Perdagangan Dunia: Kasus Empat Kawasan Afta, Eea, Lafta Dan 

Nafta 

 

Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

aktivitas ekspor dan impor empat kawasan perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free Trade 

Area), NAFTA (NorthAmerican Free Trade Aggrement), EEA (Economic Area Area), 

LAFTA plus (Latin American Free Trade Association ditambah China, Japan dan 

Germany). Analisis data panel di tiap kawasan digunakan untuk mengetahui faktor –faktor 

yang mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor. Hasil dari uji spesifikasi model, deteksi 

gejala klasik dan uji signifikansi variable menunjukkan bahwa kinerja Ekspor dan Impor 

di empat kawasan menunjukkan trend yang meningkat (kecuali permintaan Impor di 

EEA), dan kinerja Ekspor mayoritas dipengaruhi oleh jumlah produk manufaktur dan 

tingkat efektif nilai tukar riil, namun faktor tingkat innovasi dan tingkat daya saing juga 

mempunyai pengaruh di kawasan perdagangan bebas Uni Eropa. Adapun permintaan 

Impor di empat kawasan dipengaruhi oleh GDP per kapita (kecuali LAFTA), tingkat 

efektif nilai tukar riil (kecuali ASEAN), tingkat kepercayaan konsumen (kecuali EEA), 

dan pertumbuhan ekonomi (kecuali EEA). 

 

1. Introduction  

 Melambatnya perdagangan dunia sampai dengan akhir 2016 menyebabkan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang rendah bahkan negatif. 

Menurut analisis WTO
1
, penyebab menurunnya volume perdagangan dunia sampai 2016 

adalah menurunnya permintaan dari Negara-negara besar seperti China dan Amerika 

Serikat, karena kedua Negara mengalami penurunan dan perlambatan pertumbuhan 

ekonominya yang dipicu oleh melemahnya pertumbuhan industri barang dan jasa. Kondisi 

keuangan Negara-negara di Asia juga ikut mendorong melambatnya pertumbuhan 

ekonomi di China. Selain itu, krisis keuangan global 2008 juga mempengaruhi 

menurunnya kinerja perdagangan dunia, misalnya di kuartal ketiga 2008 dan kuartal kedua 

2009 volume perdagangan global menurun sekitar 15% dan GDP dunia turun sekitar 2% 

selama periode yang sama
2
. Dengan kata lain, perdagangan global lebih bersifat siklus 

daripada kegiatan ekonomi global, karena semakin banyak komponen PDB “perdagangan 

                                                           
1
 https://www.wto.org/english/news_e/pres17.../pr800_e.htm   

2
 

Https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201010_focus02.en.pdf?dcc167b94f731207b4884dcdc99b
8f41 

https://www.wto.org/english/news_e/pres17.../pr800_e.htm
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intensif” seperti investasi swasta, konsumsi barang tahan lama dan inventaris mengalami 

perubahan lebih besar daripada barang dan jasa yang tidak diperdagangkan selama siklus 

bisnis.  

Dari sisi permintaan, penyebab melambatnya perdagangan dunia berhubungan 

dengan pendapatan, perubahan struktur perdagangan dan permintaan agregat 

(Constantinescu, Mattoo, and Ruta 2015), penurunan pertumbuhan ekonomi global dan 

perubahan struktur ekonomi dunia (Lewis and Monarch 2016), penurunan pertumbuhan 

impor dari China (Hong et al. 2017). Menurut WTO (2017), sengketa dan gesekan 

perdagangan antar Negara tidak begitu berpengaruh pada perdagangan internasional, 

karena Negara-negara yang bersengketa biasanya mengalihkan perdagangannya ke Negara 

lain. Dari sisi penawaran, penyebab melemahnya perdagangan dunia antara lain 

berhubungan dengan menurunnya daya saing (Edwards and Golub 2004), tingkat inovasi 

(Cassiman, Golovko, and Martínez-Ros 2010, Cassiman and Golovko 2011, DiPietro and 

Anoruo 2006, Roper and Love 2002), jumlah investasi asing (Blomstrom, Lipsey, and 

Kulchycky 1988, Pfaffermayr 1996), research & development (Ito and Pucik 1993). 

Perlambatan aktivitas perdagangan juga terjadi di beberapa kawasan perdagangan 

bebas (Free Trade Area) regional. Berdasarkan data WTO, di tahun 2016 terjadi 

penurunan pertumbuhan perdagangan global (lihat Tabel 1), baik di kawasan Amerika 

Utara, Amerika Selatan dan Tengah, Uni Eropa, Asia. Secara keseluruhan penurunan 

impor di kawasan Negara-negara tersebut lebih besar dari penurunan ekspor dari Negara-

negara yang sama.       

Tabel 1. Perubahan Ekspor-Impor Kawasan Perdagangan (%) 

 

Countries 

Export/ 

import 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Developed 

Economies 

Ekspor 1.7 2.4 2.7 1.4 

Impor 0.0 3.6 4.7 2.0 

Developing 

economies 

Ekspor 4.0 3.0 1.9 1.3 

Impor 4.7 1.7 0.5 0.2 

North America Ekspor 2.7 4.2 0.7 0.5 

Impor 1.3 4.8 6.7 0.4 

South and Central Ekspor 1.7 -2.2 2.5 2.0 
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America Impor 4.5 -2.4 -5.8 -8.7 

Uni Europe Ekspor 1.7 2.0 3.6 1.4 

Impor -0.2 3.2 4.3 3.1 

Asia 

 

Ekspor 5.4 4.3 1.1 1.8 

Impor 4.8 3.0 2.9 2.0 

Negara-negara lain Ekspor 0.5 0.9 4.2 0.3 

Impor 1.8 -0.9 -5.1 -2.4 

Sumber: WTO, 2017 

Banyak penelitian tentang perdagangan internasional, termasuk tentang 

melambatnya aktivitas perdagangan global, namun penelitian dengan membandingkan 

antara kawasan dan antar periode beserta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum 

begitu banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan membandingkan dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi melambatnya perdagangan global, baik sisi penawaran 

(ekspor) maupun sisi permintaan (impor), di Negara-negara empat kawasan perdagangan 

bebas AFTA (ASEAN free trade area), EEA (European Economic Area), NAFTA (North 

American Free trade aggrement), dan LAFTA (the Latin American free trade association) 

dalam periode analisa 2011-2015, 2011-2016, 2011-2017, juga untuk mengetahui apakah 

aktivitas perdagangan suatu kawasan dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan kawasan lain 

termasuk aktivitas perdagangan China. Faktor yang mempengaruhi sisi penawaran adalah 

tingkat inovasi, daya saing, volume produk manufaktur, volume produk jasa, investasi 

asing langsung, purchasing power parity, sedangkan faktor yang mempengaruhi sisi 

permintaan  adalah tariff, pendapatan per kapita,  tingkat inflasi, kepercayaan konsumen 

terhadap aktivitas impor.  

Beberapa manfaat yang dapat dipelajari dari penelitian ini secara teoritis 

membandingkan penyebab melemahnya aktivitas perdagangan dunia yang terjadi saat ini 

dan masa lalu, yang kemungkinan akan terulang di masa akan datang.  

2.  Literatur Review 

Mashab Merkantilis menonjolkan pentingnya surplus perdagangan internasional 

untuk kemakmuran Negara, Adam Smith menekankan tentang teori keunggulan mutlak di 

mana ada spesialisasi, efisiensi dan pembagian tenaga kerja dalam memproduksi sehingga 

Negara mempunyai keuanggulan dalam perdagangan internasional. David Ricardo lebih 
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menekankan teori keunggulan komperatif, mengambil sisi lain untuk Negara yang tidak 

mempunyai keunggulan mutlak, sementara JS Mill yang melanjutkan teorinya David 

Ricardo menggunakan lamanya jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sebagai 

tolok ukur perbandingan keunggulan komperatif dari dua Negara untuk melakukan 

perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional baru yang muncul sekitar 

tahun 1970an, lebih menekankan pada pencapaian skala ekonomi oleh perusahaaan yang 

akan melakukan ekspor, atau dengan kata lain bahwa aktivitas ekspor akan mampu 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan apabila perusahaan mampu memproduksi dengan 

biaya tetap tertentu untuk skala ekonomi besar, atau  memanfatkan tenaga kerja dengan 

keahlian tertentu untuk memproduksi dalam skala besar. 

2.1 Peran Kawasan Perdagangan Bebas  

Menurut OECD
3
, perjanjian perdagangan regional adalah kesepakatan antara 

pemerintah untuk meliberalisasi perdagangan dan mungkin untuk mengkoordinasikan 

kegiatan perdagangan lainnya. Ada empat tipe utama pengaturan perdagangan regional: 

kawasan  perdagangan bebas (Free Trade Area), serikat pabean (Costums union), pasar 

bersama (Common Market) dan serikat ekonomi (economic union). 

Menurut Joe Myers dari World Economic Forum
4
, di dunia ini saat ini ada sekitar 

420 perjanjian perdagangan regional, namun tidak seluruhnya sebagai kawasan 

perdagangan bebas.  Menurut Grossman (2016), salah satu alasan dibentuknya kawasan 

liberalisasi perdagangan regional adalah adanya ketergantungan perdagangan antar Negara 

dalam satu kawasan, bebas tariff, dan dapat memaksimumkan kesejahteraan. Pendapat 

lainnya (Whalley 1998) mengatakan bahwa alasan adanya perjanjian perdagangan bebas 

antara lain kesepakatan perdagangan sebagai landasan bagi aliansi strategis, bagian dari 

pengaturan keamanan (seperti di Eropa), mendapatkan lebih banyak akses ke pasar yang 

lebih luas (seperti Kanada-Amerika Serikat), mengamankan reformasi kebijakan dalam 

negeri (missal NAFTA), dan untuk mempengaruhi negosiasi multilateral berikutnya.  

2.2 Sisi Permintaan dan Penawaran Perdagangan Internasional 

                                                           
3
“Free Trade Area”, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3128. Diakses 9 Maret 2018 

4
“The world’s free trade areas – and all you need to know about them” 

https://www.weforum.org/agenda/2016/05/world-free-trade-areas-everything-you-need-to-know/. 
Diakses 9 Maret 2018  

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3128
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/world-free-trade-areas-everything-you-need-to-know/
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Perdagangan global bertujuan meminimumkan adanya hambatan dalam aktivitas 

perdagangan antara Negara/kawasan yang melakukan perjanjian dagang. Perdagangan 

global sering disebut dengan globalisasi perdagangan atau perdagangan bebas, menganut 

paham pasar bebas. Aktivitas ekspor dan impor suatu Negara dipengeruhi oleh permintaan 

dari luar negeri dan penawaran atau kondisi dalam negeri yang mempengaruhi aktivitas 

produksi.  

Secara umum, menurunnya aktivitas perdagangan dunia disebabkan oleh kondisi 

sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan seringkali dikaitkan dengan harga 

barang yang diperdagangkan dan harga substitusinya, pendapatan, selera dst, sedangkan 

sisi penawaran seringkali dikaitkan dengan harga barang yang diperdagangkan, harga 

input, teknologi, dst. 

(1) Sisi Permintaan 

Seperti teori permintaan pada umumnya, permintaan barang-barang/jasa-jasa 

(QDx) oleh luar negeri (ekspor) juga dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri (Px), harga 

barang substitusi (Py), pendapatan (Income), selera konsumen (Taste), dst.(Khan 1974): 

),,,,( etcTasteInconePyPxfQDx                                  …………………..  (1)        

Faktor-faktor tersebut dalam konteks perdagangan global dapat berupa kondisi 

perekonomian Negara lain yang akan mengimpor barang dan jasa, sehingga faktor-faktor 

yang mempengaruhi impor antara lain faktor pendapatan per kapita (Markusen 2013, 

Hunter and Markusen 1986), pertumbuhan ekonomi, kepercayaan konsumen (Nygård and 

Storstad 1998), inflasi, purchasing power parity (Taylor and Taylor 2004, Stockman 

1980), nilai tukar (Nishimura and Sun 2018), waktu tunggu pengapalan (Greene 1975).   

Menggunakan asumsi preferensi non-homothetik di mana elastisitas permintaan 

pendapatan tidak sama dengan satu, Markusen (2013) menyatakan bahwa persamaan 

pendapatan per kapita berpengaruh positif pada perdagangan internasional, sedangkan 

perbedaan pendapatan per kapita berpengaruh negatif pada perdagangan internasional. 

Penelitian Markusen juga menghasilkan kesimpulan bahwa jika ada dua negara dengan 

pertumbuhan sama dalam total pendapatannya tetapi hanya satu Negara yang tumbuh 

dalam produktivitas, maka rasio perdagangan terhadap PDB kedua Negara akan 
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meningkat dari waktu ke waktu jika ada pertumbuhan produktivitas di Negara yang 

miskin. 

Menurut Nygård and Storstad (1998) kepercayaan konsumen akan menggerakan 

perdagangan global. Misalnya pada globalisasi pasar makanan yang tercermin dalam 

pemasaran berbagai produk pertanian. Menurut mereka, beberapa negara ada yang fokus 

pada negara asal dalam pemasaran berbagai produk makanan. Apakah konsumen memiliki 

preferensi alami untuk produk lokal, apakah produk nasional dianggap sebagai sesuatu 

yang lebih baik dan lebih aman daripada produk makanan impor, dan apakah persepsi 

konsumen terhadap makanan yang aman dapat menetapkan batasan pada globalisasi pasar 

makanan.  

Menurut Nishimura and Sun (2018), ekspor China ke wilayah Eropa selama 

periode reformasi hanya dipengaruhi oleh nilai tukar EUR ke RMB per se dan bukan oleh 

volatilitasnya. Namun, baik nilai tukar maupun volatilitasnya secara signifikan 

mempengaruhi ekspor Eropa ke China selama periode reformasi. Ada sedikit perbedaan 

antara nilai tukar, purchasing power parity (PPP) dan term of tade. Nilai tukar adalah kurs 

di mana satu mata uang akan ditukarkan dengan mata uang lainnya, biasanya 

menggunakan mata uang acuan yang banyak digunakan seperti dollar US, Euro, RMB. 

Sedangkan Real Effective Exchange Rate (REER) adalah adalah rata - rata tertimbang dari 

mata uang suatu negara dalam kaitannya dengan indeks atau sekeranjang mata uang utama 

lainnya, disesuaikan dengan efek inflasi. Bobot ditentukan dengan membandingkan neraca 

perdagangan relatif dari mata uang suatu negara terhadap masing-masing negara dalam 

indeks. Nilai tukar ini digunakan untuk menentukan nilai mata uang suatu negara relatif 

terhadap mata uang utama lainnya dalam indeks, seperti dolar AS, yen Jepang, dan Euro
5
.  

Tidak beda jauh berkaitan dengan nilai tukar adalah PPP. Menurut OECD Data
6
, 

purchasing power parity (PPP) adalah tingkat konversi mata uang yang menyamakan 

daya beli mata uang yang berbeda dengan menghilangkan perbedaan tingkat harga antar 

negara. Dalam bentuk yang paling sederhana, PPP menunjukkan rasio harga dalam mata 

uang nasional dari barang atau jasa yang sama di berbagai negara. PPP juga dihitung 

                                                           
5
 https://www.investopedia.com/terms/r/reer.asp 

6
 https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm 
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untuk kelompok produk dan untuk masing-masing dari berbagai tingkat agregasi termasuk 

PDB.  

Adapun term of trade adalah rasio indeks harga ekspor suatu negara terhadap 

indeks harga impornya. Rasio yang membandingkan harga ekspor dengan harga impor, 

persyaratan perdagangan terkait dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran,  

dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli per unit barang ekspor. 

(2) Sisi Penawaran  

Aktivitas ekspor dipengaruhi pula oleh sisi penawaran atau kondisi dalam negeri 

yang mempengaruhi produksi barang dan jasa. Seperti teori penawaran pada umumnya, 

penawaran dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri (Px), harga input (Py), tingkat 

teknologi/inovasi; 

etcCapitalInovTechPPfQS inputxx ),,,,,(                        …………………. (2) 

 Dalam koneks perdagangan global, penawaran barang dan jasa sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri produsen yang memproduksi barang 

dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor antara lain PPP (Purchasing power 

Parity) sebagai cerminan harga, dan daya saing (Edwards and Golub 2004), index inovasi 

(Cassiman, Golovko, and Martínez-Ros 2010, Cassiman and Golovko 2011, DiPietro and 

Anoruo 2006, Roper and Love 2002), jumlah investasi asing (Blomstrom, Lipsey, and 

Kulchycky 1988, Pfaffermayr 1996), Research & Development (Ito and Pucik 1993). 

Seperti di bahas sebelumnya, PPP dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode 

yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua 

negara. PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam 

pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda 

di beberapa Negara. Faktor konversi paritas daya pembelian adalah jumlah unit mata uang 

suatu negara yang diperlukan untuk membeli jumlah barang dan layanan yang sama di 

pasar domestic, misalnya dolar AS untuk membeli di Amerika Serikat. Faktor konversi ini 

adalah untuk GDP. Untuk sebagian besar ekonomi, angka PPP diekstrapolasikan dari 

estimasi benchmark International Comparison Program (ICP) 2011 atau diperhitungkan 

menggunakan model statistik berdasarkan ICP 2011. Untuk 47 faktor konversi dari 

penduduk berpenghasilan menengah dan menengah atas disediakan oleh Eurostat dan 
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Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).Faktor konversi paritas 

daya pembelian adalah jumlah unit mata uang suatu negara yang diperlukan untuk 

membeli jumlah barang dan layanan yang sama di pasar domestik misalnya dolar AS 

untuk membeli di Amerika Serikat. Faktor konversi ini adalah untuk konsumsi pribadi 

(yaitu, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga). 

3. Metodologi 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka dalam arti 

yang sebenarnya (Widiyanto, 2012), khususnya data rasio. Data panel digunakan dalam 

penelitian ini, yang meliputi data yang berasal dari Negara-negara empat kawasan 

perdagangan (AFTA, NAFTA, EEA, dan NAFTA) pada periode 2011-2017. Data 

dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, antara lain World Bank, World Trade 

Organization (WTO), International Trade Center (ITC) dan sumber lainnya yang relevan. 

Berkaitan dengan tema penelitian, maka Negara- Negara yang tidak termasuk dalam 

kawasan perdagangan yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam lingkup penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan periode aktivitas 

perdagangan yang terjadi pasca krisis keuangan Amerika Serikat tahun 2008, yang 

menurut World Bank dimulai tahun 2010, sehingga periode data mulai tahun 2011 sampai 

2017. Beberapa perjanjian perdagangan regional yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1) ASEAN Free Trade Area (AFTA), adalah perjanjian perdagangan bebas diantara 

Negara- Negara di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), 

yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapora, Thailand, Philipina, Brunai di 

mana lebih dari  99% barang telah tercatat dalam daftar inklusi barang (CETP, 

Common Effective Preferential Tariff) dengan tariff tidak lebih dari 5%, 

selebihnya Vietnam, Laos, Myanmar, Timur Leste yang merupakan anggota baru 

sudah mencatatkan 80% barangnya dengan tariff tidak lebih dari 5%. 

2) North American Free Trade Agreement (NAFTA), adalah perjanjian perdagangan 

bebas di antara negara-negara di Amerika Utara, yang terdiri dari Canada, Amerika 

Serikat dan Mexico. 



9 

 

3) European Economic Area (EEA), adalah organisasi antar pemerintah yang 

didirikan tanggal 1 Januari 1994, bekerja untuk mempromosikan perdagangan 

bebas dan integrasi ekonomi bagi 28 Negara anggotanya yang tergabung dalam uni 

Eropa. Perjanjian yang ditandatangi meliputi pergerakan bebas orang, barang, 

layanan dan modal di dalam Pasar Tunggal Eropa, termasuk kebebasan untuk 

memilih tinggal di negara manapun di dalam wilayah ini. Namun dalam penelitian 

ini akan diambil sampel dari 5 negara dalam aktivitas ekspor-impor terbesar. 

4) Latin American Free Trade Assosiatin (LAFTA), adalah sebuah organisasi yang 

terdiri dari sebelas negara yang didedikasikan untuk memajukan integrasi ekonomi 

di Amerika Latin. Didirikan oleh sebuah perjanjian yang ditandatangani di 

Montevideo, Uruguay, pada tanggal 18 Februari 1960, di mana American 

American Trade Association (LAFTA) bertindak sebagai forum untuk 

menciptakan hubungan ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara Amerika 

Latin. Kesepakatan Montevideo awalnya ditandatangani oleh perwakilan 

Argentina, Brasil, Cile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru, dan Uruguay. Bolivia, 

Paraguay, dan Venezuela menjadi anggota tak lama kemudian. 

 

Penelitian perdagangan internasional ini ditinjau dari dua sisi yakni sisi penawaran 

atau ekspor dan sisi permintaan atau impor. Sisi penawaran atau Ekspor diukur dari 

jumlah ekspor dengan harga konstan (constant prices) dengan mata uang US$, demikian 

pula sisi permintaan atau Impor juga diukur dari jumlah impor pada harga konstan dengan 

mata uang US$. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dalam penelitian ini 

adalah tingkat innovasi, produk manufaktur, tingkat persaingan dan tingkat nilai tukar. 

Tingkat inovasi diukur dengan indeks innovasi yang dikeluarkan oleh INSEAD dari 

Business School of the World bersama lembaga-lembaga dunia lain yang menghitung 

Global Innovation Index di setiap tahunnya. Produk manufaktur diukur dengan jumlah 

produk manufaktur tiap tahun pada harga konstan (constant prices) per US$, yang 

dihasilkan oleh masing-masing Negara yang diteliti. Tingkat persaingan diukur dengan 

Competitive Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Adapun tingkat nilai 
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tukar dihitung berdasarkan Real Effective Exchange Rate index (2010=100) yang 

dikeluarkan World Bank. 

Perubahan Impor dalam penelitian ini akan ditinjau dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yakni pendapatan per-kapita, tingkat nilai tukar, tingkat kepercayaan 

konsumen dan pertumbuhan ekonomi Negara yang diteliti. Pendapatan per kapita diukur 

dari Gross Domestic Product dibagi dengan jumlah penduduk, dengan pertimbangan 

bahwa impor dilakukan bukan hanya untuk konsumsi saja namun juga produksi yang 

dilakukan baik oleh investor Indonesia maupun oleh investor asing. Tingkat nilai tukar 

diukur berdasarkan Real Effective Exchange Rate index (2010=100) yang dikeluarkan 

World Bank. Tingkat kepercayaan konsumen diukur dengan Consumer Confidence Index 

yang dihitung oleh The Conference Board melalui survey yang dilakukan bekerjasama 

dengan lembaga Nielson, yaitu perusahaan manajemen kinerja global yang memberi 

pemahaman komprehensif tentang apa yang konsumen lihat dan beli. Pertumbuhan 

ekonomi diukur dari prosentase perubahan GDP riil tiap tahun di Negara yang diteliti, 

yang dicatat oleh World Bank. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kuantitatif.  Analisis yang digunakan melalui tabel, gambar dan persamaan 

regresi data panel. Tabel dan gambar digunakan untuk menyajikan dan mendiskripsikan 

nilai data variabel independen dan beberapa variabel dependen. Sedangkan analisis regresi 

berganda data panel dengan pengujian signifikasi parameter dan koefisien, menggunakan 

gabungan data time series dan cross section sehingga dapat memberikan pengamatan lebih 

besar, lebih informatif, dan dapat mengurangi kolinearitas variabel independen.  

Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini meliputi tida persamaan, 

masing-masing adalah persamaan sisi penawaran, persamaan sisi permintaaan dan 

persamaan pengaruh aktivitas ekspor dan impor suatu kawasan lain plus aktivitas 

perdagangan China terhadap aktivitas perdagangan suatu kawasan.  

Persamaan pertama ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor suatu Negara di kawasan tertentu. Model persamaannya: 

itititititit CompEXRManfINOVEX   5421      …………… (3) 

Di mana: 
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EXit 

Inovit 

Manfit 

Comp 

EXR 

α 

=  Aktivitas Ekspor Negara i tahun ke t 

=  indeks inovasi di negara i dan waktu t 

=  output produk maufaktur di Negara i dan waktu t 

=  daya saing di Negara i dan waktu t 

=  tingkat nilai tukar di Negara i dan waktu t 

=  konstanta;  β =  pengaruh dari variabel independen pada 

variabel dependen 

Persamaan kedua ditujukan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengarhi 

impor suatu Negara di kawasan tertentu. Model persamaannya adalah sebagai berikut: 

itititititit GrowthCCIEXRIncIM   4321    ………………   (4) 

Di mana: 

IMit 

Incit 

EXRit 

CCIit 

Growthit 

α 

= import Negara ke i tahun ke t 

= pendapatan per capita Negara ke I tahun ke t 

= Tingkat nilai tukar Negara ke i tahun ke t 

= indeks kepercayaan konsumen Negara ke i tahun ke t 

= pertumbuhan ekonomi Negara i tahun ke t 

= konstanta                β  =  koef. Pengaruh           ε   =  error 

Persamaan selanjutnya adalah persamaan untuk mengaetahui ada tidaknya 

pengaruh aktivitas ekspor dan impor kawasan lain dan aktivitas ekspor impor negara 

China terhadap aktivitas perdagangan suatu kawasan. Model persamaannya adalah: 

tttttt EIEIEIEIEI   54321 4321        …………    (5) 

Di mana: 

EI1tt 

EI2,3.4tt 

EI5tt 

α 

i 

= {(export-impor)/GDP} kawasan i tahun ke t 

= EI tiga kawasan lain tahun ke t 

= EI Negara China tahun ke t 

=  constanta      β= koef pengaruh    ε = error term 

=  tahun analisis (1985-2017) 

b Teknik Analisa 

Karena data yang digunakan adalah data panel, maka teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis data panel, menggunakan software Eviews. Sebelum melakukan 
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uji hipotesis, maka harus dilakukan uji spesifikasi model terlebih dahulu, yaitu dengan 

memilih persamaan model terbaik. Model regresi dalam analisis data panel dipilih dari 

tiga pendekatan model, yakni modal efek tetap (fixed effect), model efek acak (random 

effect), dan model Pooled Least Squares (PLS) atau metode Common. Model Common 

Effect dan Fixed Effect menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam 

teknik estimasinya, sedangkan Random effect menggunakan  Generalized Least 

Squares (GLS).   

Persamaan regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) 

menurut  asumsi klasik (Classical Linear Regression Model) tidak boleh terdeteksi adanya 

gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, serta harus mempunyai sebaran 

residual yang normal, agar koefisien persamaan regresi linear memenuhi sifat-sifat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) (Gujarati 2009, 320-364).  

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Uji ini ada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias 

Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang 

wajib dipenuhi, namun model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Residual normalitas akan diuji dengan nilai Jarque-Bera dan Chi-

Square. 

Linieritas merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi 

linier. Uji ini dapat dilakukan Ramsey Reset Test pada persamaan yang digunakan. 

Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model 

regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya. Nilai Prob. F hitung dapat dilihat 

pada kolom Probability baris F-stat di lembar uji Linieritas.   

4. Result  

Di berbagai kawasan perdagangan bebas yang diteliti sampai dengan tahun 2017, 

trend perdagangan dunia meningkat khususnya di Amerika Serikat, kecuali aktifitas 

ekspor di kawasan Eropa seperti terlihat pada Gambar 1: 
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Gambar 1 Trend Ekspor-Impor di berbagai Kawasan Perdagangan Bebas 

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari ke empat kawasan perdagangan bebas yang 

diteliti, NAFTA yang terdiri dari 3 negara, yakni Amerika Serikat, Canada dan Mexico 

menunjukkan nilai perdagangan rata-rata paling tinggi, baik ekspor maupun impor, dan 

menunjukkan trend yang bergerak naik di 2017, meskipun di 2014-2015 menunjukkan 

kondisi yang stagnan. Hal ini dapat berarti bahwa kondisi perdagangan global Amerika 

Serikat dan dua Negara lainnya sudah membaik dan tidak stagnan lagi sampai dengan 

tahun 2017. Kondisi ekspor dan impor di kawasan Amerika Utara ini sama seperti yang 

dilaporkan oleh World Trade Organisation (WTO) yang diungkapkan di Bab 1. Namun 

WTO juga memprediksi bahwa kenaikan transaksi perdagangan di Amerika akan menurun 

di tahun 2018 jika pertumbuhan ekonomi global menurun. Saat ini secara umum kondisi 

perdagangan dunia menunjukkan transaksi defisit, di mana lebih tinggi import 

dibandingkan ekspornya, kecuali di beberapa Negara emerging market tertentu. 

Hal yang tidak sama terjadi sebaliknya di Eropa, di mana trend perdagangan 

khususnya kinerja ekspor menunjukkan sedikit peningkatan sampai dengan 2016, akan 

tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan. Secara umum kinerja ekspor di kawasan 

Eropa kembali menurun di tahun 2017. Di sisi lain impor di kawasan Eropa masih cukup 

tinggi. Dengan kata lain ada defisit dalam transaksi perdagangannya, karena lebih tinggi 

import dibandingkan ekspornya. Kondisi kinerja perdagangan di Eropa ini dapat 

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi mereka.  

Di kawasan ASEAN dan Amerika Latin, trend perdagangan baik ekspor maupun 

impor masih rendah di bandingkan kawasan Amerika Utara dan kawasan Eropa dan 
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cenderung stagnan, di mana kinerja perdagangan di kawasan Amerika Latin lebih rendah 

dibandingkan kawasan ASEAN. Jika di kawasan Amerika Latin cenderung stagnan 

sampai dengan 2017, di kawasan ASEAN rata-rata kinerja perdagangan sedikit meningkat 

di tahun 2017. Sedikit peningkatan ini tidak merata di semua Negara kawasan ASEAN, 

hanya Singapore dan Malaysia yang menunjukkan kinerja surplus perdagangan global, 

sementara Negara lain termasuk Indonesia masih mengalami defisit perdagangan. Belum 

optimalnya kinerja perdagangan di Negara-Negara kawasan ASEAN dan Amerika Latin 

antara lain dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi global dan daya saing ekspor. 

Pertumbuhan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi China yang 

terus mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi China terus menunjukkan 

penurunannya dengan pertumbuhan tahunannya sebagai berikut: 10.6% (2010), 9.5% 

(2011), 7.9% (2012), 7.8% (2013), 7.3% (2014), 6.9% (2015), 6.7% (2016).  

Adapun daya saing ekspor yang diukur dengan indikator Measuring Expor 

Competitiveness (MEC) selama tahun 2010-2015 menunjukkan trend rata-rata menurun di 

beberapa Negara khususnya di Negara-negara emerging market. Berdasarkan data yang 

peneliti miliki, selama tahun 2010-2015, rata-rata MEC Negara-negara emerging market 

berpendapatan menengah rendah dan menengah tinggi sebesar 21.10 (2010), 12.29 (2011), 

2.36 (2012), -13.42 (2014) dan -10.68 (2015). Berdasarkan besarnya MEC mencerminkan 

bahwa mulai tahun 2010,  ke 15 negara emerging market menunjukkan trend yang terus 

menurun dalam daya saing ekspor dunia, bahkan di tahun 2014 negara-negara ini mulai 

mempunyai daya saing ekspor yang negatif. Menurunnya daya saing ekspor tersebut lebih 

disebabkan pertumbuhan ekspor China yang terus menurun sejak 2010-2015 (meskipun 

sempat naik di tahun 2013), bahkan menjadi negatif di tahun 2015. Selain China, hampir 

semua negara menunjukkan daya saing yang terus menurun ke arah daya saing negatif 

Pembahsan tentang faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja ekspor dan 

impor berbagai kawasan secara lengkap, akan dibahas di bawah ini. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja ekspor yang diajukan dalam penelitian ini adalah tingkat innovasi, 

jumlah produk manufaktur, tingkat daya saing dan tingkat nilai tukar. Tingkat innovasi 

diukur dengan innovation index, jumlah produk manufaktur diukur dengan nilai produk 

manufaktur dalam US$, tingkat daya saing diukur dengan global competitiveness index, 



15 

 

dan tingkat nilai tukar diukur dengan real effective exchange rate (REER). Adapun factor-

faktor yang mempengaruhi kinerja impor di setiap Negara dipengaruhi oleh GDP per 

kapita yang dinyatakan dalam US$, tingkat nilai tukar yang diukur dengan REER, tingkat 

kepercayaan konsumen yang diukur dengan consumer confidence index, dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi.  

4.2.1 Kinerja Perdagangan Kawasan ASEAN 

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor 

di Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN. 

Di kawasan ASEAN sebenarnya ada 10 negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan 

perdagangan bebas, namun karena keterbatasan data di Negara-negara yang bersangkutan, 

sehingga pada kesempatan ini hanya ada 6 negara yang tergabung dalam ASEAN Free 

Trade Area yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Ke enam Negara tersebut adalah 

Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines dan Vietnam, sementara empat 

Negara lain yang tidak menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Brunai, Myanmar, Lao 

PDR dan Cambodia. Kinerja Ekspor dan Impor serta pengaruh faktor yang 

mempengaruhinya dapat ditentukan setelah dilakukan uji spesifikasi model, deteksi gejala 

klasik dan uji hipotesis pada regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Model persamaan data panel memerlukan beberapa uji agar menghasilkan 

persamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara variable-variabel independen dan 

variable dependen secara benar dan akurat dengan memenuhi asumsi-asumsi yang 

disyaratkan. Uji-uji tersebut adalah uji spesifikasi model untuk menentuka nmodel 

persamaan data panel terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrang Multiplier (bila diperlukan). Kemudian dilakukan deteksi bebas dari asumsi 

gejala klasik agar didapat model persamaan yang BLUE (best linier unbiased estimators). 

Setelah itu dilakukan uji hipotesis penelitian guna melihhat signifikansi pengaruh variable 

independen terhadap variable independennya. 

a. Kinerja Ekspor AFTA (2011-2017) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2A, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita (prob) cross 
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section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa probabilia (prob) cross 

section F = 0.0000, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan lampiran 2A (model Log 

Ekspor) nampak pada  Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1   Ringkasan Uji Spesifikasi Model EXPOR-AFTA 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

-950.7653 
-3.6556 
0.0008 

2.4310 
2.2806 

 0.0294
***

 

2.1777 
3.6832 
0.0007 

INNOV 
     t-stat 
     p-value 

14.7811 
4.2701 
0.0001 

0.0052 
0.3825 
0.7048 

0.0741 
9.6982 
0.0000 

MNFAC 
     t-stat 
     p-value 

109.1768 
5.5869 
0.0000 

0.0035 
1.3905 
0.1740

*
 

0.0076 
15.4639 
0.0000 

COMPTV 
     t-stat 
     p-value 

-40.6878 
-0.5961 
0.5548 

0.1154 
0.4894 
0.6279 

-0.3215 
-2.2033 
0.0339 

REXR 
     t-stat 
     p-value 

3.2073 
2.5562 
0.0148 

0.0177 
4.7703 
0.0000

***
 

0.0100 
3.4315 
0.0011 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0000 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat dan nilai prob 

Chi-Square (4) untuk R squared > 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  
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(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, ada 2 nilai Centered VIF < 5, namun 2 nilai 

Centered VIF > 5, sehingga dapat dikatakan bahwa model terdeksi mengandung 

gejala multikolinearitas pada variable indeks inovasi dan indeks kompetisi, 

sedangkan variable jumlah produk manufakur dan tingkat nilai tukar tidak terdeksi. 

Hal ini berarti bahwa hanya variable tingkat produk manufaktur dan tingkat nilai 

tukar yang tidak saling brhubungan dengan variable independen lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat dan nilai prob Chi 

Square (3)  untuk R-squared > 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa model tidak 

terdeksi mengandung gejala autokorelasi, tidak ada hubungan antara nilai-nilai 

variable berdasarkan waktu. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera >0.05. Hal ini berarti bahwa residual 

data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Ekspor di 

ASEAN Free Trade Are ini bebeas dari deteksi gejala klasik. 

 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah FIXED EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam persamaan, 

model Ekspor di kawasan pasar bebas ASEAN adalah sebagai berikut: 

it

ititititit

eDDD

REXRComptvMnfacInnovLEX





26.4858.7335.26600.151225.1175.60

018.0115.0004.0005.0431.2
    (7) 

Berdasarkan model Fixed Effect di atas, hanya ada dua variable independent yang 

mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja ekspor Negara-negara di kawasan 

perdagangan bebas ASEAN, yaitu jumlah produk manufaktur (dengan tingkat signifikasi 
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20%) dan tingkat nilai tukar (dengan tingkat signifikasi < 5%) , sementara dua variable 

lain yaitu indeks inovasi dan index daya saing tidak berpengaruh signifikan.  

Menggunakan data Ekspor dengan log natural:  

(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel bernilai 

mendekati nol, maka ekspor rata-rata di Negara kawasan perdagangan bebas ASEAN 

meningkat sebesar 2.43%.  

(2) Sedangkan jika nilai produk manufaktur meningkat US$ 1 milyar dan variable lain 

nilainya mendekati nol, maka nilai Ekspor bertambah US$ 0.004 milyar (atau US$4 

juta). (3) Jika tingkat nilai tukar efektif riil (REER) meningkat 1 point mata uang 

masing-masing negara, maka nilai Ekspor akan naik US$0.018 milyar (atau US$18 

juta).  

Hasil membuktikan bahwa Tingkat Nilai Tukar (REER) sangat berpengaruh 

terhadap nilai Ekspor di negara-negara kawasan perdagangan bebas ASEAN, sedangkan 

nilai produk manufaktur kurang kuat pengaruhnya pada kinerja Ekspor, dan tingkat 

innovasi dan tingkat daya saing tidak mempunyai pengaruh pada kinerja Ekspor. 

b. Kinerja Impor AFTA 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2B dan Tabel 4.2, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita 

(prob) cross section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F dan prob 

cross-section Chi-Square nilainya < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

terbaik adalah model Fixed Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa 

probabilia (prob) cross section F juga < 0.05, atau dapat dikatakan bahwa prob cross 
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section lebih kecil dari taraf signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

terbaik adalah model Fixed Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan 

lampiran 2B (Transformasi data IMPOR) nampak pada  Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2   Ringkasan Uji Spesifikasi Model IMPOR-AFTA 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

-60.1807 
-2.4260 
0.0213 

-182.9741 
-4.2226 
0.0003

***
 

-60.1807 
-3.1083 
0.0040 

Ycap 
     t-stat 
     p-value 

0.0002 
1.4481 
0.1576 

0.0068 
4.1633 
 0.0003

***
 

0.0002 
1.8554 
0.0731 

REXR 
     t-stat 
     p-value 

0.5397 
2.9958 
0.0053 

0.0412 
0.0988 
0.9220 

0.5397 
3.8383 
0.0006 

CCI 
     t-stat 
     p-value 

-0379 
-0.2304 
0.8193 

0.5506 
1.8192 
0.0804

***
 

-0.0379 
-02952 
0.7698 

GROWTH 
     t-stat 
     p-value 

3.3400 
2.4274 
0.0212 

0.9982 
4.9880 
0.0000

***
 

3.3500 
3.1101 
0.0040 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0025 

Prob cross-section             0.0002 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0001 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (p=0.1852) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (p=0.1765) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  
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(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas 

Hal ini berarti bahwa semua variable independent tidak saling berhubungan satu 

dengan lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (p=0.7161) dan nilai 

prob Chi Square (3)  untuk R-squared (p=0.6712) > 0.05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala autokorelasi, tidak ada hubungan 

antara nilai-nilai variable berdasarkan waktu. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera adalah sebesar 0.2494 atau >0.05, 

hal ini berarti bahwa residual data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Impor di 

ASEAN Free Trade Are ini bebas dari deteksi gejala klasik. 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah FIXED EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam persamaan, 

model Impor di kawasan pasar bebas ASEAN adalah sebagai berikut: 

itititititit eGrowthCCIREXRYcapTIM  998.8551.0041.0007.097.182      (8) 

Berdasarkan model Fixed Effect di atas, ada tiga variable independent yang 

mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja IMPOR Negara-negara di kawasan 

perdagangan bebas ASEAN, yaitu GDP per kapita (dengan tingkat signifikasi < 5%), 

tingkat kepercayaan konsumen (dengan tingkat signifikasi < 10%), dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi (dengan tingkat signifikasi > 5%), sementara satu variable lain 

yaitu tingkat nilai tukar tidak berpengaruh signifikan.  

Menggunakan transformasi data IMPOR (TImpor):  
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(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel yang 

mempengaruhi Impor bernilai mendekati nol, maka perubahan Impor rata-rata di 

Negara kawasan perdagangan bebas ASEAN menurun sebesar US$182 milyar. 

Dengan kata lain ada perubahan permintaan impor yang terus menurun. 

(2) jika GDP per kapita meningkat sebesar US$1 milyar dan variable lain nilainya 

konstan, maka ada peningkatan perubahan permintaan IMPOR sebesar US$ 0.007 

milyar (atau US$7 juta).  

(3) Jika tingkat kepercayaan konsumen (CCI) meningkat 1 point dan variable lainnya 

konstan, maka ada peningkatan perubahan permintaan Impor sebesar US$ 0.551 

milyar (atau US$551 juta).  

(4) Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dan variable lainnya konstan, maka akan 

ada peningkatan perubahan permintaan Impor sebesar US$ 8.998 milyar. 

 Hasil ini membuktikan bahwa GDP per kapita, tingkat kepercayaan konsumen dan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap perubahan nilai Impor di negara-negara 

kawasan perdagangan bebas ASEAN, sedangkan tingkat nilai tukar tidak berpengaruh 

pada perubahan Impor. 

4.2.2  Kinerja Perdagangan Kawasan Eropa (EEA) 

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor 

di Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas Eropa. Di 

kawasan Eropa sebenarnya ada 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang 

melakukan perjanjian kawasan perdagangan bebas, namun karena keterbatasan data di 

Negara-negara yang bersangkutan, sehingga pada kesempatan ini hanya ada 17 negara 

yang tergabung dalam European Economic Area (EEA) yang menjadi sampel dalam 
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penelitian ini. Ke 17 Negara tersebut adalah Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, 

Switzerland dan United Kingdom. Kinerja Ekspor dan Impor serta pengaruh faktor yang 

mempengaruhinya dapat ditentukan setelah dilakukan uji spesifikasi model, deteksi gejala 

klasik dan uji hipotesis pada regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Model persamaan data panel memerlukan beberapa uji agar menghasilkan 

persamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara variable-variabel independen dan 

variable dependen secara benar dan akurat dengan memenuhi asumsi-asumsi yang 

disyaratkan. Uji-uji tersebut adalah uji spesifikasi model untuk menentuka nmodel 

persamaan data panel terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrang Multiplier (bila diperlukan). Kemudian dilakukan deteksi bebas dari asumsi 

gejala klasik agar didapat model persamaan yang BLUE (best linier unbiased estimators). 

Setelah itu dilakukan uji hipotesis penelitian guna melihhat signifikansi pengaruh variable 

independen terhadap variable independennya. 

 

 

a. Kinerja Ekspor EEA (2011-2016) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2C (model log), hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita 

(prob) cross section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F lebih kecil 

dari taraf signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model 

Fixed Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa probabilia (prob) 
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cross section F = 0.0000, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section lebih kecil dari 

taraf signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan lampiran 2C (Log Ekspor) 

nampak pada  Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3   Ringkasan Uji Spesifikasi Model EXPOR-EEA 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

5.8513 
2.0794 
0.0402 

6.7406 
6.2492 
0.0000

3)
 

5.8741 
5.9550 
0.0000 

INNOV 
     t-stat 
     p-value 

0.0067 
0.7663 
0.4454 

0.0079 
2.4213 
0.0177

3)
 

0.0080 
2.4500 
0.0161 

LMNFAC 
     t-stat 
     p-value 

0.7575 
24.3343 
0.0000 

0.4643 
8.4059 
0.000

3)
 

0.5532 
11.9686 
0.0000 

LCOMPTV 
     t-stat 
     p-value 

0.9437 
1.4393 
0.1533 

0.4351 
0.9156 
0.3626 

0.4934 
1.1547 
0.2511 

LREXR 
     t-stat 
     p-value 

-1.1693 
-1.9099 
0.0591 

-0.9129 
-6.0397 
0.0000

3)
 

-0.8316 
-5.8182 
0.0000 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section              0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0370 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal:  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (0.092) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (0.092) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  
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(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas 

Hal ini berarti bahwa semua variable independen tidak saling brhubungan dengan 

variable independen lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (0.645) dan nilai prob 

Chi Square (3)  untuk R-squared (0.626) > 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

model tidak terdeksi mengandung gejala autokorelasi, tidak ada hubungan antara 

nilai-nilai variable berdasarkan waktu. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera ( 0.055) > 0.05. Hal ini berarti 

bahwa residual data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Ekspor 

di Eropean Economic Area (EEA) ini bebas dari deteksi gejala klasik. 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah FIXED EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam persamaan, 

model Ekspor di kawasan pasar bebas Eropa adalah sebagai berikut: 

itititititit eLREXRLComptvLMnfacInnovLEX  913.0435.0464.0008.0741.6   (9) 

Berdasarkan model Fixed Effect di atas, ada tiga variable yaitu indeks inovasi, 

jumlah produk manufaktur dan tingkat nilai tukar (real effective exchange rate) yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor, dan hanya ada satu variable 

independent yang tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja ekspor Negara-

negara di kawasan perdagangan bebas Eropa, yaitu indeks daya saing (COMPTV). 

 Menggunakan data Ekspor dengan model regresi log natural (log-log):  
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(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel independen 

bernilai mendekati nol, maka ekspor rata-rata di Negara kawasan perdagangan bebas 

EROPA akan meningkat sebesar 6.74%. 

(2)  Jika tingkat inovasi naik 100 point dan variable independen lainnya konstan, maka 

kinerja Ekspor di Negara-negara perdagangan bebas kawasan Eropa hanya meningkat 

sebesar 0.7%. Tingkat investasi pengaruhnya tidak terlalu signifikan di kawasan 

Eropa. 

(3) Sedangkan jika nilai produk manufaktur meningkat 10% dan variable lain nilainya 

mendekati nol, maka kinerja Ekspor di EEA bertambah sebesar 4.64%.  

(4)  Jika nilai tingkat daya saing ekspor meningkat 10 point, maka kinerja EKSPOR di 

Negara-negara kawasan perdagangan bebas Eropa akan meningkat 4.35%. 

(5) Jika tingkat nilai tukar efektif riil (LREXR) melemah 10% (mata uang US$ menguat),, 

maka kinerja Ekspor di Negara-negara kawasan perdagangan bebas Eropa akan turun 

sebesar 9.13%.  

Hasil tersebut di atas membuktikan bahwa peningkatan produk manufaktur 

(LMNFAC) dan pelemahan tingkat nilai tukar (LREXR) sangat kuat pengaruhnya pada 

kinerja Ekspor Negara-Negara kawasan perdagangan bebas Eropa. sedangkan pengaruh 

tingkat innovasi terhadap kinerja Ekspor kurang kuat, dan tingkat daya saing mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan pada kinerja Ekspor mereka. 

b. Kinerja Impor EEA (2011-2016) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2D (semi-log) dan Tabel 4.4, hasil uji Chow menunjukkan bahwa 
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probabilita (prob) cross section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section 

F dan prob cross-section Chi-Square nilainya < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model terbaik adalah model Fixed Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan 

bahwa probabilia (prob) cross section F > 0.05, atau dapat dikatakan bahwa prob cross 

section lebih besar dari taraf signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

terbaik adalah model Random Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan 

lampiran 2D nampak pada  Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4   Ringkasan Uji Spesifikasi Model LIMPOR-EEA (2011-2016) 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

1.8875 
1.1873 
0.2380 

6.9925 
8.4888 
0.0000 

t.1520 
8.8642 
0.0000 

Ycap 
     t-stat 
     p-value 

-0.00001 
-2.4010 
0.0183 

0.00002 
2.3848 
0.0194 

0.00001 
2.6087 
0.1109 

REXR 
     t-stat 
     p-value 

0.0322 
1.9055 
0.0597 

-0.0241 
-3.3676 
0.0012 

-0.0220 
-3.1053 
0.0025 

CCI 
     t-stat 
     p-value 

0.0159 
2.3343 
0.0216 

0.0002 
0.0482 
0.9617 

0.0018 
0.4673 
0.6413 

GROWTH 
     t-stat 
     p-value 

0.0194 
0.6920 
0.4906 

-0.0114 
-1.0392 
0.3018 

-0.0077 
-0.7177 
0.4747 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.1358 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  
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(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (p=0.0719) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (p=0.0728) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  

(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas 

Hal ini berarti bahwa semua variable independent tidak saling berhubungan satu 

dengan lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (p=0.000) dan nilai 

prob Chi Square (3)  untuk R-squared (p=0.000) < 0.05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model terdeksi mengandung gejala autokorelasi, ada hubungan antara nilai-

nilai variable berdasarkan urutan waktu. Namun karena model ii adalah model 

persamaan data panel, maka deteksi ini dapat diabaikan. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera adalah sebesar 0.0677 atau > 0.05, 

hal ini berarti bahwa residual data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Impor di 

European Economic Area (EEA) ini bebas dari deteksi gejala klasik. 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah RANDOM EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam 

persamaan, model Semi-Log Impor di kawasan pasar bebas EROPA adalah sebagai 

berikut: 

itititititit eGrowthCCIREXRYcapLIM  008.0002.0022.000001.0152.7   (10) 

Berdasarkan model Random Effect di atas, hanya ada satu variable independent 

yang mempunyai pengaruh signifikan pada α = 5% terhadap kinerja IMPOR Negara-
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negara di kawasan perdagangan bebas EROPA, yaitu tingkat nilai tukar, sedangkan GDP 

per kapita pengaruhnya kurang berarti (dengan tingkat signifikansi < 20%), terhadap 

kinerja Impor EEA. Adapun dua variable lainnya yaitu tingkat kepercayaan konsumen dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja Impor EEA. 

Menggunakan model semi-logaritma IMPOR (log Impor):  

(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel yang 

mempengaruhi Impor bernilai mendekati nol, maka permintaan Impor rata-rata di 

Negara kawasan perdagangan bebas EROPA meningkat sebesar 7.15%.  

(2) jika GDP per kapita meningkat sebesar US$1 milyar dan variable lain nilainya 

konstan, maka ada perubahan nilai IMPOR sebesar US$ 0.00001 milyar (atau 

US$0.01 juta), suatu pengaruh yang sangat kecil..  

(3) Jika tingkat nilai tukar melemah 100 unit mata uang negara yang bersangkutan dan 

variable lainnya konstan, maka ada penurunan nilai Impor sebesar 2%. 

Hasil ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan konsumen dan pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh pada kinerja Impor di negara-negara kawasan perdagangan 

bebas EROPA, sedangkan tingkat nilai tukar mata uang Negara Eropa berpengaruh 

signifikan pada kinerja Import, dan GDP per kapita berpengaruh kecil pada perubahan 

Impor. 

4.2.3 Kinerja Perdagangan Kawasan Amerika Latin (2011-2016) 

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor 

di Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas Amerika 

Latin (Latin American Free Trade Assosiatin atau LAFTA). Di kawasan Amerika Latin 

sebenarnya ada 11 negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas, 
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namun karena keterbatasan data di Negara-negara yang bersangkutan, sehingga pada 

kesempatan ini hanya ada 6 negara yang tergabung dalam Latin American Free Trade 

Assosiation yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Ke enam Negara tersebut adalah 

Argentina, Brazil, Cile, Colombia, Mexiko, Peru, sementara lima Negara lain yang tidak 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Uruguay. Bolivia, Ecuador, Paraguay, dan 

Venezuela. Kinerja Ekspor dan Impor serta pengaruh faktor yang mempengaruhinya dapat 

ditentukan setelah dilakukan uji spesifikasi model, deteksi gejala klasik dan uji hipotesis 

pada regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Model persamaan data panel memerlukan beberapa uji agar menghasilkan 

persamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara variable-variabel independen dan 

variable dependen secara benar dan akurat dengan memenuhi asumsi-asumsi yang 

disyaratkan. Uji-uji tersebut adalah uji spesifikasi model untuk menentuka nmodel 

persamaan data panel terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrang Multiplier (bila diperlukan). Kemudian dilakukan deteksi bebas dari asumsi 

gejala klasik agar didapat model persamaan yang BLUE (best linier unbiased estimators). 

Setelah itu dilakukan uji hipotesis penelitian guna melihhat signifikansi pengaruh variable 

independen terhadap variable independennya.  

a. Kinerja Ekspor LAFTA (2011-2016) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2E, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita (prob) cross 

section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 
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Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa probabilia (prob) cross 

section F = 0.0000, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section lebih besar dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Random 

Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan lampiran 2E nampak pada  

Tabel 4.5.  

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal. 

Hasil deteksi gejala klasik dapat dilihat pada Lampiran 2E, penjelasan sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (0.247) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (0.230) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  

(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas. 

Hal ini berarti bahwa antar variable independent tidak saling berhubungan. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (0.000) dan nilai prob 

Chi Square (3)  untuk R-squared (0.000) < 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya model terdeksi mengandung gejala autokorelasi, namun karena 

persamaan regresinya adalah model data panel, maka gejala autokorelasi ini dapat 

diabaikan. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera (0.0706) > 0.05, hal ini berarti 

bahwa residual data berdistribusi normal. 
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Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Ekspor di Latin 

American Free Trade Assosiatin  (LAFTA) ini bebas dari deteksi gejala klasik. 

Tabel 4.5   Ringkasan Uji Spesifikasi Model Log EXPOR-LAFTA 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

-8.4891 
-3.0583 
0.0046 

4.6539 
4.1363 
0.0003

3)
 

3.3801 
3.6483 
0.0010

3)
 

LINNOV 
     t-stat 
     p-value 

-0.7061 
-0.9316 
0.3588 

0.2909 
2.4462 
0.1601

1)
 

0.1184 
0.6714 
0.5069 

LMNFAC 
     t-stat 
     p-value 

0.8377 
16.2692 
0.0000 

0.1612 
0.5078 
0.6159  

0.6214 
4.3852 
0.0001

3)
 

LCOMPTV 
     t-stat 
     p-value 

6.3557 
4.9413 
0.0000 

-0.2682 
0.5078 
0.6667 

-0.3923 
-0.6811 
0.5001 

LREXR 
     t-stat 
     p-value 

0.6515 
1.8296 
0.0769 

-0.2815 
-3.5113 
0.0016

3)
 

-0.2525 
-3.2196 
0.0030

3)
 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0849 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah RANDOM EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam 

persamaan, model Log-Ekspor di Negara-negara kawasan Latin American Free Trade 

Assosiatin (LAFTA) adalah sebagai berikut: 

itititititit eLREXRLComptvLMnfacLInnovLEX  253.0392.0621.0118.0380.3 (11) 

 

Berdasarkan model Random Effect di atas, hanya ada dua variable independent 

yang mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja ekspor di Negara-negara dalam Latin 

American Free Trade Assosiatin (LAFTA), yaitu jumlah produk manufaktur (dengan 

tingkat signifikasi < 5%) dan tingkat nilai tukar (dengan tingkat signifikasi < 5%) , 
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sementara dua variable lain yaitu indeks inovasi dan index daya saing pengaruhnya tidak 

signifikan.  

Menggunakan model persamaan regresi logaritma natural (log-log), hasil 

perhitungan persamaan Ekspor adalah sebagai berikut: 

(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel bernilai 

mendekati nol, maka kinerja ekspor rata-rata di Negara kawasan perdagangan bebas 

LAFTA akan meningkat sebesar 3.38%.  

(2) Sedangkan jika nilai produk manufaktur meningkat 10% dan variable lain nilainya 

mendekati nol, maka kinerja Ekspor meningkat sebesar 6.2%.  

(3) Jika tingkat nilai tukar efektif riil (REER) mata uang masing-masing negara melemah 

sebesar 10 %, maka kinerja Ekspor akan  menurun 2.5%  

Hasil membuktikan bahwa jumlah produk manufaktur dan Tingkat Nilai Tukar 

(REER) sangat berpengaruh terhadap kinerja Ekspor negara-negara di kawasan Latin 

American Free Trade Assosiatin (LAFTA), sedangkan tingkat innovasi dan tingkat daya 

saing tidak mempunyai pengaruh pada kinerja Ekspor. 

b. Kinerja Impor LAFTA (2011-2016)  

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2F dan Tabel 4.6, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita 

(prob) cross section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F dan prob 

cross-section Chi-Square nilainya < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

terbaik adalah model Fixed Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa 

probabilia (prob) cross section F > 0.05, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section 
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lebih besar dari taraf signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik 

adalah model Random Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan 

lampiran 2F nampak pada  Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (p=0.4615) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (p=0.4278) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  

(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas 

Hal ini berarti bahwa antar variable independent tidak saling berhubungan satu 

dengan lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (p=0.000) dan nilai 

prob Chi Square (3)  untuk R-squared (p=0.000) < 0.05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model terdeksi mengandung gejala autokorelasi, ada hubungan antara nilai-

nilai variable berdasarkan waktu, namun karena modelnya adalah persamaan data 

panel, maka deteksi ini dapat diabaikan. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera adalah sebesar 0.1426 atau > 0.05, 

hal ini berarti bahwa residual data berdistribusi normal. 
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Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk 

permintaan Impor di Negara-negara kawasan Latin American Free Trade Assosiatin 

(LAFTA ini bebas dari deteksi gejala klasik.  

Tabel 4.6   Ringkasan Uji Spesifikasi Model Semi Log IMPOR-LAFTA 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

5.2788 
2.7672 
0.0094 

4.0105 
11.9298 

0.000000 

3.9738 
8.0037 
0.0000 

Ycap 
     t-stat 
     p-value 

7.47E-05 
1.7574 
0.924 

7.32E-06 
0.2885 
0.7752 

1.07E-05 
0.4311 
0.6694 

REXR 
     t-stat 
     p-value 

-0.0140 
-1.7367 
0.0924 

-0.0091 
-1.3018 
0.2044 

-0.0013 
-1.2542 
0.2191 

CCI 
     t-stat 
     p-value 

0.0035 
0.2219 
0.8258 

0.0091 
4.7059 
0.0001 

0.0091 
4.7013 
0.0001 

GROWTH 
     t-stat 
     p-value 

-0.0739 
-1.3020 
0.2025 

-0.0103 
-1.4265 
0.1656

1)
 

-0.0109 
-1.5150 
0.1399 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.5070 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah RANDOM EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam 

persamaan, model semi log Impor di Negara-negara kawasan Latin American Free Trade 

Assosiatin (LAFTA) adalah sebagai berikut: 

itititititit eGrowthCCIREXRYcapLIM  01.0009.00013.000001.0974.3   (12) 

Berdasarkan model Random Effect di atas, ada tiga variable independent yang 

mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja IMPOR di Negara-negara kawasan Latin 

American Free Trade Assosiatin (LAFTA, yaitu tingkat kepercayaan konsumen (dengan 

tingkat signifikasi < 5%), dan tingkat pertumbuhan ekonomi (dengan tingkat signifikasi < 



35 

 

20%), sementara dua variable lain yaitu GDP per kapita dan tingkat efektif nilai tukar riil 

tidak berpengaruh signifikan.  

Menggunakan data Impor, persamaan regresi model semi logaritma (log-lin) 

diartikan sebagai berikut:  

(1) nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel yang 

mempengaruhi Impor bernilai mendekati nol, maka Impor rata-rata tahunan di 

Negara-negara kawasan Latin American Free Trade Assosiatin (LAFTA) 

meningkat 3.97%. 

(2) Jika tingkat kepercayaan konsumen (CCI) meningkat 10 point dan variable lainnya 

konstan, maka kinerja Impor meningkat sebesar 0.09% 

(3) Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dan variable lainnya konstan, maka 

kinerja Impor menurun sebesar 0.01%. 

 Hasil ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan konsumen dan pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh terhadap kinerja Impor di Negara-negara kawasan Latin American 

Free Trade Assosiatin (LAFTA), sedangkan GDP per kapita dan tingkat efektif nilai tukar 

riil tidak berpengaruh pada kinerja Impor. 

4.2.4 Kinerja Perdagangan Kawasan Amerika Utara Plus 

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor 

di Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kawasan perdagangan bebas di 

Amerika Utara (NAFTA), yang terdiri dari Amerika Serikat, Canada dan Mexico, 

ditambah beberapa Negara yang mengadakan perdagangan dengan mereka, yakni China, 

Japan, India dan Germany untuk Ekspor, sedangkan kinerja Impor tidak menyertakan 

India. Kinerja Ekspor dan Impor serta pengaruh faktor yang mempengaruhinya dapat 
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ditentukan setelah dilakukan uji spesifikasi model, deteksi gejala klasik dan uji hipotesis 

pada regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Model persamaan data panel memerlukan beberapa uji agar menghasilkan 

persamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara variable-variabel independen dan 

variable dependen secara benar dan akurat dengan memenuhi asumsi-asumsi yang 

disyaratkan. Uji-uji tersebut adalah uji spesifikasi model untuk menentuka nmodel 

persamaan data panel terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrang Multiplier (bila diperlukan). Kemudian dilakukan deteksi bebas dari asumsi 

gejala klasik agar didapat model persamaan yang BLUE (best linier unbiased estimators). 

Setelah itu dilakukan uji hipotesis penelitian guna melihhat signifikansi pengaruh variable 

independen terhadap variable independennya. 

 

 

a. Kinerja Ekspor NAFTA Plus 4 (2011-2017) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2G, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita (prob) cross 

section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa probabilia (prob) cross 

section F = 0.0008, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 



37 

 

Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan lampiran 2G nampak pada  

Tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7   Ringkasan Uji Spesifikasi Model log EXPOR-NAFTA Plus 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

-3.6168 
-2.7505 
0.0092 

3.8835 
3.8783 
0.0005

3)
 

3.0811 
4.5853 
0.0001 

TINNOV 
     t-stat 
     p-value 

-0.0264 
-1.1332 
0.2644 

-0.0055 
-0.8053 
0.4268 

-0.0077 
-1.1468 
0.2588 

LMNFAC 
     t-stat 
     p-value 

0.4364 
9.9870 
0.0000 

0.5337 
3.8488 
0.0008

3)
 

0.5539 
9.6439 
0.0000 

COMPTV 
     t-stat 
     p-value 

0.4836 
5.9845 
0.0000 

0.1905 
1.2405 
0.2241 

0.2596 
2.6511 
0.0117 

LREXR 
     t-stat 
     p-value 

1.1442 
4.1600 
0.0002 

-0.3123 
-2.6200 
0.0135

3)
 

-0.2414 
-2.0971 
0.0429 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0008 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (0.1423) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (0.1384) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  

(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas. 

Hal ini berarti bahwa antar variable independen tidak saling brhubungan. 
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(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat dan nilai prob Chi 

Square (3)  untuk R-squared < 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

terdeksi mengandung gejala autokorelasi, atau ditengarai ada hubungan antara 

nilai-nilai variable berdasarkan waktu. Namun karena model adalah persamaan 

regresi data panel, maka hasil ini diabaikan. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera (0.2474) > 0.05. Hal ini berarti 

bahwa residual data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel untuk Ekspor di 

kawasan perdagangan bebas NAFTA plus China, Japan, India dan Germany ini bebas dari 

deteksi gejala klasik. 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah FIXED EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam persamaan, 

model log Ekspor di Negara-negara kawasan pasar bebas Amerika Utara (NAFTA) plus 

China, India, Japan dan Germany adalah sebagai berikut: 

itititititit eLEXRComptvLMnfacTInnovLEX  312.0191.0534.0006.0883.3   (13) 

Berdasarkan model    di atas, hanya ada dua variable independent yang mempunyai 

pengaruh signifikan pada kinerja ekspor Negara-negara di kawasan perdagangan bebas 

Amerika Utara Plus, yaitu jumlah produk manufaktur (dengan tingkat signifikasi < 5%) 

dan tingkat nilai tukar (dengan tingkat signifikasi < 5%) pula, sementara dua variable lain 

yaitu indeks inovasi dan index daya saing tidak berpengaruh signifikan.  

Menggunakan data Ekspor dengan log natural di atas, dapat diartikan bahwa (Lihat 

lampiran 2G):  
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(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel bernilai 

mendekati nol, maka ekspor rata-rata di Negara kawasan perdagangan bebas Canada, 

Mexico, Amerika Serikat, China, India, Japan dan Germany rata-rata meningkat 

sebesar 3.88%. Negara yang memberikan kontribusi peningkatan ekspor adalah 

Germany, Amerika Serikat, China, dan Canada, sementara Japan, India dan Mexico 

ekspornya menurun. 

(2) Sedangkan jika nilai produk manufaktur meningkat 1% dan variable lain nilainya 

mendekati nol, maka kinerja Ekspor bertambah 0.53%.  

(3) Jika tingkat nilai tukar efektif riil (REER) masing-masing negara melemah 1%, maka 

kinerja Ekspor akan turun 0.31%  

Hasil membuktikan bahwa jumlah produksi manufaktur dan Tingkat Nilai Tukar 

(REER) sangat berpengaruh terhadap kinerja Ekspor di negara-negara kawasan 

perdagangan bebas Amerika Utara plus China, Japan, India dan Germany, sedangkan 

perubahan tingkat inovasi dan tingkat daya saing tidak mempunyai pengaruh pada kinerja 

Ekspor. 

b. Kinerja Impor NAFTA Plus 3 (2011-2016) 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common/Pool Effect atau Fixed Effect atau Random Effect. 

Berdasarkan Lampiran 2H, hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilita (prob) cross 

section F = 0.00, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section F lebih kecil dari taraf 

signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Sedangkan dari hasi uji Hausman menunjukkan bahwa probabilia (prob) cross 

section F = 0.0008, atau dapat dikatakan bahwa prob cross section lebih kecil dari taraf 
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signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effect. Adapun ringkasan uji spesifikasi model berdasarkan lampiran 2H nampak pada  

Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8   Ringkasan Uji Spesifikasi Model Lin-log-IMPOR-NAFTA Plus 
 Common Effect/ 

Pool OLS 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 
     t-stat 
     p-value 

-20890.8200 
-4.0738 
0.0003 

-6588.5450 
-4.7619 
0.0001 

-17321.2000 
-21.4250 

0.0000 

LYcap 
     t-stat 
     p-value 

557.8089 
2.6251 
0.0133 

203.6810 
2.0923 
0.0463 

415.5439 
12.1284 
0.0000 

LREXR 
     t-stat 
     p-value 

2607.224 
2.6205 
0.0135 

389.2730 
2.4100 
0.0233 

1743.5710 
13.4638 
0.0000 

LCCI 
     t-stat 
     p-value 

932.8796 
1.0904 
0.2839 

923.6988 
5.1715 
0.0000 

1369.2996 
6.0430 
0.0000 

GROWTH 
     t-stat 
     p-value 

126.2351 
1.3620 
0.1830 

-40.6349 
-2.4071 
0.0235 

81.2996 
6.0430 
0.0000 

 
Chow test 

Prob cross-section F          0.0000 

Prob cross-section             0.0000 
Chi-square 

Hausman test Prob cross-section             0.0000 
random 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2018 
Catatan:

 *
Tingkat signifikansi < 20%;  

**
Tingkat signifikansi < 10%; 

***
Tingkat signifikansi < 5% 

 

Uji selanjutnya adalah mendeteksi adanya asumsi gejala klasik yang biasa terdapat 

dalam persamaan regresi. Seperti disebutkan di Bab 3, deteksi asumsi gejala klasik 

meliputi deteksi adanya multikolineariti, autokorelasi dan heteroskedastisiti. Tidak kalah 

pentingnya yaitu menguji apakah distribusi residual dari persamaan berdistribusi normal.  

(1) Berdasarkan deteksi Heteroskedastisitas, nilai prob-F untuk F- stat (p=0.0512) dan 

nilai prob Chi-Square (4) untuk R squared (p=0.0563) > 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model tidak terdeteksi mengandung gejala heteroskedastisitas.  
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(2) Berdasarkan deteksi Multikolinearitas, semua nilai Centered VIF < 5, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model tidak terdeksi mengandung gejala multikolinearitas 

Hal ini berarti bahwa semua variable independent tidak saling berhubungan satu 

dengan lainnya. 

(3) Berdasarkan deteksi Autokorelasi, nilai prob F untuk F-stat (p=0.000) dan nilai 

prob Chi Square (3)  untuk R-squared (p=0.000) < 0.05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model terdeksi mengandung gejala autokorelasi, ada hubungan antar nilai-

variable berdasarkan waktu. Namun karena modelnya adalah persamaan data 

panel, maka hasil ini diabaikan. 

(4) Berdasarkan uji normalitas, prob Jarque-Bera adalah sebesar 0.4163 atau > 0.05, 

hal ini berarti bahwa residual data berdistribusi normal. 

Kesimpulan dari deteksi gejala klasik, model persamaan data panel lin-log untuk Impor di 

Negara-negara kawasan NAFTA Plus  ini bebas dari deteksi gejala klasik. 

Selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji spesifikasi model di 

atas, model terbaik adalah FIXED EFFECT MODEL. Bila dinyatakan dalam persamaan, 

model Impor di kawasan pasar bebas NAFTA Plus adalah sebagai berikut: 

itititititit eLGrowthLCCILREXRLYcapIM  63.4070.92327.38968.20355.6588

 

Berdasarkan model Fixed Effect di atas, semua variable independent mempunyai 

pengaruh signifikan pada kinerja IMPOR Negara-negara yang tergabung dalam NAFTA 

Plus China, Japan, Germany (minus India), dengan tingkat signifikansi < 5%. 

Menggunakan data IMPOR dan persamaan regresi berganda lin-log, persamaan di 

atas dapat diartikan (lihat Lampiran 2H):  
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(1) Nilai konstanta yang signifikan mempunyai arti bahwa bila 4 variabel yang 

mempengaruhi Impor bernilai mendekati nol, maka permintaan Impor rata-rata di 

Negara kawasan perdagangan bebas NAFTA, China, Japan dan Germany menurun 

sebesar US$6588 milyar. Kontribusi penurunan Impor berasal dari Negara-negara 

Canada, Mexico, Japan, dan Germany, sementara China dan Amerika Serikat kinerja 

impornya masih meningkat. 

(2) Jika GDP per kapita meningkat 1% dan variable lain nilainya konstan, maka ada 

perubahan nilai IMPOR sebesar US$ 203.681 milyar. 

(3) Jika tingkat efektif nilai tukar riil (REER) mata uang masing-masing negara melemah 

1%, maka nilai Impor naik US$389.273 milyar. Dengan kata lain, pelemahan nilai 

tukar menyebabkan beban impor semakin meningkat.  

(4) Jika tingkat kepercayaan konsumen (CCI) meningkat 1% dan variable lainnya konstan, 

maka permintaan Impor meningkat sebesar US$ 923.699 milyar. 

(5) Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dan variable lainnya konstan, maka nilai 

Impor menurun sebesar US$ 40.634 milyar. Kondisi ini disebabkan ada kemungkinan 

kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh produk/jasa dalam negeri. Sendiri. 

 Hasil ini membuktikan bahwa GDP per kapita, tingkat nilai tukar, tingkat 

kepercayaan konsumen dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap perubahan nilai 

Impor di negara-negara kawasan perdagangan bebas NAFTA plus China, Japan, dan 

Germany. 

4.3 Pembahasan 

Kinerja Ekspor dan permintaan Impor di empat kawasan perdagangan bebas yang 

diteliti menunjukkan pola yang agak berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak 
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factor, termasuk factor yang diajukan dalam penelitian ini. Dari sisi kinerja Ekspor, ada 

empat factor yang diteliti untuk dilihat pengaruhnya pada kinerja Ekspor, yaitu tingkat 

innovasi, jumlah produk manufaktur yang dihasilkan, tingkat daya saing dan tingkat 

efektif nilai tukar riil. Sedangkan dari sisi permintaan Impor ada empat faktor pula yang 

diteliti, meliputi factor GDP per kapita, tingkat efektif nilai tukar riil, tingkat kepercayaan 

konsumen dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing Negara. 

Selain itu, penyebab perbedaan factor yang mempengaruhi kinerja Ekspor dan 

permintaan Impor juga dipengaruhi oleh periode analisa yang tidak sama. Ada kawasan 

yang menggunakan periode data 2011-2016, sedangkan kawasan lain menggunakan data 

2011-2017, baik pada Ekspor maupun Impornya. Perbedaan ini dikarenakan untuk 

memenuhi syarat normalitas dan homogenitas data yang digunakan.  

Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 menggambarkan ringkasan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja Ekspor dan permintaan Impor empat kawasan perdagangan bebas. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model persamaan 

regresi data panel melalui beberapa tahap teknik uji, agar nilai konstanta yang 

menggambarkan kinerja Ekspor di empat kawasan perdagangan bebas dapat 

dijelaskan/signifikan, baik yang dipengaruhi oleh variable penjelas, ataupun jika 

diasumsikan variabel penjelas nilainya mendekati nol.  

Tabel 4.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Ekspor 

 Periode Constanta Innov Mnfac Comptv REXR Model 

AFTA 2011-2017 +*** - V* - V*** FEM 

EEA 

                  v 

2011-2017 

2011-2016 

+*** 

+*** 

V* 

V*** 

V*** 

V*** 

V** 

- 

V*** 

V*** 

REM 

FEM 

LAFTA 

                  v 

2011-2017 

2011-2016 

+*** 

+*** 

- 

- 

V*** 

V*** 

- 

- 

V*** 

V*** 

REM 

REM 

NAFTA Plus 2011-2016 +*** - V*** - V*** FEM 
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Sumber: Data yang diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja Ekspor empat kawasan perdagangan bebas tidak jauh berbeda. Jumlah produk 

manufaktur yang dihasilkan (MNFAC) dan tingkat efektif nilai tukar riil (REXR) di ke 

empat kawasan sangat berpengaruh terhadap kinerja Ekspor (***), kecuali di kawasan 

AFTA (ASEAN) di mana pengaruh produk manufaktur kurang kuat pengaruhnya terhadap 

kinerja Ekspor. Hal ini karena berdasarkan data yang ada, mayoritas kinerja Ekspor 

Negara-negara di kawasan ASEAN lebih banyak berasal dari sumber daya alam, baik 

pertanian maupun tambang, kecuali untuk Negara Singapore yang produk manufakturnya 

lebih besar dari produk pertanian / hasil tambang.  

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel yang diajukan dalam penelitian ini 

pada periode 2011-2017 (tingkat inovasi, jumlah produk manufaktur, indeks daya saing 

dan tingkat efektif nilai tukar riil) berpengaruh signifikan pada kinerja Ekspor di kawasan 

perdagangan bebas Uni Eropa, dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Namun pada 

periode 2011-2016, hanya tiga variabel yang berpengaruh pada kinerja Ekspor, sementara 

satu variabel yaitu tingkat daya saing, tidak mempengaruhi kinerja Ekspor. Kondisi 

perdagangan bebas di kawasan EEA 2011-2017 sesuai dengan temuan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya (Cassiman and Golovko 2011, Edwards and Golub 2004, Nishimura 

and Sun (2018). 

Tabel 4.9 menunjukkan pula bahwa faktor tingkat inovasi dan tingkat daya saing 

tidak mempengaruhi kinerja Ekspor di Negara-negara kawasan perdagangan bebas 

ASEAN, Amerika Latin dan Amerika Utara Plus. Alasannya adalah bahwa secara umum 

berdasarkan data yang ada, tingkat innovasi dan daya saing Negara-negara di setiap 
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kawasan berbeda jauh. Sebagai contoh di kawasan ASEAN, rata-rata tingkat innovasi 

negara Indonesia cukup rendah di bawah 30, sedangkan Singapore lebih dari 60. 

Demikian pula dalam indeks daya saing antar Negara di kawasan ini juga berbeda, di 

mana Singapore merupakan Negara yang mempunyai tingkat daya saing kedua tertinggi di 

dunia, sementara Negara di kawasan ASEAN lainnya masih jauh tertinggal. 

Pengaruh besarnya produk manufaktur terhadap kinerja Ekspor dalam penelitian 

ini sama dengan yang terjadi di China dua dekade belakangan ini. Output industri 

manufaktur di China di awal-awal era keterbukaan meningkat demikan tinggi, sehingga 

tingkat pertumbuhan ekonominya lebih dari 15%, yang menyebabkan kinerja Ekspor 

Negara China meningkat sangat tinggi.  

Adapun pengaruh nilai tukar terhadap kinerja Ekspor dalam penelitan ini sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nishimura and Sun (2018). Menurut 

Nishimura and Sun, kinerja ekspor China ke wilayah Eropa selama periode reformasi 

hanya dipengaruhi oleh nilai tukar EUR ke RMB per se dan bukan oleh volatilitasnya. Hal 

ini dapat dipahami karena nilai tukar mata uang China terhadap Euro rendah, sehingga 

produk China terjual murah di kawasan Eropa. 

Jika kinerja Ekspor empat kawasan rata-rata dipengaruhi oleh dua variable yang 

diajukan dalam penelitian yakni jumlah produk manufaktur yang dihasilkan di masing-

masing kawasan dan tingkat efektif nilai tukar riil, maka kinerja Impor atau permintaan 

Impor di empat kawasan yang sama tidak menunjukkan pola yang sama sebagaimana pada 

kinerja Ekspornya. Kinerja Impor Negara-negara di empat kawasan perdagangan bebas 

dipengaruhi secara bervariasi oleh empat variable yang diajukan dalam penelitian ini, 

seperti terlihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Impor Empat Kawasan 

 Periode Constanta Ycap REXR CCI Growth Model 

AFTA 2011-2017 +*** V*** - V** V*** FEM 

EEA 

                  v 

2011-2017 

2011-2016 

+*** 

+*** 

V** 

V* 

V*** 

V*** 

- 

- 

- 

- 

REM 

REM 

LAFTA 

                  v 

2011-2017 

2011-2016 

+*** 

+*** 

- 

- 

- 

V*** 

- 

V*** 

V*** 

V* 

REM 

REM 

NAFTA Plus 2011-2016 +*** V*** V*** V*** V*** FEM 

Sumber: Data yang diolah peneliti 2018 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa besarnya GDP per kapita berpengaruh pada 

permintaan Impor di Negara-negara yang berada di beberapa kawasan perdagangan bebas, 

kecuali di kawasan Amerika Latin. Besarnya tingkat efektif nilai tukar riil juga 

mempengaruhi kinerja Impor kawasan perdagangan bebas yang diteliti, kecuali di 

kawasan ASEAN. Tingkat kepercayaan konsumen berpengaruh pada permintaan Impor di 

beberapa kawasan, kecuali di kawasan perdagangan bebas Uni Eropa. Dan yang terakhir, 

kinerja Impor dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, kecuali di kawasan 

perdagangan bebas Uni Eropa. 

GDP per kapita tidak berpengaruh pada permintaan Impor di kawasan 

perdagangan bebas di Amerika Latin, karena di satu sisi GDP per kapita cukup tinggi 

namun Impor cukup rendah. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia misalnya, 

di mana GDP per kapita Indonesia tidak cukup tinggi, namun permintaan Impornya cukup 

tinggi dan meningkat, sehingga kinerja Impornya dipengaruhi oleh GDP per kapita. 

Dengan kata lain, rakyat di kawasan Amerika Latin sepertinya lebih senang menggunakan 

produksi dalam negeri. Di sisi lain, secara rata-rata GDP per kapita di Negara-negara 

Amerika Latin tidak jauh berbeda (kecuali pada Colombia), sehingga berpotensi dapat 

meningkatkan perdagangan internasional di kawasannya. Hal ini sesuai dengan temuan 
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oleh Markusen (2013) yang menyatakan bahwa persamaan pendapatan per kapita 

berpengaruh positif pada perdagangan internasional, sedangkan perbedaan pendapatan per 

kapita berpengaruh negatif pada perdagangan internasional. 

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sebelum krisis keuangan global 2008, 

pertumbuhan ekonomi di Negara-negara pasar berkembang (emerging market) cukup 

tinggi. Di tahun 2007, pertumbuhan ekonomi China 11,4%, India 9,32%, Indonesia 6,3%, 

Republic of Saudi Arabia 4,1%, Malaysia 6.3%. Namun tingkat pertumbuhan tersebut 

menunjukkan trend menurun setelah terjadinya krisis global, dan belum menunjukkan 

pemulihan sampai dengan akhir tahun 2016, bahkan pertumbuhan ekonomi China 

menunjukkan angka paling rendah dalam kurun waktu 27 tahun terakhir, yakni menjadi 

sebesar 6.9%. Namun dii tahun 2017 banyak Negara-negara di Eropa meningkat 

pertumbuhan ekonominya, termasuk pertumbuhan ekonomi Yunani yang sebelumnya 

selalu negatif, di tahun 2017 sudah kembali positif.  

Hal yang berbeda terjadi di Negara-negara emerging market berpendapatan 

menengah rendah dan menengah tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki peneliti, 

pertumbuhan ekonomi di Negara emerging market berpendapatan menengah rendah dan 

menengah tinggi menunjukkan trend yang menurun tapi masih positif dari 2010-2016. 

Secara rata-rata tahunan pertumbuhan ekonominya sebesar 7.07% (2010), 5.10% (2011), 

4.26% (2012), 4.25% (2013), 3.48% (2014), 3.57% (2015) dan 3.02% (2016). Adapun 

negara dengan rata-rata pertumbuhan lima tertinggi adalah China (8.33%), India (7.38%), 

Turki (7.37%),  Philipinna (6.22%) dan Vienman (5.98), sedangkan Indonesia peringkat 

ke 6 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5.65%. Adapun lima negara dengan 

pertumbuhan rata-rata terendah adalah Russia (1.92%), Brazil (2.18%), Afrika Selatan 

(2.33%), Argentina (2.93%) dan Mesir (2.95%). Penurunan pertumbuhan ekonomi di 

Negara-negara emerging market tersebut dapat menurunkan perdagangan global jika 

penurunannya terus berlanjut, dan akan menjadi sebab yang kontributif jika 

pertumbuhannya kembali meningkat. 
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Tingkat efektif nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap kinerja impor di 

kawasan ASEAN. Kinerja Impor di Negara-negara kawasan perdagangan bebas ASEAN 

tidak dipengaruhi oleh nilai tukar riil terhadap dollar, dan kinerja Impor lebih dipengaruhi 

oleh pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita serta tingkat kepercayaan konsumen yang 

masih cukup tinggi. Berdasarkan data jumlah Impor dan tingkat efektivitas nilai tukar riil 

di Negara-negara kawasan perdagangan bebas ASEAN, permintaan impor terus 

meningkat di saat tingkat efektivitas nilai tukar rupiah terhadap dollar terdepresiasi. 

Sebagai contoh misalnya kinerja Impor di Indonesia terus meningkat tapi tingkat efektif 

nilai tukar rupiah di Indonesia terus menurun sampai dengan tahun 2015, dan belum 

kembali normal sampai dengan tahun 2017. Hal sama terjadi di beberapa Negara kawasan 

perdagangan bebas ASEAN, tidak termasuk Singapore dan Malaysia. 

Trend perdagangan dunia sedang naik saat ini. Menurut seorang ekonom World 

Trade Organization (WTO), pertumbuhan perdagangan dagangan dunia diperkirakan akan 

tetap kuat pada 2018 dan 2019 setelah membukukan peningkatan terbesar dalam enam 

tahun pada 2017, tetapi ekspansi lanjutan bergantung pada pertumbuhan ekonomi global 

yang kuat dan kebijakan moneter, fiskal dan terutama perdagangan yang dilakukan 

pemerintah dengan tepat
7
. Namun pertumbuhan perdagangan global kemungkinan akan 

kembali melambat dengan alasan dinaikkannya suku bunga simpanan secara bertahap oleh 

Bank Sentral Amerika (the Federal Reserve) dan di Eropa, dan juga ekspansi fiskal dan 

kemudahan kredit di China.  

 

 

BAB V  

PENUTUP 

                                                           
7
 https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm 



49 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Aktivitas Ekspor dan Impor Negara-negara di beberapa kawasan perdagangan 

bebas sampai akhir tahun 2017 belum menunjukkan perkembangan yang 

menggembirakan. karena tingkat Expor dan Impor masih cenderung stagnan, bahkan 

kinerja Ekpor rata-rata di wilayah perdagangan bebas Eropa meuunjukkan kondisi 

menurun. Di antara kawasan perdagangan bebas yang diteliti, kawasan perdagangan bebas 

Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Canada dan Mexico menunjukkan 

kinerja yang tertinggi dan cenderung sedikit meningkat, sementara di AFTA atau kawasan 

perdagangan bebas di ASEAN dan LAFTA atau kawasan perdagangan bebas di Amerika 

Latin menunjukkan kinerja perdagangan yang hampir stagnan. Adapun kinerja 

perdagangan di kawasan perdagangan bebas Uni Eropa (EEA) walaupun nilai transaksi 

rata-rata dagangnya lebih tinggi dibandingkan kawasan ASEAN dan Amerika Latin, 

namun kinerja Impor menurun di tahun 2017 di bandung tahun sebelumnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Ekspor di Negara-negara kawasan 

perdagangan bebas yang diteliti sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah produk 

manufaktur (kecuali di ASEAN) dan tingkat efektif nilai tukar riil, hanya kawasan 

perdagangan bebas Uni Eropa (EEA) yang kinerja ekspornya dipengaruhi oleh ke empat 

variable yang diteliti.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Impor sangat bervariasi di ke 

empat kawasan yang diteliti. Di kawasan ASEAN (AFTA), tingkat efektif nilai tukar riil 

tidak berpengaruh pada Impor, di kawasan Uni Eropa (EEA), tingkat daya saing dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja impor, di kawasan Amerika 
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Latin hanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada Impor, sementara di 

kawasan Amerika Utara Plus semua faktor yang diajukan berpengaruh pada kinerja 

perdagangannya. 

5.2  Saran 

Kesempatan meningkatkan Ekspor di negara-negara dari empat kawasan 

perdagangan bebas yang rata-rata dipengaruhi oleh jumlah produk manufaktur dan tingkat 

efektif nilai tukar riil perlu ditindak-lanjuti dengan meningkatkan jumlah dan kualitas 

produk manufaktur. Jika jumlah produk manufaktur semakin banyak dan berkualitas, 

kesempatan meningkatkan ekspor cukup besar, dan dampaknya akan meningkatkan 

efektivitas nilai tukar riil.   

Negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia, perlu meningkatkan 

ekspornya karena nilai perdagangannya masih defisit atau lebih banyak impor daripada 

ekspornya. Impor perlu dikurangi agar transaksi ekspornya lebih besar, sehingga nilai 

tukar rupiah terhadap US$ dollar meningkat. 
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