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ABSTRAK 
 

 
MUSDALIFAH. Pengaruh Kurs, Produksi, Luas Lahan, Neraca 
Perdagangan Dan Inflasi Terhadap Ekspor Rumput Laut Di Sulawesi 
Tenggara. (dibimbing oleh Syafiuddin dan Mohammad Natsir) 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kurs, produksi, luas 
lahan, neraca perdagangan,  dan inflasi terhadap ekspor rumput laut di 
wilayah Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah sekunder time series kuantitatif triwulan pada rentang 
waktu antara tahun 2017-2021. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui studi pustaka dan dekumentasi. Data di analisis menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurs dollar, produksi, luas lahan, 
neraca perdagangan dan inflasisecara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap ekspor rumput laut di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017-2021. 
Secara parsial variabel kurs dollar produksi dan luas lahan berpengaruh 
positif dan signifikan, sedangkan neraca perdagangan dan inflasi 
bepengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ekspor rumput laut di 
Sulawesi Tenggara pada tahun 2017-2021. Variabel produksi merupakan 
variabel yang paling dominan memengaruhi ekspor rumput laut di 
Sulawesi Tenggara pada tahun 2017-2021. 
 
 
 
Kata kunci: Rumput Laut, Ekspor, Sulawesi Tenggara 
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ABSTRACT 

 
 
MUSDALIFAH. Effect of Exchange Rate, Production, Land Area, 
Trade Balance and Inflation on Seaweed Exports in Southeast 
Sulawesi. (supervised by Syafiuddin and Mohammad Natsir) 
 

This study aims to analyze the effect of exchange rate, production, 
land area, trade balance, and inflation on seaweed exports in the 
Southeast Sulawesi region. 

This research is a type of quantitative research. The data used is a 
secondary quantitative quarterly time series in the period between 2017-
2021. Collecting data in this research through literature study and 
documentation. The data were analyzed using multiple linear regression 
analysis with SPSS software. 

The results showed that the dollar exchange rate, production, land 
area, trade balance and inflation simultaneously had a significant effect on 
seaweed exports in Southeast Sulawesi in 2017-2021. Partially, the 
production dollar exchange rate and land area have a positive and 
significant effect, while the trade balance and inflation have a negative and 
insignificant effect on seaweed exports in Southeast Sulawesi in 2017-
2021. Production variable is the most dominant variable affecting seaweed 
exports in Southeast Sulawesi in 2017-2021. 
 
 
 
Keywords: Seaweed, Export, Southeast Sulawesi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Total luas wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. 

Terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan, 3,25 kilometer persegi 

lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Luas perairan Indonesia lebih besar daripada luas daratan. Oleh sebab 

itulah, Indonesia juga dijuluki pula sebagai Negara Maritim. Sebagai 

negara maritim, perairan Indonesia kaya akan potensi perikanan, biota 

laut dan tumbuhan laut lainnya seperti rumput laut. Secara umum, hal ini 

dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 29 yang 

berbunyi: 

 

Terjemahan: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang 
ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia 
menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu”. 
 
Rumput laut adalah salah satu jenis alga yang dapat hidup di 

perairan laut dan merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki 

perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang, dan daun. Rumput laut 

atau alga juga dikenal dengan nama seaweed merupakan bagian terbesar 

dari rumput laut yang tergolong dalam divisi Thallophyta. Rumput laut 

merupakan salah satu produk perikanan unggulan yang memiliki nilai 
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ekonomis dan strategis untuk peluang usaha yang menjanjikan 

untuk dikembangkan. Sebagai tempat tinggal dan tempat kediaman, bumi 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana penunjang kehidupan 

manusia. Hal ini dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya dalam Al-Qur’an, 

Q.S Al-Ma’idah ayat 96 ayat 11 yang berbunyi: 

 

Terjemahan: “Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan 
(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan 
bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu 
(menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan 
dikumpulkan (kembali)” 
 

Hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan budidaya rumput laut. Yakni selama masih memenuhi 

kriteria lokasi untuk kegiatan budidaya. Pemilihan lokasi budidaya 

merupakan faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan kegiatan 

budidaya rumput laut.  

Termasuk memerhatikan daya dukung perairan untuk menopang 

kehidupan dan pertumbuhan rumput laut secara optimal. Saat ini, rumput 

laut yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Euchema cottoni; penghasil karaginan 

2. Gracilaria sp; penghasil agar-agar 

3. Euchema spinosum; penghasil karaginan 

4. Caulerpa sp; anti oksidan, anti hipertensi, rematik, mikroba, dan 

meningkatkan stamina 
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Berdasarkan data Dirjen Perikanan Budidaya tahun 2007-2016, 

terdapat lima daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Daerah 

pertama adalah Sulawesi Selatan.  Jumlah produksi rumput laut daerah ini 

pada tahun 2007 sebesar 630.741 ton, meningkat pada tahun 2008 

menjadi 648.528 ton.   Jumlah ini terus mengalami peningkatan, dimana 

pada tahun 2010 produksi mencapai 1.245.026 ton dan mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2016 yakni di angka 3.413.800 ton. 

Produsen terbesar kedua untuk rumput laut jenis cottonii adalah provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2007, NTT memproduksi rumput 

laut sebesar 517.699 ton, jumlah ini meningkat menjadi 696.273 ton. 

Namun dalam kurun waktu 2009 mengalami penurunan. Bahkan pada 

tahun 2010-2012 produksi rumput laut NTT berada dibawah 400.000 ton. 

Setelah itu NTT kembali mengalami lonjakan hasil produksi rumput laut 

pada tahun 2013, tercatat sebesar 1.846.300 ton. Jumlah ini terus 

meningkat, seperti pada tahun 2014 menjadi 1.966.200 ton dan pada 

tahun 2016 mencapai 2.367.800 ton. Daerah lainnya penghasil rumput 

laut terbesar setelah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) 

adalah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB )dan terakhir adalah 

Sulawesi Tenggara. 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Sultra) merilis pencapaian produksi perikanan budidaya rumput laut pada 

tahun 2017 mencapai 1 juta ton. Angka tersebut meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 912.734,84 ton. 
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Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan angka riil 

produksi budidaya rumput laut sepanjang 2017 mencapai 1.004.008,32 

ton. Lebih lanjut, 80% hasil budidaya perikanan di Sulawesi Tenggara 

merupakan komoditas rumput laut sehingga bidang ini sangat menjanjikan 

bagi para nelayan. Kondisi ini didukung karena hampir semua kabupaten 

dan kota di Sultra merupakan daerah produsen rumput laut. Dari data 

yang diperoleh, dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, hanya 

terdapat satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut. Selebihnya 

memiliki garis pantai dan merupakan Kawasan budidaya rumput laut. 

Indonesia menjadi salah satu negara eksportir rumput laut dengan 

mengirim komoditas ini ke berbagai negara di dunia. Sebanyak 12 negara 

sudah jadi wilayah tujuan ekspor rumput laut hasil ekstrak petani di 

Indonesia. Penggunaan rumput laut di negara tujuan ekspor dimanfaatkan 

sebagi bahan kosmetik. Kondisi eskpor ini juga didukung oleh kebutuhan 

beberapa negara yang masih cukup tinggi untuk industri kosmetik yakni 

berkisar 50 persen (Tilaar, 2018). terkait perdagangang, dalam slam dijelaskan 

pada Q.S Al Fathir ayat 29-30 : 

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa 
membaca kitab allah dan selalu mendirikan sholt serta terbiasa 
menyisihkan (infak) dari sedikit rizki yang telah kami anugerakan 
kepada merek itu sedang mengharapkan bisnis perdagangan yang 
tidak akan rugi. Supaya allah SWT menyempurnakan pahala kepada 
mereka dan menambah karunia-Nya sungguh., Allah maha 
pengampung lagi maha mensyukuri. (Q.S Fathir: 29-30). 
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Perdagangan internasional seperti ini merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani rumput 

laut. Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah terbesar kelima dalam 

hal ekspor rumput laut membuat peneliti tertarik melakukan kajian ekspor 

rumput laut dengan melihat beberapa variabel yakni “PENGARUH, 

PRODUKSI, LUAS LAHAN, NERACA PERDAGANGAN DAN INFLASI 

TERHADAP EKSPOR RUMPUT LAUT DI SULAWESI TENGGARA”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh  kurs terhadap ekspor rumput laut diwilayah 

Sulawesi Tenggara 

2. Bagaimana pengaruh produksi terhadap ekspor rumput laut diwilayah 

Sulawesi Tenggara 

3. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap ekspor rumput laut 

diwilayah Sulawesi Tenggara 

4. Bagaimana pengaruh neraca perdagangan terhadap ekspor rumput 

laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap ekspor rumput laut diwilayah 

Sulawesi Tenggara 

 



6 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

   Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah 

penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pengaruh kurs terhadap ekspor rumput laut diwilayah  

Sulawesi Tenggara 

2. Menganalisis pengaruh produksi terhadap ekspor rumput laut 

diwilayah Sulawesi Tenggara 

3. Menganalisis pengaruh luas lahan terhadap ekspor rumput laut 

diwilayah Sulawesi Tenggara 

4. Menganalisis pengaruh neraca perdagangan terhadap ekspor rumput 

laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

5. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap ekspor rumput laut diwilayah 

Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

   Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dengan 

menyampaikan informasi dan penjelasan yang akurat terkait tujuan 

penelitian yang disampaikan sebelumnya. Diharapkan bermanfaat bagi 

dunia pendidikan sebagai bahan pembelajaran di kelas, serta masukan 

bagi pemerintah dalan menghadapi ekspor rumput laut khususnya di 

Sulawesi Tenggara 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi 

bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Transaksi bisnis 

contohnya adalah ekspor produk dari satu negara kenegara lain, investasi 

pembangunan pablik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar 

negeri, memproduksi salah satu bagian produk diluar negeri dan 

merakitnya didalam negeri dan peminjaman dana dari bank disuatu 

negara untuk membiayaioperasi bisnis dinegara lain. Negara sebetulnya 

tidak berdagang atau berbisnis dengan negara lain. Yang melakukan 

perdagangan atau bisnis adalah penduduk suatu negara dengan 

penduduk negara lain. Penduduk bisa seorang warga negara biasa, 

sebuah perusahaan, sebuah lembaga pemerintah, atau sebuah organisasi 

nirlaba( Diphayana, Wahono. 2018) 

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi 

dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek  

ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa jasa. 

Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri 

dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, 

perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah 

yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2001; dalam Susilo, 

A.2001).
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Perdagangan internasioanal adalah perdagangan yang dilakukan 

oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar 

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar 

perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan 

pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan 

pemerintah dengan Negara lain (Setiawan dan Lestari,2011 dalam Susilo, 

A. 2001). Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena dua 

alasan utama. Pertama, negara-negara berdagang karena kemampuan 

setiap negara berbeda satu sama lain sehingga setiap negara dapat 

memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan. Kedua, 

negara-negara melakukan perdagangan untuk mencapai skala ekonomi 

(economic of scale) dalam produksi (Basri, F dan Munandar, H. 2010). 

Perdagangan internasional adalah perdagangan lintas batas untuk 

tujuan menciptakan harga barang dan jasa yang kompetitif. Teori tentang 

perdagangan ini terkenal dan diperkenalkan oleh ekonom terkemuka 

Adam Smith, yang membuat teori yang disebut sebagai absolute 

advantage theory. Smith memandang bahwa kecenderungan 

perdagangan internasional adalah sama dengan perdagangan pada 

umumnya (adanya barter, pertukaran, dan lain-lain). Sebaliknya, di setiap 

perdagangan jelas kepentingan pribadi telah dicari oleh masing-masing 

pedagang, karena hal tersebut yang menjadi motif dari perdagangan 

internasional, namun bukan hanya pelaku usaha yang mendapatkan 

keuntungan, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara keseluruhan dalam 
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perdagangan internasional (Schumacher, 2012: 57). Bahwa demi 

mencapai keuntungan yang sempurna, pelaku usaha dapat 

memaksimalkan pembagian kerja dengan tujuan peningkatan kuantitas 

dengan identifikasi-identifikasi alasan pengembang ini, yaitu: (1) 

peningkatan ketangkasan dalam pekerjaan tertentu; (2) pengghematan 

waktu produksi dan pekerjaan; dan (3) penemuan mesin-mesin baru yang 

memfasilitasi dan membatasi tenaga kerja dan memungkinkan 

menghasilkan produksi yang banyak. Hal ini akan berimbas pada 

pendapatan yang lebih baik, dan efek besarnya adalah menciptakan 

pertumbuhan ekonomi negara dengan pesat (Schumacher, 2012: 58-59). 
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Gambar 1. Kurva Perdagangan Internasional (Salvatore, 2008) 
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Berdasarkan gambar di atas, Panel A menunjukkan bahwa ketika harga 

berada pada P1, kuantitas komoditi X yang ditawarkan (QSx) samadengan 

kuantitas yang diminta (QDx) oleh konsumen negara 1 sehingga negara 

tersebut tidak akan mengekspor komoditinya sama sekali. Oleh sebab itu, 

muncul titik C* yang menunjukkan kurva S pada gambar ii (panel B) yang 

menandakan kurva penawaran ekspor negara 1. Apabila Px bergerak naik 

ke P2 maka akan terjadi kelebihan penawaran jika dibandingkan dengan 

permintaannya sebesar BE. Kuantitas BE merupakan jumlah komoditi 

yang akan diekspor negara 1 pada tingkat harga P2. BE sama dengan 

B*E* pada gambar ii (panel B) dimana titik E* berpotongan dengan kurva 

penawaran ekspor komoditi X dari negara 1. Panel C menunjukkan bahwa 

ketika harga berada pada P3 maka penawaran dan permintan komoditi X 

di negara 2 akan sama besarnya (QDx=QSx) sehingga negara tersebut 

tidak akan mengimpor komoditinya sama sekali dimana titik A* 

menunjukkan kurva permintaan impor negara 2 yang terdapat pada 

gambar ii (panel B). Apabila harga bergerak turun ke P2 maka akan terjadi 

kelebihan permintaan sebesar B’E’. Kelebihan tersebut akan diimpor oleh 

negara 2. Jumlah B’E’ sama dengan B*E* dimana titik E* berada pada 

gambar ii. Panel B menunjukkan  bahwa ketika harga berada pada P2, 

jumlah impor komoditi X yang diminta negara 2 sama dengan jumlah 

ekspor yang ditawarkan oleh negara 1. Kurva tersebut menunjukkan 

perpotongan antara kurva D dan kurva S setelah komoditi X 

diperdagangkan antar dua negara. Apabila Px lebih besar dari P2, maka 
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jumlah ekspor yang ditawarkan akan melebihi jumlah permintaan impor 

sehingga lambat laun harga relatif komoditi tersebut akan turun sehingga 

pada akhirnya akan sama dengan P2. Sedangkan jika Px lebih kecil dari 

P2, jumlah impor yang diminta akan lebih besar dari jumlah ekspor yang 

ditawarkan sehingga Px akan naik dan pada akhirnya sama dengan P2. 

Dengan demikian, P2 merupakan harga ekuilibrium untuk komoditi X 

setelah perdagangan internasional berlangsung. 

B. Teori Permintaan dan Penawaran Ekpor 

 Ekpor adalah penjualan barang keluar negeri dengan 

menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat 

penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importer. 

Permintaan ekspor adalah jumlah barang/jasa yang diminta untuk 

diekspor dari suatu Negara kenegara lain (Sukirna,2010). Proses ekspor 

pada umumnya adalah tindakan untuk mengelurkan barang atau 

komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya kenegara lain.  

 Ekspor merupakan kegiatan menjual benda atau jasa dari satu 

negara kepada penduduk negara lain, yang dilakukan dengan 

menggunakan kapal untuk pengangkutan benda atau jasa tersebut 

sehingga sampai ke negara tujuan, kemudian pihak penjual menyediakan 

permodalan dan hal lain yang membantu kelancaran ekspor tersebut. 

Suatu kegiatan transaksi perdagangan yang terjadi antar negara yang 

terdiri dari kegiatan ekspor dan impor, akan melibatkan perbandingan nilai 

tukar mata uang kedua negara yang bersangkutan. 
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 Menurut Trivena, (2013) dalam Sadono, Sukirna 2010 suatu 

kegiatan transaksi perdagangan yang terjadi antar negara, akan 

melibatkan perbandingan nilai tukar mata uang kedua negara yang 

bersangkutan. Apabila suatu barang ditukar dengan barang lain, tentu 

didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya dimana 

nilai tukar ini sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertukaran 

tersebut. Contohnya dalam perdagangan internasional membandingan 

nilai kurs rupiah dengan dollar AS, disini memungkinkan kita dalam 

membandingkan harga barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai 

negara. 

1. Teori Permintaan Ekspor 

 Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor yang 

mempengaruhi permintaan. Permintaan ekspor suatu negara merupakan 

selisih antara produksi atau penawaran domestik dikurangi dengan 

konsumsi atau permintaan domestik negara yang bersangkutan ditambah 

dengan stok tahun sebelumnya. Secara matematis rumusnya dapat ditulis 

sebagai berikut :  

Xt = Qt – Ct + St-1 

dimana :  

Xt = jumlah ekspor komoditas tahun ke t  

Qt = jumlah produksi domestik tahun ke t  

Ct = jumlah konsumsi domestik tahun ke t 
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St-1 = stok tahun sebelumnya.  

 Jika jumlah stok tahun sebelumnya diasumsikan nol, karena 

produksi pada tiap tahun semuanya diekspor, maka dengan demikian 

fungsi ekspor dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Xt = Qt – Ct 

 Untuk komoditi ekspor, permintaan komoditi yang bersangkutan 

akan dialokasikan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam negeri 

(konsumsi domestik) atau luar negeri (ekspor), sedangkan yang tersisa 

akan menjadi persediaan yang akan dijual pada tahun berikutnya. 

Sebagai sebuah permintaan, maka ekspor suatu negara akan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan negara tujuan ekspor 

terhadap komoditi yang dihasilkan, yaitu harga domestik negara tujuan 

ekspor (HDj), harga impor negara tujuan ekspor (HIj), pendapatan 

perkapita penduduk negara tujuan ekspor (YPj), dan selera penduduk 

negara tujuan ekspor (Sj).  Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

berasal dari negara tujuan ekspor, ekspor suatu negara sebagai sebuah 

permintaan juga dipengaruhi oleh faktor harga di pasar internasional (HX), 

dan nilai tukar (NT). Pengaruh jangka panjang dalam kegiatan ekspor 

diketahui dengan memasukkan peubah lag yaitu volume ekspor tahun 

sebelumnya (Xt-1), dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi 

perekonomian negara terhadap kegiatan ekspor, perlu dimasukkan 

variabel dummy (D) berupa kondisi perekonomian. Secara keseluruhan 

fungsi ekspor suatu komoditi menjadi : 
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Xt = f (HDt, HDt-1, HDj t, Hij t, YPj t, Sj t, HXt, NTt, Xt-1, D 

dimana : 

Xt       = Volume Ekspor Tahun Ke t 

HDt    = Harga Domestik Tahun ke t 

HDt-1 = Harga Domestik Tahun ke t-1 

HDj t   = Harga Domestik Negara Tujuan Ekspor Tahun ke t 

HIj t    = Harga Impor Negara Tujuan Ekspor Tahun ke t 

YPj t   = Pendapatan Perkapita Negara Tujuan Ekspor Tahun ke t 

Sj t      = Selera Negara Tujuan Ekspor Tahun ke t 

HXt     = Harga Ekspor Tahun ke t 

NTt     = Nilai Tukar Mata Uang Negara Pengekspor Terhadap Nilai Tukar 

zNegara Pengimpor Tahun ke t 

Xt-1    = Volume Ekspor Tahun Lalu, Tahun ke t-1 

D        = Variabel Dummy Kondisi Perekonomian Negara 

2. Teori Penawaran Ekspor  

 Penawaran suatu komoditas baik berupa barang maupun jasa 

adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen dalam 

suatu pasar dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran 

mempengaruhi harga secara negatif, jika penawaran meningkat maka 

harga akan cenderung turun karena jumlah komoditas yang ada lebih 

besar dari yang diinginkan oleh konsumen . faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran komoditas adalah harga komoditas tersebut, 
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harga komoditas substitusi, harga faktor produksi, tingkat teknologi, pajak, 

subsidi, dan harapan yang akan datang  

1. Harga komoditas yang bersangkutan Suatu teori dasar ekonomi 

menyatakan bahwa harga sejumlah komoditas mempunyai hubungan 

yang positif dengan jumlah yang ditawarkan yaitu semakin tinggi 

harganya semakin besar jumlah yang ditawarkan, ceteris paribus. Hal 

ini karena peningkatan harga komoditas menyebabkan peningkatan 

keuntungan yang akan memacu peningkatan produksi maupun 

penjualan hasil produksinya. Jadi peningkatan harga dari suatu 

komoditas akan menyebabkan peningkatan penawaran komoditas 

tersebut. Dengan demikian perubahan harga suatu komoditas akan 

menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. 

2.  Harga komoditas substitusi Perubahan harga pada komoditas 

substitusi akan mempengaruhi jumlah penawaran pada komoditas yang 

bersangkutan. Peningkatan harga komoditas substitusi akan 

menyebabkan berkurangnya jumlah penawaran komoditas yang 

bersangkutan.  

3. Harga faktor produksi Harga suatu faktor produksi merupakan harga 

yang harus dikeluarkan perusahaan. Dengan meningkatnya harga 

faktor produksi maka keuntungan yang diterima perusahaan akan 

berkurang. Hal ini akan berakibat perusahaan mengurangi produksinya. 

4. Tingkat teknologi Teknologi berkorelasi positif dengan jumlah yang 

ditawarkan. Jika perusahaan menggunakan teknologi baru, fungsi 
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produksi akan bergeser ke atas yang berarti produksi meningkat dan 

kurva biaya akan bergeser ke bawah yang berarti biaya produksi 

berkurang. Keuntungan yang akan diperoleh menjadi lebih besar.  

5. Pajak Pajak mempengaruhi penawaran secara negatif, jika pajak 

meningkat maka akan diikuti oleh penurunan penawaran. Pajak 

biasanya dikeluarkan dari kebijakan ekonomi pemerintah dalam suatu 

Negara  

6. Subsidi Subsidi berupa insentif dan bantuan pemerintah yang 

dikeluarkan guna melindungi produsen atau konsumen. Kebijakan 

subsidi dapat mempengaruhi penawaran suatu komoditas. Bila subsidi 

diberikan untuk melindungi produsen maka penawaran dapat 

meningkat.  

7. Harapan harga yang akan datang Untuk komoditas ekspor, penawaran 

komoditas bersangkutan akan dialokasikan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat dalam negri dan luar negri. Apabila masih 

terdapat sisa yang belum terjual, maka sisa ini akan menjadi 

persediaan (stok) dan akan dijual pada tahun berikutnya.  

 Untuk mengetahui bagaimana perubahan suatu variabel 

mempengaruhi variabel lain digunakan konsep elastisitas. Elastisitas 

penawaran adalah persentase perubahan Q (Quantity) yang ditawarkan 

sebagai reaksi terhadap persentase perubahan P (Price) yang bersaing. 

Penawaran bersifat elastis bila ES > 1, bersifat inelastis bila ES < 1, dan 

ES = 1 bila perubahan Q dan P tidak merubah total pengeluaran. 
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Penawaran ekspor suatu negara adalah selisih antara 

produksi/penawaran domestik dikurangi dengan konsumsi/permintaan 

domestik negara yang bersangkutan ditambah dengan stok tahun 

sebelumnya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

Xt = Qt – Ct + St-1 

Dimana :  

Xt= Jumlah ekspor komoditas tahun t 

Qt = Jumlah produksi domestik tahun t 

 Ct = Jumlah konsumsi domestik tahun t 

 St-1 = Stok tahun sebelumnya (t-1) 

 Jika jumlah stok tahun sebelumnya diasumsikan nol, karena 

produksi pada tiap tahun semuanya diekspor, maka dengan demikian 

fungsi ekspor dapat dirumuskan sebagai berikut : Xt = Qt – Ct Untuk 

komoditas ekspor, penawaran komoditas bersangkutan akan dialokasikan 

untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam negri dan luar negri. 

Apabila masih terdapat sisa yang belum terjual, maka sisa ini akan 

menjadi persediaan (stok) dan akan dijual pada tahun berikutnya. Jumlah 

produksi domestik pada tahun ke-t (Qt) ditentukan oleh : 1. Harga 

domestik tahun lalu (PDt-1) 2. Luas areal tanaman produktif (At) 3. 

Teknologi (Tt) Sehingga fungsi produksi suatu komoditas dapat 

dinyatakan sebagai berikut : Qt = f (PDt-1, At , Tt) Produksi yang 

dihasilkan sebagian akan dikonsumsi di dalam negri. Besarnya konsumsi 

(Ct) tergantung dari : 1. Harga domestik tahun ke-t (PDt) 2. Pendapatan 
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perkapita (Yt) 3. Selera (St) Sehingga fungsi konsumsi dapat dinyatakan 

sebagai berikut : Ct = f (PDt , Yt , St) Di samping faktor-faktor dalam negri 

(internal), ekspor komoditas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negri 

(eksternal). Ada tiga faktor dari pasar internasional yang besar 

pengaruhnya terhadap ekspor suatu komoditas, yaitu : 

1. Nilai tukar uang (ERt) 2. Harga ekspor komiditi tahun ke-t (PXt) 3. 

Harga barang substitusi di luar negri tahun ke-t (PSt) Sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh jangka panjang dalam kegiatan ekspor, maka perlu 

dimasukkan peubah lag yaitu volume ekspor tahun sebelumnya (Xt-1). 

Sehingga secara keseluruhan fungsi ekspor dapat dinyatakan sebagai 

berikut : Xt = f (PDt-1, At, Tt, PDt, Yt, St, ERt, PXt, Xt-1) 

C. Teori Kurs Valuta Asing 

Kurs Valuta Asing merupakan Pertukaran suatu mata uang dengan 

mata uang lainnya disebut transaksi valas, foreign exchange transaction 

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau 

nilai tukar mata uang/exchange rate Kurs valuta asing juga dapat 

didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara dalam suatu negara 

dalam unit komoditas (seperti mata uang dapat diartikan sebagai 

perbandingan nilai mata uang. Kurs menunjukkan harga suatu mata uang, 

jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Sebagai contoh, nilai kurs 

Rp/USD sebesar 8000, berarti bahwa untuk membeli 1 USD diperlukan 

Rp.8000 (Yulianti dan Prasetyo, 1998).dalam Sadono, Sukirno. 2010. 
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Penurunan kurs antara Rupiah dan USD (misalnya, dari Rp.8000/USD 

menjadi Rp.9000/USD) berarti Dollar menjadi lebih mahal dalam nilai 

Rupiah. Ini mencerminkan bahwa nilai Dollar naik karena jumlah Rupiah 

yang diperlukan untuk membeli Dollar meningkat. Dengan kata lain, Dollar 

mengalami apresiasi terhadap Rupiah. Dari sisi lain, Rupiah menjadi lebih 

murah dinilai dalam Dollar, artinya Rupiah mengalami depresiasi terhadap 

Dollar. Untuk menghindari kebingungan, harus diingat bahwa kurs antara 

mata uang domestik dan mata uang asing diartikan sebagai jumlah mata 

uang domestik yang diperlukan untuk membeli mata uang asing. Bila kurs 

meningkat berarti mata uang domestik mengalami depresiasi dan mata 

uang Universitas Sumatera Utara asing mengalami apresiasi. Kebijakan 

kurs tukar di mana pemerintah suatu negara mengatur nilai tukar mata 

uangnya, maka diklasifikasikan sebagai kurs tetap (fixed exchange rate). 

Sedangkan jika besarnya nilai kurs tukar diserahkan kepada mekanisme 

pasar tanpa campur tangan pemerintah, diklasifikasikan sebagai sebagai 

sistem kurs mengambang, floating exchange rate (Yuliati dan Prasetyo, 

1998).  

 Suatu mata uang dikatakan konvertibel (convertible currency) 

apabila mata uang tersebut bisa dipertukarkan secara bebas dengan mata 

uang negara lain. Tidak adanya mata uang yang konvertibel akan 

menyulitkan perdagangan antar negara, karena masing-masing tidak akan 

mau menerima mata uang mitra dagangnya. Dalam keadaan seperti ini 

yang terjadi adalah perdagangan barter, yaitu menukar barang secara 
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langsung, tetapi jika mata uang semua negara konvertibel maka 

perdagangan multinasional yang terjadi akan lebih efektif . Konvertibilitas 

penuh dari suatu mata uang yang dihambat, akan memunculkan pasar 

gelap (black market) dan beroperasi di luar kontrol pemerintah. Pada 

dasarnya pasar gelap adalah suatu pasar bebas yang berdampingan 

dengan pasar resmi dan menawarkan konversi penuh dalam mata uang 

lokal kendati ditambah premi yang cukup substansial di atas tarif resmi 

(Kuncoro, 1996). 

1. Pengertian flektuasi kurs valutan asing 

2. faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs 

3. sistem penetapan kurs valutan asing 

Menurut ekananan 2014. 3 sistem kurs valutan asing yang dipake suatu 

Negara 

a. sistem kur mengambang 

b.sistem kurs tetap 

c. sistem kurs terkontrol/terkendali 

4 teori volatilitas nilai tukar 

D. Inflasi 

Inflasi sering di artikan sebagai kecenderugan naiknya harga 

secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu. 

Perkembangan inflasi yang terus meningkat memberikan hambatan pada 

pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Kegagalan atau 
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guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar 

domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Sukirno, 2004). 

Menurut Nopirin (2000) terdapat beberapa hal yang dapat 

menimbulkan inflasi diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Demand Pull Inflation Inflasi ini bermula dengan adanya kenaikan 

permintaan total (aggregate demand), sedangkan produksi telah berada 

pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati 

kesempatan kerja penuh. 

2.  Cost Pust Inflation Berbeda dengan demand pull inflation, cost push 

inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga dan turunnya 

produksi. Jadi inflasi yang dibarengi denagn resesi. Keadaan ini timbul 

biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total 

(aggregate supplay) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Inflasi 

sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara. 

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs pertukaran valuta 

asing. 

 Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan 

nilai tukar valuta asing. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga-harga 

dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri, oleh karena 

itu inflasi berkecenderungan menambah impor. Inflasi juga dapat 

menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal, sehingga inflasi 

berkecenderungan untuk mengurangi ekspor. Hal tersebutlah yang 

dapat menyebabkan neraca transaksi berjalan defisit (Sukirno, 2004). 
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 Berhubungan dengan pengertian inflasi ini, mereka membedakan 

tingkat inflasi dan indeks harga. Tingkat inflasi adalah persentase 

perubahan di dalam tingkat harga, sedangkan indeks harga itu sendiri 

adalah mengukur biaya dari sekelompok barang tertentu sebagai 

persentasi dari kelompok yang sama pada periode awal. Secara umum, 

dikenal ada tiga indeks harga (Nanga, 2001), yaitu:  

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) Indeks 

Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks harga yang mengukur 

biaya sekelompok barang-barang dan jasa di pasar.  

2. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) Indeks Harga 

produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (raw 

material), produk antara (intermediate products), dan peralatan modal 

dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan.   

3. GNP Deflator GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan 

perbandingan antara GNP nominal dan GNP riil dikaitkan dengan 100. 

GNP riil adalah nilai barangbarang dan jasa yang dihasilkan di dalam 

perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan 

menggunakan harga tahun dasar. Oleh karena itu, GNP riil juga sering 

disebut GNP berdasarkan tahun dasar, sedangkan GNP nominal 

adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku. 

E. Neraca perdagangan 

 Neraca perdagangan adalah selisih antara ekspor dan impor. 

Apabila ekspor lebih besar dari nilai impor maka akan dihasilkan neraca 
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perdagangan yang positif (surplus) dan apabila ekspor lebih kecil dari 

impor maka akan dihasilkan neraca perdagangan yang negatif(defisit) 

(Krugman, 2005). Keseimbangan neraca perdagangan (balance of trade) 

merupakan salah satu komponen dari neraca permbayaran. Neraca 

pembayaratan (balance of payment) adalah catatan resmi penduduk suatu 

negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. Keseimbangan neraca perdagangan adalah kondisi 

dimana ekspor sama dengan impor.  

 Transaksi yang dicatat dalam keseimbangan neraca perdagangan 

hanya transaksi ekspor dan impor Perdagangan yang dicatat meliputi 

perdagangan barang baik migas maupun nonmigas dan jasa-jasa yang 

dicatat meliputi; jasa transportasi, perjalanan, komunikasi, konstruksi, 

asuransi, keuangan, komputer dan informasi, royalti dan imbalan lisesnsi, 

personal, kultural, rekreasi dan jasa lainnya. Sementara itu, pendapatan 

investasi dan transfer berjalan tidak dicatat dalam keseimbangan neraca 

perdagangan walaupun keduanya adalah bagian dari neraca pembayaran. 

 Pencatatan dalam keseimbangan neraca perdagangan bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi 

internasional dari negara yang bersangkutan, sehingga dapat membantu 

pemerintah dalam mengambil kebijakan baik dalam bidang perdagangan 

maupun moneter dan fiskal. Oleh sebab itu, kondisi neraca perdagangan 

yang surplus atau defisit kemudian akan mempengaruhi pemerintah dalam 
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mengambil keputusan yang mendorong neraca perdagangan berada 

didalam kondisi keseimbangan. 

F. hasil penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

NO NAMA/TAHUN JUDUL METODE  HASIL 
PENELITIAN& 

1 I Kadek Wirawan 
Wayan Yogiswara 

Pengaruh 
Kurs, 
Produksi,Luas 
Lahan dan 
Iklim 
Terhadap 
Ekspor 
Rumput Laut 
Bali 

Penelitian ini 
menggunakan 
data sekunder 

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa kurs dollar 
amerika, jumlah 
produksi, luas 
lahan dan iklim 
secara simultan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
volume ekspor 
rumput laut bali 

2 Supriani 
Sidabalok 2017 

Analisis 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruh
i penawaran 
ekspor 
komoditas teh 
Indonesia 

Model regresi 
ordinary least 
square-pooled 
data dengan 
bantuan 
software 
eviews versi 
6.0 

Hasil regresi 
menunjukkan 
bahwa variable 
nilai tukar, harga 
ekspor teh, 
pendapatan 
nasional Negara 
pengimpor, dan 
harga kopi secara 
bersama-sama 
mampu 
menjelaskan 
variasi atau 
perubahan 
variabel volume 
ekspor teh 
indonesia sebesar 
86,36% 
sedangkan 
sisanya 13,64% 
dijelaskan oleh 
variabel lain yang 
tidak dimasukkan 
dalam modal 



25 
 

 

estimasi.  

3. Risna yusuf dan 
Tajerin 2008 

Pendugaan 
fungsi 
penawaran 
ekspor rumout 
laut Indonesia 
dipasar 
Internasional 
analiasi 
pendekatan 
error 
correction 
model (ECM) 

Metode 
koreksi 
kesalahan.(er
or correction 
model)  

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa penawaran 
ekspor rumput laut 
di indonesia 
kepasar 
internasional 
dipengaruhi oleh 
produksi,harga 
ekspor,pendapata
n nasional bruto 
Negara mitra 
dagang,nilai tukar 
rupiah dan ekspor 
rumput laut di 
indonesia tahun 
lalu dengan arah 
perubahan yang 
sama (positif). Dan 
harga domestic 
dan tingkat suku 
bunga dengan 
arah perubahan 
yang berlawanan 
(negative).   

 

G. Kerangka fikir  

Komoditas rumput laut menjadi salah satu hasil laut yang 

diunggulkan dan dikembangkan secara luas. Wilayah sentra produksi 

rumput laut mencapai 384,73 ribu ha tersebar di seluruh wilayah perairan 

Indonesia, dan menempatkan Provinsi Sulawesi Tenggara pada urutan 

tertinggi sebagai sentra produksi rumput laut dengan jumlah produksi 

sebesar 3,4 juta ton atau sekitar 30,2 persen dari total produksi nasional 

pada tahun 2016. Hal tersebut menjadikan rumput laut sebagai komoditas 

unggulan ekspor dari sektor perikanan. 
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Ekspor adalah arus keluar sejumlah barang atau jasa yang 

diproduksi oleh suatu negara ke pasar negara lain atau pasar 

internasional. Perdagangan internasional memberikan rangsangan guna 

menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan 

meningkatnya produksi di dalam negeri. Ekspor mencerminkan aktifitas 

perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam 

dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu 

negara yang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan 

perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju. Kegiatan 

ekspor komoditas rumput laut sebagian besar dilakukan oleh eksportir 

yang berada di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Untuk 

kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Tenggara  memegang peranan  

dalam ekspor komunitas rumput laut. Pertumbuhan ekspor berkaitan erat 

dengan nilai tukar karena barang-barang ekspor ditentukan oleh satuan 

mata uang asing. Nilai tukar yang tidak stabil mengakibatkan 

pertumbuhan ekspor pun menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan harga 

barang ekspor tidak dapat diprediksikan. Volume produksi dan luas lahan 

juga berpengaruh terhadap ekspor. Volume produksi dan luas lahan 

berkontribusi dalam menyediakan stok dan besarnya ekspor. Selain itu 

neraca perdagangan dan inflasi dianggap sebagai beberapa faktor makro 

yang mempengaruhi ekspor rumput laut. Gambaran lengkap mengenai 

kerangka pemikiran operasional adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 
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H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 

pertanyaan yang diajukan. Untuk menguji pengaruh koefesien regresi 

ditentukan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : B1 = 0  Berarti bahwa variabel independen (kurs dollar, produksi,   

luas lahan, neraca perdagangan, dan inflasi) tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (ekspor rumput 

laut). 

H1 : B1  ≠ 0  Berarti bahwa variabel independen (kurs dollar, produksi,  

luas lahan, neraca perdagangan, dan inflasi) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (ekspor rumput laut). 

Dasar dari hipotesis tersebut adalah : 

1. Jika P – Value < 0,05 maka tolak H0 karena variabel dependen 

berpengaruh terhadap variabel independen. 

2. Dan jika P – Value > 0,05 maka terima H0 yang berarti bahwa 

variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel 

independen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembuktian hipotesis dan 

pemahaman melalui berbagai tes. Pendekatan ini lebih sering berupaya 

mengukur suatu kosep (variabel), sehingga lebih mudah dipahami secara 

statistik. Dalam pelaksanaan penelitian, pendekatan kuantitatif lebih sering 

mengarahkan masalah menjadi suatu hubungan kausalitas sehingga 

rumusan masalah dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan berbagai 

variabel. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data sekunder 

menggunakan perangkat lunak “SPSS”. 

B. waktu dan Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei –Agustus 2021. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive. 

Ada pun lingkup penelitian adalah Provinsi Sulawesi Tenggra sebab 

daerah ini merupakan sentra produksi rumput laut yang secara konsisten 

melakukan ekspor rumput laut. 

C. Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional. 

Metode ini dapat mengetahui berapa besar kontribusi variable-variabel 

bebas terhadap variable terikat serta besar arah hubungan yang terjadi.
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D. Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder berupa data Time Series atau disebut juga data 

deret waktu, yakni sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang 

didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu 

mingguan, bulanan atau tahunan. Data sekunder yang digunakan telah 

didokumentasikan oleh pihak terkait yang relevan dan dapat dipercaya. 

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif 

triwulan pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai 2021. Data 

sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang 

bersifat makro dan mudah didapat. Data tersebut diolah kembali sesuai 

dengan kebutuhan model yang digunakan.  

Sumber data yang diperoleh berasal dari berbagai instansi terkait 

diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank 

Indonesia (BI), Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Asosiasi 

Pengusaha Rumput Laut Indonesia (ARLI), penelitian terdahulu yang 

relevan, jurnal pedukung, dan literatur lainnya. 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini juga di dapat dari 

internet dan bahan pustaka berupa literatur dari buku-buku, majalah, 

jurnal dan buletin yang berhubungan dengan ekspor rumput laut. 
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E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi 

pustaka dan dekumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek studi. Teknik dekumentasi dilakukan dengan 

menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang 

berkaitan dengan objek studi. 

F. Variabel Penelitian  

 Menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap variable, 

maka dibawa ini akan dijelaskan mengenai variable yang akan digunakan 

variable bebas (dependen variable) dalam penelitian ini adalah Kurs, 

dollar, produksi rumput laut,luas lahan budidaya rumput laut, neraca 

perdagangan, dan inflasi. Sedangkan variable terikat (independent 

variable) dalam penelitian ini adalah ekspor rumput laut. Variable dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Variable penelitian  

Tabel 2. Variabel Penelitian 

No Variabel Satuan Simbol 

1 Ekspor Rumput Laut US$ Y 

2 Kurs Dollar Amerika Rp/1US$ X1 

3 Produksi Rumput Laut Ton X2 

4 

 

 

Luas Lahan Budidaya 
Rumput Laut 

Ha X3 
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5 Neraca Perdagangan US$ X4 

6 Inflasi % X5 

G. Teknik dan Alat Analisis Data 

 Penelitian ini mengunakan model regresi linier berganda. Regresi 

linier berganda merupakan alat yang digunakan untuk menentukan 

permasalahan regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel 

dependen yang ditentukan dengan dua atau lebih variable independen. 

Regresi berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana, 

karena dalam menganalisa suatu hubungan keterkaitan antara 

variabelnya tidak hanya satu variable bebas saja tetapi banyak variable 

lainnya. 

 Bentuk umum regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Y=џ+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+џi 

Dimana: 

Y   = Ekspor Rumput Laut Sulawesi Tenggara 

џ    = intersep (konstanta) 

X1 = Kurs Dollar Amerika(RP/1US$) 

X2 = Produksi Rumput Laut 

X3 = Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Sulawesi Tenggara 

X4 = Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara (US$) 

X5 = Inflasi (%) 

β1, β2,β3,β4,β5,= Koefisien Regresi dari masing-masing variable bebas 
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џi = Tingkat Kesalahan (standar Eror) Stokastik 

 model uji yang telah dibuat, selanjutnya dianalisis dengan uji 

asumsi klasik dan uji statistic untuk menginterpret variable-variabel 

terhadap model penduga. 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Gujarat (2010) untuk mengetahui apakah model estimasi 

yang telah dibuat tidak menyimpang dari asumsi-asumsi klasik, maka 

yang dilakukan beberapa uji antara lain : 

a) Uji Multikolieniritas 

 Penguji ini bertujuan untuk mengamati apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar perubah bebas atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah model yang tidak terjadi korelasi antar peubah bebas. Penguji ini 

dapat dilakukan dengan uji collinearity statistic dengan melihat nilai 

inflation factor (VIF) pada model regresi. Adapun dengan kriterianya 

sebagai berikut: 

 Jika VIF>10, aka terdapat multikolinearitas 

 Jika VIF<10, maka tidak terjadi multikolinearitas 

b) Uji Normalitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peubah bebas 

dan terikat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. 

Apabila terdapat penyimpangan terhadap asumsi distribusi normalitas 

maka masih akan tetapi menghasilkan penduga koefisien regresi linear, 

tidak terbias dan terbaik. Penyimpangan asumsi normalitas ini akan 
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semakin kecil pengaruhnya jika jumlah contoh diperbesar. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk nilai peubah yang semula 

nilainya absolute ditransformasikan menjadi bentuk lain seperti kuadratik. 

Respirokal dan lain sebagainya sehingga akan menghasilkan disribusi 

yang normal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil grafik normal 

p-p plot yang diperoleh dari hasil output SPSS, jika titik-titik yang 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti diagonal maka dapat 

disimpulkan bahwa semua data berdistribusi normal. 

c. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik 

dalam analisis regresi linear berganda. Uji autokorelasi adalah untuk 

melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode 

sebelumnya (t -1). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time 

series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data pada kuesioner 

di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada 

saat yang bersamaan. 

2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk 

dapat menarik kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga 

digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Uji hipotesis dibagi menjadi 

beberapa pengujian diantaranya yaitu uji koefisien determinasi(uji-R2 ),Uji 

Simultan(Uji-F),dan uji Parsial (Uji-t) 

 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/tipe-data.html
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/tipe-data.html
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a) koefisien determinasi (R2 ) 

 Uji ini digunakan untuk melihat sejauh mana variabel bebas mampu 

menjelaskan variable respon. Nilai R2 dapat dihitung dengan cara : 

R2=JKR/JKT 

Dimana : R2 = Koefisien determinasi 

             JKR = Jumlah Kuadrat regresi 

             JKT = Jumlah Kuadrat Total 

b) Pengujian secara Simultan (Uji-F) 

 Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji……..yaitu uji yang 

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh sebuah variable bebas 

terhadap terikat dan untuk menguji apakah modal regresi yang ada 

signifikan atau tidak signifikan. 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tebal. 

Kriteria pengambilan kesimpulan : 

 Jika F hitung>F tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Ini berarti 

bahwa variable independen berpengaruh signifikan terhadap 

Variabel dependen. 

 Jika F hitung< F tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Ini berarti 

bahwa variable independentidak berpengaruh signifikan terhadap 

variable dependen. 

C) Pengujian Secara Parsial  (Uji-t) 

 Uji-t digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi masing-

masing variable independen secara individu melihat pengaruh nyata atau 



36 
 

 

tidak terhadap variable dependen. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan t hitung atau t statistic dengan t tebel. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1)  Menentikan Ho dan Ha 

 Jika Hipotesis Positif. Maka : 

Ho:β1≤0 

Ha:β1>0 

 Jika Hipotesis Negatif. Maka: 

Ho:β1≥0 

Ha:β1<0 

2) Menentukan tingkat keyakinan dan daerah kritis (=n=k=1) 

3) Menentukan nilai t tabel kemudian membandingkan nilai t tabel dan 

nilai t statistic. 

4) Kriteria pengambilan keputusan uji statistik : 

 Ho diterima apabilah t-hitung<t-tabel, artinya variable dependen tidak 

dipengaruhi oleh variable independen. 

 Ho ditolak apabila t-hitung >t-tabel, artinya variable dependen 

dipengaruhi oleh variable independen. 

d) Uji Variable Dominan  

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui variable bebas mana yang 

paling berpengaruh terhadap variable terikat. Variable yang paling 

dominan dapat dilihat pada nilai absolute standardized coefficients beta 

dari hasil output SPSS. Variable yang memiliki nilai absolute standardized 
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coefficients beta yang paling tinggi merupakan variable yang paling 

dominan. 

H. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional masing-masing variable dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Ekspor adalah nilai jual rumput laut kering baku yang belum diolah 

yang diperdagangankan ke luar negeri selama rentang waktu 

tertentu. Nilai ekspor merupakan hasil dari volume ekspor dikali 

dengan harga ekspor. Jika volume atau harga meningkat maka nilai 

ekspor juga diasumsikan akan meningkat. Satuan variabelnya 

dinyatakan dengan dollar Amerika (US$). 

2. Kurs dollar adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah 

terhadap mata uang negara lain, yang dalam penelitian ini, 

digunakan perbandingan nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat (US$). Data Kurs yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Kurs Tengah yang nilainya dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Fluktuasi kurs adalah keadaan kurs yang berubah-ubah, baik 

mengalami apresiasi yaitu kenaikan nilai eksternal dolar (nilai dollar 

menguat terhadap rupiah) atau mengalami depresiasi yaitu turunnya 

nilai eksternal dolar (nilai dollar melemah terhadap rupiah). 

4. Produksi Rumput Laut adalah volume atau kuantitas jumlah rumput 

laut dalam keadaan kering yang dihasilkan oleh pembudidaya dari 

proses budidaya. Satuan variabelnya dinyatakan dengan ton. 
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5. Luas lahan budidaya rumput laut adalah jumlah keseluruhan  lahan 

yang digunakan untuk melakukan proses budidaya rumput laut, 

terdiri dari lahan diarea tambak dan lahan diarea pemanfaatan laut 

lepas. Satuan variabelnya dinyatakan dengan hektar (Ha). 

6. Neraca Perdagangan adalah catatan yang menggambarkan 

perbedaan antara nilai moneter antara ekspor dan impor dalam 

periode waktu tertentu. 

7. inflasi adalah suatu proses ketidakseimbangan yang dinamis yaitu, 

tingkat harga yang terus-menerus mengalami kenaikan selama 

periode tertentu.Inflasi merupakan suatu kecenderungan 

meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang 

wak
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Rumput laut merupakan salah satu komoditi andalan ekspor 

Sulawesi Tenggara. Kegiatan ekspor berperan penting bagi 

perkembangan industri itu sendiri maupun bagi pemerintah. Perdagangan 

internasional dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan 

ekspornya keluar negeri sehingga dapat memicu peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. 

Penelitian ini berfokus untuk membahas variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi ekspor rumput laut di Sulawesi Tenggara. Variabel 

tersebut adalah kurs dollar, volume produksi dan luas lahan. 

1. Perkembangan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Kurs rupiah terhadap dollar selama periode 2017-2021 mengalami 

fluktuasi dan cenderung mengalami depresiasi setiap tahunnya. Fluktuasi 

tersebut disebabkan oleh faktor fundamental yaitu permintaan dan 

penawaran valuta asing, juga faktor non-fundamental yaitu kondisi sosial- 

politik serta keamanan dalam negeri, serta kebijakan pemerintahan pada 

periode tersebut. Perkembangan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

dapat dilihat pada gambar 3. 

Kurs rupiah menunjukkan depresiasi pada tahun 2014 yaitu 

sebesar Rp.10.950. Tahun 2015-2016 kurs mengalami apresiasi sebesar 
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Rp.9.400 dan Rp.8.991. Kemudian di tahun 2017-2021 kurs secara 

terus menerus mengalami depresiasi. Kemerosotan kurs rupiah secara 

signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Tahun 2018 depresiasi kurs 

rupiah sebesar Rp.12.189 yang pada tahun sebelumnya Rp.9.670. Tahun 

2020 depresiasi kurs rupiah sebesar Rp.13.795 yang pada tahun 

sebelumnya Rp.12.440. Tahun 2021 kurs rupiah mengalami apresiasi 

sebesar Rp.13.436. 
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Gambar 3. Grafik Perkembangan Kurs Rupiah terhadap Dollar 
Amerika 

 

Kurs rupiah menunjukkan depresiasi pada tahun 2020 yaitu 

sebesar Rp.13.795. Tahun 2017-2020 kurs mengalami apresiasi sebesar 

Rp.9.670 dan Rp.13.795. Kemudian di tahun 2017-2021 kurs secara terus 

menerus mengalami depresiasi. Kemerosotan kurs rupiah secara 

signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2020 depresiasi kurs 

rupiah sebesar Rp.13.795 yang pada tahun sebelumnya Rp.12.440. 
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Tahun 2021 depresiasi kurs rupiah sebesar Rp.13.436 yang pada tahun 

sebelumnya Rp.13.795. Tahun 2021 kurs rupiah mengalami apresiasi 

sebesar Rp.13.436. 

Kurs rupiah terhadap mata uang asing dalam hal ini Dollar Amerika 

ditentukan oleh mekanisme pasar sejak diberlakukannya sistem nilai tukar 

mengambang sejak Agustus 1997 sehingga fluktuasi kurs (naik turunnya 

nilai tukar) ditentukan oleh kekuatan pasar. Berbagai tekanan terhadap 

rupiah mengakibatkan kurs rupiah menjadi terlalu rendah (undervalued). 

2. Perkembangan Produksi Rumput Laut di Sulawesi Tenggara 

a. Pemasaran Rumput Laut. 

1) Rantai Pemasaran Rumput Laut 

Berdasarkan hasil studi lapangan, dapat digambarkan pola rantai 

pemasaran rumput laut berawal dari pembeli besar yang biasanya 

eksportir atau industri olahan. Industri olahan atau eksportir akan 

bernegosiasi kepada pedagang besar mengenai harga, spesifikasi produk 

dan syarat-syarat pembayaran. Pedagang besar akan diberi uang muka 

sebagai bukti kemitraan kemudian uang muka tersebut dijadikan 

tambahan modal awal untuk pengadaan barang. Pedagang besar ini akan 

bernegosiasi dengan pedagang-pedagang pengumpul yang kemudian 

ditugaskan untuk mengumpulkan rumput laut kering dari pembudidaya 

dengan harga yang telah di tetapkan oleh pedagang besar. Pedagang 

pengumpul ini terdiri dari pedagang pengumpul di kota, pedagang 

pengumpul lokal, maupun koperasi. Pedagang kecil akan melakukan 
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pencarian atau pengumpulan rumput laut kering, proses awal (sortir dan 

pemilihan) dan pembayaran kepada petani pembudidaya. Biasanya 

pedagang pengumpul sudah memiliki “anak buah” yaitu pembudidaya 

yang diberi pinjaman modal dan akan menjual hasil panennya kepada 

pedagang pengumpul tersebut. Untuk pedagang besar akan 

mengumpulkan rumput laut kering dari pedagang pengumpul dan juga 

pembudidaya binaannya. Secara skematis jenjang rantai pemasaran dan 

dapat disajikan dalam gambar berikut: 

 
 

 

Gambar 4. Rantai Pemasaran Rumput Laut Kering 
 

b. Fungsi Pemasaran Rumput Laut 

Pedagang Pengumpul 

di daerah lokal 

Pedagang Pengumpul 

di daerah lokal 

Pedagang Besar 

Pabrikan / Industri Eksportir 

Pedagang Pengumpul di kota 

 

Koperasi 

Pembudidaya/Petani Rumput Laut 
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Pola pemasaran akan berjalan efisien bilamana tiap-tiap pelaku 

pemasaran memiliki fungsi-fungsi pemasaran. Secara teori, saluran 

pemasaran dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Kotler (2017) 

menjelaskan bentuk-bentuk saluran pemasaran yang umum digunakan, 

antara lain: (i) saluran nol tingkat (saluran pemasaran langsung), yang 

terdiri dari seorang produsen yang langsung menjual ke konsumen akhir; 

(ii) saluran satu tingkat terdiri dari satu perantara penjualan; (iii) saluran 

dua tingkat, terdiri dari dua perantara, biasanya adalah pedagang besar 

dan pedagang eceran; dan (iv) saluran tiga tingkat, terdiri dari tiga 

perantara, yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang 

eceran Saluran pemasaran dengan tingkat yang lebih tinggi juga dapat 

ditemukan tetapi jarang terjadi. Setiap saluran pemasaran memiliki peran 

yang jelas sehingga pemasaran berjalan efektif. Banyaknya tingkat pada 

saluran pemasaran akan menentukan besarnya biaya pemasaran. 

Saluran pemasaran yang lebih banyak akan menentukan biaya 

pemasaran juga lebih besar karena fungsi pemasaran yang dikerjakan 

lebih banyak.  

Pengelompokkan jenis saluran pemasaran yang dijelaskan oleh 

Kotler (2017), pola pemasaran dari petani sampai ke eksportir dan 

industri pada gambar 5 dilakukan dengan dua dan tiga tingkat saluran 

pemasaran. Pola pemasaran dua tingkat saluran pemasaran pemasaran 

terdiri dari pedagang pengumpul atau koperasi dan pedagang besar. 
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Sedangkan pola pemasaran tiga tingkat saluran pemasaran terdiri dari 

pedagang pengumpul lokal atau koperasi, pedagang pengumpul di kota 

dan pedagang besar. 

c. Harga Rumput Laut 
 

Berdasarkan hasil studi lapangan maka diperoleh informasi bahwa 

harga ekspor rumput laut ditentukan melalui kesepakatan perjanjian 

antara pengusaha dalam negeri dengan pihak pembeli dari luar negeri 

(buyer). Harga Eucheuma cottonii jika dikonversi ke mata uang Rupiah 

menjadi rata-rata sekitar Rp 17.000/kg, sementara harga normal 

Eucheuma cottonii di dalam negeri hanya berkisar Rp 10.000/kg–Rp 

12.000/kg. Sedangkan harga Garcillaria jika dikonversi ke mata uang 

Rupiah menjadi rata-rata 12.000/kg, sementara harga normal Gracillaria di 

dalam negeri hanya berkisar Rp.6000-Rp.8000/kg. Perbedaan harga yang 

sangat signifikan tersebut menyebabkan pengusaha rumput laut lebih 

memilih untuk menjual produknya ke luar negeri daripada menjual ke 

industri dalam negeri. 

d. Standar Rumput Laut Indonesia 

Dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan 

komoditas rumput laut kering yang dipasarkan di dalam dan luar negeri, 

maka Departemen Kelautan dan Perikanan bersama Badan Standarisasi 

Nasional menyusun Standar Nasional Indonesia yang dapat memenuhi 

jaminan tersebut. Standar ini menetapkan spesifikasi yang mencakup 

teknik sanitasi dan hygiene, syarat mutu dan keamanan pangan 
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komoditas rumput laut kering. Standar ini berlaku untuk rumput laut kering 

dan tidak berlaku untuk produk yang mengalami pengolahan lebih lanjut. 

Berikut adalah tabel mengenai standar nasional rumput laut Indonesia. 

Tabel 4. Standar Nasional Rumput Laut Indonesia  
 

Jenis Uji Satuan Euche
ma 
sp. 

Gracila
ria 
sp. 

Gelidiu
m 
sp. 

a. Sensori Angka (1-9) 7 7 7 

b. Kimia     

- Kadar air %Fraksi massa 30-35 15-18 15-20 

- Clean 
anhydrous 
weed* 

%Fraksi massa Minimal 30 Minimal 30 Minimal 30 

c. Fisik 

Benda Asing 

 
%Fraksi massa 

 
Maksimal 
5 

 
Maksimal 
5 

 
Maksimal 
5 

Catatan* Bila diperlukan 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2021 
 

e. Ekspor Rumput Laut 

Indonesia merupakan pemasok rumput laut terbesar ketiga di dunia 

setelah China dan Philipina. Hal tersebut memberi peluang bagi Sulawesi 

Tenggara sebagai sentra penghasil rumput laut terbesar di Indonesia 

untuk memenuhi permintaan kebutuhan dunia akan rumput laut. Setiap 

tahunnya Sulawesi Tenggara mampu menyumbang kurang lebih 30% dari 

total ekspor nasional. 

Rumput laut adalah salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia 

dari sektor nonmigas karena mampu menjadi penyumbang devisa yang 

cukup besar. Rumput laut menjadi komoditi andalan ekspor sektor 

perikanan disamping ikan tuna, cakalang, telur ikan terbang, ikan karang, 
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udang, serta teripang. 

Ekspor rumput laut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal 

tersebut dikarenakan permintaan rumput laut dari berbagai belahan dunia 

semakin meningkat, baik untuk kebutuhan industri, bahan makanan, 

maupun lainnya. Sebanyak 70 persen produksi bahan mentah rumput 

laut kering diserap pasar ekspor, sedangkan 30 persen diserap oleh pasar 

dalam negeri. 

Tabel 5. Perkembangan Ekspor Rumput Laut di Sulawesi Tenggara 

 
Nilai ekspor 

(US$) 
Perkembang

an 
(%) 

2017 925.721.378 - 

   2018 3.798.791.804 5,75 

2019 1.482.164.793 -2,32 

   2020    4.958.091.600 6,95 

2021 5.257.091.786 5,98 

Rata-Rata 3.284.373.020 16,36 

Sumber: DKP Sultra, 2017-2021 
 
 

Pada tabel 5 dapat dilihat perkembangan ekspor rumput laut 

Sulawesi Tenggara mulai mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya 

kecuali di tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas yang 

menyebabkan rendahnya daya saing rumput laut Indonesia dibandingkan 

negara-negara penghasil rumput laut di dunia pada saat itu. 

Pertumbuhan ekspor rata-rata sebesar 16,36 persen selama 

periode 2017-2021. Pertumbuhan ekspor yang signifikan dapat dilihat 

Tahun 
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pada tahun 2017 yakni sebesar 5,75 persen, dan tahun 2020 dimana 

pertumbuhan ekspor sebesar 6,95 persen, kemudian terus mengalami 

perkembangan positif hingga tahun 2021. Kenaikan ekspor yang dimulai 

pada tahun 2020 ini dikarenakan meningkatnya permintaan dari lima 

besar negara pengimpor rumput laut kering Sulawesi Tenggara yaitu 

China, Chili, Jerman, Jepang dan Vietnam yang menggunakan rumput laut 

sebagai bahan baku industri olahan. Harga rumput laut di Sulawesi 

Tenggara untuk kebutuhan ekspor juga naik karena tingginya permintaan 

di pasar eskpor tersebut, sehingga nilai ekspor rumput laut ikut meningkat. 

Harga rumput laut kering jenis Cottoni yang sebelumnya Rp.10.000-

Rp.12.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000–Rp 14.000 per kilogram, 

sedangkan rumput laut kering jenis Gracilaria yang sebelumnya Rp.3.000-

Rp.5.000 naik menjadi Rp.6.000-Rp   8.000   per   kilogram.   Kenaikan   

harga   ini   mendorong produktivitas di sektor hulu meningkat sehingga 

menyebabkan peningkatan volume produksi. 

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sentra produksi dan 

pengembangan rumput laut yang potensial di Indonesia. Budidaya rumput 

laut menjadi salah satu komoditas unggulan dalam program revitalisasi 

perikanan di Sulawesi Tenggara disamping udang dan tuna. Terdapat dua 

jenis rumput laut komersial bernilai ekonomis tinggi yang dibudidayakan di 

Sulawesi Tenggara, yakni jenis Euchema cottonii yang dibudidayakan di 

laut lepas, serta jenis Glacillaria sp. yang dibudidayakan di tambak. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan keunggulan 
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budidaya rumput laut di Sulawesi Tenggara adalah kondisi geografis yang 

sesuai untuk pembudidayaan, peluang pasar ekspor yang terbuka lebar, 

teknologi pembudidayaan yang sederhana sehingga mudah dikuasai, 

siklus pembudidayaan yang relatif singkat, kebutuhan modal relatif kecil, 

serta tergolong usaha padat karya sehingga mampu menyerap tenaga 

kerja. 

Tabel 6. Perkembangan Produksi Rumput Laut di Sulawesi Tenggara 

 

Tahun Volume Produksi 

(ton) 

Perkembangan 

(%) 

2017 486.976 - 

2018 492.495 5,96 

2019 346.886 -1,45 

2020 499.199 1,52 

2021 575.615 7,64 

Rata-Rata 480.234 13,67 

Sumber: DKP Sultra, 2017-2021  

 Pada tahun 2019 perkembangan produksi mengalami penurunan 

yakni sebesar 1,45 persen. Produksi rumput laut yang tahun 2018 

sebelumnya sebesar 492.495 ton menurun sebesar 346.886 ton di tahun 

2019. Penurunan produksi ini disebabkan oleh menurunnya harga jual 

rumput laut ditingkat petani. Harga rumput laut kering jenis Gracillaria 

yang sebelumnya Rp.6.000-Rp.8.000 per kilogram turun hingga Rp.3.000 

per kilogram, sedangkan rumput laut kering jenis Cottoni yang 

sebelumnya Rp.12.000–Rp 14.000 turun hingga Rp.8.000 per kilogram. 

Hal tersebut dikarenakan isu akan diberlakukannya bea keluar untuk 

komoditi rumput. Selain itu kondisi iklim yang tidak menentu pada tahun 
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2019 menyebabkan rumput laut lebih banyak kandungan airnya sehingga 

berpengaruh terhadap bobot atau berat rumput laut. Penggunaan bibit 

rumput laut secara berulang-ulang sebab tidak tersedianya bibit rumput 

laut berkualitas tinggi, mengakibatkan penurunan produksi sebab 

kemorosotan kualitas maupun kuantitas sehingga rentan terhadap 

serangan penyakit. Metode budidaya yang kurang tepat juga menjadi 

penyebab penurunan produksi rumput. 

1. Perkembangan Luas Lahan Budidaya Rumput Laut di 

Sulawesi Tenggara 

Pengembangan budidaya rumput laut di Sulawesi Tenggara 

memberikan prospek yang menjanjikan. Panjang garis pantainya 

mencapai 1.937 km. Luas lahan budidaya laut Sulawesi Tenggara 

mencapai 193.700 ha dan baru sekitar 56.800 ha dimanfaatkan untuk 

budidaya rumput laut. Sedangkan lahan budidaya tambak untuk budidaya 

rumput laut tercatat seluas 98.617 ha dan baru sekitar 32.000 ha yang 

berproduksi menghasilkan rumput laut. 

Pada tabel 9 terlihat bahwa areal budidaya rumput laut di Sulawesi 

Tenggara mengalami perluasan dari tahun ke tahun selama periode 2017-

2021. Pengurangan areal budidaya ini dikarenakan alih fungsi lahan 

yang sebelumnya merupakan area lahan tambak budidaya rumput laut 

menjadi area pemukiman dan jalan raya. 
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Tabel 7. Perkembangan Luas Lahan Budidaya Rumput Laut di 
Sulawesi Tenggara 

 

Tahun Luas Lahan 
(Ha) 

Perkembangan 
(%) 

2017 124.526,5 - 

2018 130.794,8 5,03 

2019 135.745,7 3,79 

2020 142.392,0 4,90 

2021 141.197,5 -0,84 

Rata-Rata 655.131,4 8,31 

Sumber: DKP Sultra, 2017-2021 

 

Pertumbuhan area budidaya rumput laut rata-rata mengalami 

pertumbuhan sebesar 8,31 persen setiap tahunnya sepanjang periode 

2017-2021. Pertumbuhan yang signifikan sangat terlihat pada tahun 2020 

dimana luas lahan yang sebelumnya pada tahun 2019 seluas 135.745,7 

meningkat seluas 142.392,0 pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 4,90 

persen. Peningkatan luas lahan ini juga dipicu oleh meningkatnya 

permintaan dari pasar ekspor dan meningkatnya harga beli di tingkat 

pembudidaya. Harga beli yang tinggi menjadi daya tarik bagi masyarakat 

untuk menekuni profesi sebagai petambak rumput laut, sehingga lahan 

yang belumnya tidak produktif dikelola oleh pembudidaya. 

2. Perkembangan Neraca Perdagangan 
 

Neraca pembayaran yang merupakan suatu catatan sistematis 

mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan antara penduduk suatu 

negara dengan penduduk dari negara lain, telah banyak dijadikan suatu 
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alat analisis dalam perumusan kebijakan ekonomi makro. Salah satu hal 

penting yang bisa diamati dalam neraca pembayaran adalah adanya 

aliran dana yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing 

(Sugiyono, 2017). 

Dalam penelitian ini neraca perdagangan dibatasi pada pencatatan 

transaksi di Sulawesi Tenggara. Neraca perdagangan ini menggambarkan 

catatan selisih antara nilai ekspor dan impor non migas di Sulawesi 

Tenggara. Aliran dana yang tercatat dalam neraca pembayaran dapat 

mencirikan keadaan ekonomi. Aliran dana tersebut disebabkan oleh 

kegiatan ekspor-impor. 

Neraca perdagangan di Sulawesi Tenggara mengalami surplus 

selama periode 2017-2021 walau pun perkembangannya berfluktuatif. 

Tahun 2017-2021 surplus neraca perdagangan meningkat positif. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Perkembangan Neraca Perdagangan di Sulawesi Tenggara 

 

Tahun Neraca Perdagangan 
(US$) 

Perkembangan 
(%) 

2017 629.616.064 - 

2018 1.102.581.0
68 

75,12 

2019 828.257.312 -24,88 

2020 980.522.994 18,38 

2021 715.200.000 -27,06 

Rata-Rata 655.131,4 8,31 

Sumber : http://www.bi.go.id, 2017-2021 

 

http://www.bi.go.id/
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3. Perkembangan Inflasi 
 

Inflasi merupakan suatu masalah yang terjadi disetiap negara, tidak 

terkecuali di Indonesia. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, suatu negara 

akan mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi yang sulit karena 

masyarakat akan merasakan harga-harga yang tinggi. 

Inflasi mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Sepanjang 

tahun 2017-2021 inflasi mengalami kenaikan dari 3,79% di tahun 2017, 

naik tidak signifikan sebesar 4,30% di tahun 2018, dan meningkat 

signifikan sebesar 8,36% di tahun 2019. Tahun 2019 inflasi tetap 8,36% 

lalu menurun signifikan sebesar 3,35% ditahun 2020 dan menurun lagi 

sebesar 3,02% di tahun 2021. Tingkat inflasi selama periode 2017-2021 

dapat dilihat pada gambar 5. di bawah ini 
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Gambar 5. Grafik Tingkat Inflasi 
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B. Analisis Model 

 
a. Uji Asumsi Klasik 

 
a. Uji Multikolinieritas 

 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna 

diantara variabel bebas. Multikolinieritas adalah hubungan linier antara 

variabel independen di dalam regresi berganda. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Uji Multikolineritas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah tiap-tiap variabel bebas yaitu kurs dollar, volume produksi, luas 

lahan, neraca perdagangan dan inflasi saling berhubungan secara linier. 

Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel bebasnya. 

Jika nilai VIFnya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi 

gejala multikolinier. 

Berdasarkan pengujian multikolinieritas menggunakan software 

SPSS, diperoleh nilai VIF untuk variabel kurs dollar, volume produksi, luas 

lahan, neraca perdagangan dan inflasi kurang dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel 

penelitian ini atau tidak terjadi korelasi antara variabel bebas pada data 

yang diteliti. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 9. dibawah ini. 
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Tabel 9. Multikolineritas Ekspor Rumput Laut 

 

No Variabel Tollerance VIF Keterangan 

1. 
Kurs Dollar 

(X1) 
0,044 8,056 

Bebas 

Multikolinieritas 

2. 
Volume 
produksi 

(X2) 

0,029 1,046 
Bebas 

Multikolinieritas 

3 
Luas Lahan 

(X3) 
0,041 9,501 

Bebas 
Multikolinieritas 

4 
Neraca 

Perdagangan (X4) 
0,084 1,102 

Bebas 

Multikolinieritas 

5 
Inflasi (X5) 

0,021 1,471 
Bebas 

Multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi,   terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data 

normal atau tidak, salah satu cara melihat normalitas adalah melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2015). 

Berdasarkan grafik normal plot yang diperoleh dari hasil output 

SPSS maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa semua data 

berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar 

garis diagonal, dan mengikuti diagonal. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar grafik Normal P-P Plot Ekspor Rumput Laut. 
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Gambar 6. Norman P-P Plot Ekspor Rumput Laut 

a. Uji Autokorelasi 
 

Uji auto korelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang 

dapat digunakan untuk mendiagnosis auto korelasi adalah uji Durbin-

Watson (DW test). Adapun hasil uji Durbin-Watson (DW test) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 10. Durbin Watson Ekspor Rumput Laut 

R Square 

Change 

 
F 
Change 

 
df1 

 
df2 

Sig. F 

Change 

 
Durbin-
Watson 

0,873 6,2
54 

5 17 0,0
00 

1,001 

 

 

 



56 
 

 

Nilai Durbin Watson sebesar 1,001, nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunaan nilai signifikansi 5%, jumlah 

data (n) 17 maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebesar 

dU 1,3749. Oleh karena nilai Durbin Watson 1.001 terletak antara dU 

dan (4 – dU) = 1,375 < 2,625, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. 

b. Pengujian Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel terikat. Dari hasil analisis regresi linier 

berganda menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi (R2) = 

0,873 yang berarti bahwa 89,4 persen perubahan naik turunya nilai eskpor 

sebagai variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kurs 

dollar (X1), volume produksi (X2) dan luas lahan (X3), neraca perdagangan 

(X4) dan inflasi (X5) sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang 

tidak masuk dalam model. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,873 

juga merupakan kuadrat dari multiple R yaitu 0,880, yang berarti 

multiple R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel 

terikat sebesar 0,880. Dalam hal ini karena regresi linier berganda dengan 

lima variabel bebas maka dikatakan bahwa korelasi berganda kurs dollar 

(X1), volume produksi (X2) dan luas lahan (X3), neraca perdagangan (X4) 

dan inflasi (X5) terhadap nilai ekspor rumput laut (Y) sebesar 0,873 

hubungannya positif dan sangat kuat. 
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Tabel 11. Hasil Regresi Model Summary Ekspor Rumput Laut 
 

 

 
 
 
 
 

 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Lahan, Kurs, 
Produksi, Neraca 

b. Dependent Variable: Ekspor 

 
b. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan data dari tabel 14 dengan bantuan software SPSS, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 12. Uji Simultan Model Anova 

Mode
l 

Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 4.811E9 5 9,622E8 6,254 0,000a 

Residual 5.691E8 11 1,498E7   

Total 5.380E9 17    

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Lahan, Kurs, Produksi, NeracaPerdagangan 

b. Dependent Variable: Ekspor 

 

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa pada periode waktu 2017-2021 

diperoleh nilai F hitung sebesar 6,254 lebih besar daripada F tabel 

sebesar 2,430. Dan juga nilai signifikansi sebesar 0,000<0,005. Ini berarti 

variabel kurs dollar (X1), volume produksi (X2), luas lahan (X3), neraca 

perdagangan (X4) dan inflasi (X5)   secara   simultan berpengaruh nyata 

 
 

 
Model 

 
 

 
R 

 
 

 
R Square 

 

 
Adjusted 
R Square 

 
Std. Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

 
F 

Change 

 
 
df1 

 
 
df2 

 
Sig. F 

Change 

1 0,946a 0,873 0,880 2,17252 0,894 6,254 5 17 0,000 
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dan signifikan terhadap nilai ekspor rumput laut Sulawesi Tenggara (Y). 

 
c. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 
Uji t digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi masing- 

masing variabel bebas memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Terdapat lima variabel yang akan diuji pada penelitian ini 

yakni kurs dollar, volume produksi, luas lahan, neraca perdagangan dan 

inflasi. Nilai t tabel yang diperoleh adalah sebesar 1,686, dan jika nilai t 

tabel lebih kecil dari nilai t hitung maka variabel bebas dianggap 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan data dari tabel 4.13 

dengan bantuan software SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 13. Uji Parsial 
 

 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 

 
t 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.170E6 3.699E6  2.881 .048 

Kurs 82.937 25.708 .048 3.170 .000 

Produksi 4.071 1.578 .812 2.480 .002 

Lahan 2.394 1.127 .643 3.006 .004 

NeracaPerdagangan -84.813 30.640 -.044 -2.118 .606 

Inflasi -274.426 255.733 -.078 -1.067 .290 

a. Dependent Variable: NilaiEkspor 

(1) X1 = Fluktuasi Kurs Dollar 
 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 

15, maka diperoleh nilai t tabel lebih kecil dari nilai t hitung (1,686<3,170) 

yang berarti variabel kurs dollar berpengaruh nyata terhadap ekspor 

rumput laut. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari α 
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(0,000<0,05) dengan tingkat kepercayaan 95% yang berarti variabel kurs 

dollar dapat dikatakan signifikan. Nilai koefisien regresi kurs dollar yaitu 

b1= 82,937 yang berarti apabila kurs dollar mengalami peningkatan, maka 

nilai ekspor rumput laut meningkat sebesar 82,937 tetapi dengan 

ketentuan variabel lainnya tetap. 

(2) X2 = Volume produksi Rumput Laut 
 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 

15, maka diperoleh nilai t tabel lebih kecil dari nilai t hitung 

(1,686<2,480) yang berarti variabel volume produksi berpengaruh nyata 

terhadap ekspor rumput laut. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,002 

lebih kecil dari α (0,002<0,05) dengan tingkat kepercayaan 95% yang 

berarti variabel volume produksi dapat dikatakan signifikan. Nilai koefisien 

regresi volume produksi yaitu b2 = 4,071 yang berarti apabila volume 

produksi mengalami peningkatan, maka nilai ekspor rumput laut 

meningkat sebesar 4,071 tetapi dengan ketentuan variabel lainnya tetap. 

(3) X3 = Luas Lahan Budidaya Rumput Laut 
 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 

15, maka diperoleh nilai t tabel lebih kecil dari nilai t hitung 

(1,686<3.006) yang berarti variabel luas lahan berpengaruh nyata 

terhadap ekspor rumput laut. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,004 

lebih kecil dari α (0,004<0,05) dengan tingkat kepercayaan 95% yang 

berarti variabelluas lahan dapat dikatakan signifikan. Nilai koefisien 

regresi luas lahan yaitu b3= 2,394 yang berarti apabila luas lahan 
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mengalami peningkatan, maka nilai ekspor rumput laut meningkat sebesar 

2,394 tetapi dengan ketentuan variabel lainnya tetap. 

(4) X4 = Neraca Perdagangan 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 

15, maka diperoleh nilai t tabel lebih besar dari nilai t hitung (1,686 > –

2,118) yang berarti variabel neraca perdagangan tidak berpengaruh nyata 

terhadap ekspor rumput laut. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,606 

lebih besar dari α (0,606<0,05) dengan tingkat kepercayaan 95% yang 

berarti variabel neraca perdagangan dapat dikatakan tidak signifikan. 

Nilai koefisien regresi neraca perdagangan yaitu b2 = -84,813 yang 

berarti apabila neraca perdagangan mengalami surplus, maka nilai 

ekspor rumput laut berkurang sebesar -84,813 tetapi dengan ketentuan 

variabel lainnya tetap. 

(5) X5 = Inflasi 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 

15, maka diperoleh nilai t tabel lebih besar dari nilai t hitung (1,686 > –

1,067) yang berarti variabel inflasi tidak berpengaruh nyata terhadap 

ekspor rumput laut. Nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,290 lebih besar 

dari α (0,290<0,05) dengan tingkat kepercayaan 95% yang berarti 

variabel inflasi dapat dikatakan tidak signifikan. Nilai koefisien regresi 

inflasi yaitu b5 = -274.426 yang berarti apabila inflasi meningkat, maka nilai 

ekspor rumput laut berkurang sebesar -274.426 tetapi dengan ketentuan 

variabel lainnya tetap. 
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d. Uji Variabel Dominan 

Dalam penelitian ini, variabel yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap nilai ekspor rumput laut Sulawesi Tenggara adalah variabel yang 

memiliki nilai absolute standardized coefficients beta terbesar. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS pada Tabel 5, 

maka variabel yang memiliki nilai absolute standardized coefficients beta 

terbesar adalah variabel volume produksi yakni sebesar 0,813 yang 

berarti bahwa variabel yang dominan berpengaruh adalah variabel volume 

produksi. 

C. Analisis dan Pembahasan 

Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa variabel bebas (kurs dollar, 

volume produksi, luas lahan, neraca perdagangan, dan inflasi) secara 

simultan berpengaruh nyata dan signifikan terhadap nilai ekspor rumput 

laut Sulawesi Sealatan. Hal tersebut terlihat pada Fhitung sebesar 6,25 

lebih besar daripada Ftabel sebesar 2,43. Variabel bebas juga 

berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap nilai ekspor rumput laut. Hal 

tersebut dijelaskan oleh nilai R2 sebesar 0,873 yang berarti bahwa 89,4 

persen perubahan naik turunnya nilai eskpor dapat dijelaskan oleh kurs 

dollar, volume produksi, luas lahan, neraca perdagangan, dan inflasi, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak masuk dalam 

model. 
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1. Pengaruh Kurs Dollar Terhadap Ekspor Rumput Laut 

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan regresi linier 

berganda pada SPSS, diketahui bahwa variabel kurs dollar (X1) 

memperoleh nilai koefisien positif (b=82,937) yang berarti apabila kurs 

dollar mengalami peningkatan, maka nilai ekspor rumput laut juga 

meningkat sebesar US$.482,937 tetapi dengan ketentuan variabel lainnya 

dianggap konstan (tidak berubah). Nilai signifikansi variabel kurs dollar 

lebih kecil dari α (0,000<0,05) yang berarti variabel kurs dollar dapat 

dikatakan signifikan, artinya naik turunnya kurs dollar berpengaruh 

pada nilai ekspor rumput    laut di Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

Hasil yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bakampung (2015) menyebutkan fluktuasi kurs valuta asing Rp/US$ 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor di Sulawesi 

Utara. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Angkouw (2015) juga 

menunjukkan bahwa kurs dollar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor minyak kelapa kasar di Sulawesi Utara. 

Teori ekspor menunjukkan bahwa kurs sangat berpengaruh 

terhadap ekspor suatu komoditi baik barang maupun jasa. Apabila kurs 

naik maka ekspor akan meningkat sebaliknya apabila kurs turun maka 

ekspor juga akan menurun (Froyen, 2015). Pertumbuhan ekspor rumput 

laut berkaitan erat dengan kurs valuta asing dalam hal ini kurs dollar 

karena rumput laut sebagai salah satu komoditi ekspor ditentukan nilainya 

oleh satuan valuta asing. Fluktuasi kurs valuta asing mengakibatkan 
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pertumbuhan ekspor menjadi tidak stabil. Apabila terjadi perubahan kurs 

dollar maka akan berdampak pada peningkatan atau penurunan nilai ekspor 

rumput laut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kandil et al (2016), Essien et al 

(2011), dan Umaru et al (2016) selanjutnya menyatakan bahwa apresiasi 

yang tidak diantisipasi terhadap mata uang domestik meningkatkan hasil 

pertanian dari sisi penawaran, meskipun hal itu bergantung pada 

gabungan efek elastisitas permintaan dan penawaran. Namun, lemahnya 

daya tawar barang primer di negara berkembang sehingga elastisitas 

penawaran melebihi permintaan luar negeri. 

Peningkatan kurs (apresiasi nilai dollar) yang menyebabkan 

penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar akan berdampak positif 

terhadap agribisnis rumput laut. Apresiasi dollar menyebabkan kenaikan 

harga dalam satuan rupiah sebab nilai dollar sebelumnya akan bertambah 

jika dikonversikan ke satuan rupiah. Hal tersebut akan mendorong sektor 

hilir agribisnis rumput laut, dalam hal ini sektor pemasaran yakni eksportir 

untuk meningkatkan penawaran ekspor. Meningkatnya penawaran ekspor 

akan mendorong sub sektor hulu yakni pembudidaya rumput laut untuk 

meningkatkan produksi guna menyediakan stok untuk peawaran ekspor. 

Peningkatan produksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga yang 

dikarenakan peningkatan kurs. 

Dalam penelitian ini, kurs dollar memiliki pengaruh terhadap rantai 

pemasaran rumput laut di Sulawesi Tenggara. Peningkatan (apresiasi) 
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kurs dollar menyebabkan nilai rupiah melemah terhadap nilai dollar 

sehingga menyebabkan nilai ekspor meningkat. Peningkatan nilai ekspor 

ini disebabkan oleh meningkatnya harga jual karena kenaikan nilai dollar 

sehingga secara langsung menguntungkan eksportir. Kenaikan nilai dollar 

ini juga memicu kenaikan harga beli di tingkat rantai pemasaran sehingga 

memicu kenaikan pendapatan di tingkat pedagang pengumpul dan 

pembudidaya rumput laut. 

2. Pengaruh Produksi terhadap Ekspor Rumput Laut 

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan regresi linier 

berganda pada SPSS, diketahui bahwa variabel volume produksi (X2) 

memperoleh nilai koefisien positif (b=4,071) yang berarti apabila volume 

produksi mengalami peningkatan sebesar 1 ton, maka nilai ekspor rumput 

laut juga meningkat sebesar US$.4,071 tetapi dengan ketentuan variabel 

lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai t=8,310 dan signifikansi 

variabel volume produksi lebih kecil dari α (0,002<0,05) yang berarti 

signifikan, artinya naik turunnya volume produksi berpengaruh pada nilai 

ekspor rumput laut di Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

Hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sevianingsih (2014) yang menunjukkan bahwa volume produksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor. Komalasari 

(2016) menjelaskan bahwa meningkatnya produksi akan berpengaruh 

positif terhadap penawaran ekspor. Ketika produksi meningkat maka 

persediaan akan meningkat dan ekspor juga akan meningkat. Sebaliknya, 
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jika produksi menurun maka ekspor juga akan menurun. Hal ini yang 

mengakibatkan apabila volume produksi rumput laut meningkat, maka 

nilai ekspor rumput juga akan meningkat. 

Dalam penelitian ini, kenaikan volume produksi memiliki pengaruh 

yang positif terhadap agribisnis rumput laut di Sulawesi Tenggara. 

Peningkatan produksi di sektor hulu agribisnis rumput laut akan 

meningkatkan stok untuk penawaran hingga ke sektor hilir. Peningkatan 

produksi pembudidaya akan meningkatkan penawaran pelaku pemasaran 

dan berimbas pada meningkatnya penawaran oleh eksportir. Hal tersebut 

akan meningkatkan volume ekspor ke negara importir. Adanya penawaran 

yang cukup besar juga akan membuka dan memperluas pasar komoditi 

rumput laut ini. Peningkatan volume produksi akan meningkatkan nilai di 

masing-masing tingkat rantai pemasaran. 

3. Pengaruh Luas Lahan terhadap Ekspor Rumput Laut 
 

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan regresi linier 

berganda pada SPSS, diketahui bahwa variabel luas lahan (X3) 

memperoleh nilai koefisien positif (b=2,394) yang berarti apabila luas 

lahan mengalami peningkatan sebesar 1 Ha, maka nilai ekspor rumput 

laut juga meningkat sebesar US$.2,394 tetapi dengan ketentuan variabel 

lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai t=3,006 dan signifikansi 

variabel volume produksi lebih kecil dari α (0,004<0,05) yang berarti 

signifikan, artinya bertambah dan berkurangnya luas lahan budidaya 

rumput laut berpengaruh pada nilai ekspor rumput laut di Sulawesi 
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Tenggara periode 2017-2021. 

Perluasan lahan akan meningkatkan produksi sehingga dapat 

mencukupi permintaan dalam negeri dan menambah nilai ekspor untuk 

memenuhi permintaan ekspor. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2017) yang menunjukkan bahwa 

luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor rumput 

laut di Bali. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra (2017) juga 

menyatakan bahwa koefisien luas lahan yang diperoleh pada 

penelitiannya bertanda berpengaruh signifikan terhadap produksi, dimana 

setiap kenaikan luas budidaya rumput laut akan meningkatkan produksi 

(dan secara langsung akan mempengaruhi ekspor). Iswandhie (2018) 

menyebutkan, semakin luas lahan areal budidaya yang diusahakan maka 

produksi yang dihasilkan secara kuantitas diduga akan cenderung 

meningkat. Apabila produksi meningkat, maka ekspor juga akan 

meningkat. 

Dalam penelitian ini, perluasan lahan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap rantai pemasaran rumput laut di Sulawesi Tenggara. 

Perluasan lahan akan meningkatan volume produksi sehingga stok untuk 

penawaran meningkat. Peningkatan produksi di sektor hulu agribisnis 

rumput laut akan meningkatkan stok untuk penawaran hingga ke sektor 

hilir. Peningkatan produksi pembudidaya akan meningkatkan penawaran 

pelaku pemasaran dan berimbas pada meningkatnya penawaran oleh 
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eksportir. Hal tersebut akan meningkatkan volume ekspor ke negara 

importir. Adanya penawaran yang cukup besar juga akan membuka dan 

memperluas pasar komoditi rumput laut ini. Peningkatan volume produksi 

akan meningkatkan nilai di masing-masing tingkat rantai pemasaran. 

4. Pengaruh Neraca Perdagangan terhadap Ekspor Rumput Laut 

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan regresi linier 

berganda pada SPSS, diketahui bahwa variabel neraca perdagangan (X4) 

memperoleh nilai koefisien negatif (b= –84,813) yang berarti apabila 

neraca perdagangan mengalami peningkatan (surplus), maka nilai ekspor 

akan berkurang  sebesar US$-84,813 tetapi dengan ketentuan variabel 

lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai t = –2,218 dan signifikansi 

variabel neraca perdagangan lebih besar dari α (0,606<0,05) yang berarti 

tidak signifikan, artinya meningkat (surplus) atau berkurang (defisit) 

neraca perdagangan tidak berpengaruh nyata pada nilai ekspor rumput 

laut di Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

Landert (2014) yang menjelaskan bahwa apabila neraca 

perdagangan surplus maka inflasi akan meningkat dan menyebabkan 

ekspor berkurang dan import meningkat. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Ball (2015) yang menyatakan bahwa neraca 

perdagangan yang positif atau surplus menyebabkan inflasi meningkat 

dan jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri terus 

mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang 

ekspor akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan menyebabkan eksportir 
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tidak mampu berproduksi maksimal sehingga menyebabkan ekspor 

menjadi turun karena untuk memproduksi barang komoditi ekspor 

diperlukan biaya yang tinggi. 

Dalam penelitian ini, neraca perdagangan yang surplus 

berpengaruh negatif terhadap rantai pemasaran rumput laut di Sulawesi 

Tenggara. Neraca perdagangan yang positif atau surplus menyebabkan 

inflasi sehingga harga mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan 

produktivitas pembudidaya menurun sehingga stok rumput laut untuk 

penawaran berkurang. Berkurangnya stok tersebut dikarenakan 

meningkatnya biaya produksi seperti harga bibit, pupuk, biaya perawatan 

hingga biaya tenaga kerja panen dan pasca panen. Berkurangnya 

produksi pada sektor hulu menyebabkan penurunan stok penawaran pada 

sektor hilir sehingga berimbas pada berkurangnya volume dan nilai 

ekspor. 

5. Pengaruh Inflasi terhadap Ekspor Rumput Laut 
 

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan regresi linier 

berganda pada SPSS, diketahui bahwa variabel inflasi (X5) memperoleh 

nilai koefisien negatif (b= –274,426) yang berarti apabila inflasi mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai ekspor rumput akan berkurang 

sebesar US$.–274,426 tetapi dengan ketentuan variabel lainnya dianggap 

konstan (tidak berubah). Nilai t = –1,073 dan signifikansi variabel neraca 

perdagangan lebih besar dari α (0,290<0,05) yang berarti tidak signifikan, 

artinya naik turunnya inflasi tidak berpengaruh nyata pada nilai ekspor 



69 
 

 

rumput laut di Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

Hasil penelitian ini searah dengan teori dari Sukirno (2014) dimana 

dinyatakan ketika inflasi meningkat akan berdampak terhadap 

meningkatnya harga barang di pasar domestik serta biaya produksi pun 

akan bertambah tinggi dan menyebabkan para produsen kewalahan 

dalam berproduksi dan pada akhirnya akan menurunkan ekspor. Silvia 

(2015) juga mengungkapkan teori yang sama menyatakan ketika terjadi 

inflasi maka mengindikasikan harga dalam negeri naik dan minat eksportir 

terhadap barang domestik turun sehingga ekspor akan turun. Harga 

dalam negeri lebih tinggi daripada harga diluar negeri sehingga 

menyebabkan barang tersebut lebih banyak diperdagangkan didalam 

negeri sehingga ekspor akan berkurang. 

Hasil penelitian ini didukung dan sependapat dengan penelitian dari 

Dewi (2015) yang menjelaskan jika inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai ekspor kepiting Indonesia. Pendapat yang sama 

juga diperoleh dari hasil penelitian Yanti (2015) yang menjelaskan bahwa 

inflasi berpengaruh negatif dan serta signifikan terhadap nilai ekspor 

pakaian jadi Indonesia. 

Hasil studi yang dilakukan oleh Semuel dan Nurina (2015) 

menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi bila jumlah uang beredar sangat 

banyak, dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan 

atau bila ada kerugian kepercayaan terhadap mata uang nasional. 

Hilangnya kepercayaan pada mata uang nasional ditunjukkan oleh 
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depresiasi rupiah terhadap USD. Suku bunga tinggi yang akan 

menurunkan tingkat investasi. Perilaku ini akan membuat produktivitas 

menurun sehingga berdampak pada output barang dan jasa. Menurunnya 

produktivitas akan mengakibatkan menurunnya ekspor. 

Dalam penelitian ini, inflasi secara langsung berpengaruh negatif 

terhadap rantai pemasaran rumput laut di Sulawesi Tenggara. Inflasi 

menyebabkan kenaikan harga sehingga produktivitas menurun. Hal 

tersebut menyebabkan kerugian bagi petani sebab biaya produksi seperti 

harga bibit, pupuk, biaya perawatan hingga biaya tenaga kerja panen dan 

pasca panen akan meningkat. Meningkatnya biaya produksi 

menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi petani sehingga 

produktivitas akan menurun. Menurunnya produktivitas ini menyebabkan 

produktivitas pada rantai pemasaran juga menurun hingga ekspor 

berkurang. 

6. Uji Variabel Dominan 
 

Berdasarkan uji data pada penelitian ini, variabel yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap nilai ekspor rumput laut Sulawesi 

Tenggara periode 2017-2021 adalah variabel volume produksi. Variabel 

volume produksi yang memiliki nilai absolute standardized coefficients 

beta terbesar yakni b=0,348 lebih besar dari nilai absolute standardized 

coefficients beta variabel kurs dollar, luas lahan, neraca perdagangan,dan 

infasi
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai     berikut : 

1. Kurs dollar terhadap ekspor rumput laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

berpengaruh positif dan signifikan dimana variabel kurs dollar (X1) 

memperoleh nilai koefisien positif (b=82,937) yang berarti apabila kurs 

dollar mengalami peningkatan, maka nilai ekspor rumput laut juga 

meningkat sebesar US$.482,937 tetapi dengan ketentuan variabel 

lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai signifikansi variabel 

kurs dollar lebih kecil dari α (0,000<0,05) yang berarti variabel kurs 

dollar dapat dikatakan signifikan, artinya naik turunnya kurs dollar 

berpengaruh pada nilai ekspor rumput    laut di Sulawesi Tenggara 

periode 2017-2021. 

2. Produksi terhadap ekspor rumput laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

berpengaruh positif dan signifikan dimana variabel volume produksi 

(X2) memperoleh nilai koefisien positif (b=4,071) yang berarti apabila 

volume produksi mengalami peningkatan sebesar 1 ton, maka nilai 

ekspor rumput laut juga meningkat sebesar US$.4,071 tetapi dengan 

ketentuan variabel lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai 

t=8,310 dan signifikansi variabel volume produksi lebih kecil dari α 
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3. (0,002<0,05) yang berarti signifikan, artinya naik turunnya volume 

produksi berpengaruh pada nilai ekspor rumput laut di Sulawesi 

Tenggara periode 2017-2021. 

4. Luas lahan terhadap ekspor rumput laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

berpengaruh positif dan signifikan dimana variabel luas lahan (X3) 

memperoleh nilai koefisien positif (b=2,394) yang berarti apabila luas 

lahan mengalami peningkatan sebesar 1 Ha, maka nilai ekspor rumput 

laut juga meningkat sebesar US$.2,394 tetapi dengan ketentuan 

variabel lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai t=3,006 dan 

signifikansi variabel volume produksi lebih kecil dari α (0,004<0,05) 

yang berarti signifikan, artinya bertambah dan berkurangnya luas 

lahan budidaya rumput laut berpengaruh pada nilai ekspor rumput laut 

di Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

5. Neraca perdagangan terhadap ekspor rumput laut diwilayah Sulawesi 

Tenggara berpengaruh negative dan tidak signifikan dimana variabel 

neraca perdagangan (X4) memperoleh nilai koefisien negatif (b= –

84,813) yang berarti apabila neraca perdagangan mengalami 

peningkatan (surplus), maka nilai ekspor akan berkurang  sebesar 

US$-84,813 tetapi dengan ketentuan variabel lainnya dianggap 

konstan (tidak berubah). Nilai t = –2,218 dan signifikansi variabel 

neraca perdagangan lebih besar dari α (0,606<0,05) yang berarti tidak 

signifikan, artinya meningkat (surplus) atau berkurang (defisit) neraca 

perdagangan tidak berpengaruh nyata pada nilai ekspor rumput laut di 
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Sulawesi Tenggara periode 2017-2021. 

6. Inflasi terhadap ekspor rumput laut diwilayah Sulawesi Tenggara 

berpengaruh negative dan tidak signifikan dimana variabel inflasi (X5) 

memperoleh nilai koefisien negatif (b= –274,426) yang berarti apabila 

inflasi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai ekspor rumput 

akan berkurang sebesar US$.–274,426 tetapi dengan ketentuan 

variabel lainnya dianggap konstan (tidak berubah). Nilai t = –1,073 dan 

signifikansi variabel neraca perdagangan lebih besar dari α 

(0,290<0,05) yang berarti tidak signifikan, artinya naik turunnya inflasi 

tidak berpengaruh nyata pada nilai ekspor rumput laut di Sulawesi 

Tenggara periode 2017-2021. 

B. Saran 

 
1. Diharapkan pemerintah mampu mengatasi masalah kurs, karena 

selama ini Indonesia cenderung mengalami depresiasi atau penurunan 

nilai mata uang rupiah terhadap dollar. Supaya rupiah tidak mengalami 

depresiasi, maka Indonesia harus memperbanyak ekspor dan 

mengurangi impor. 

2. Pemerintah sebaiknya melakukan tindakan yang tepat terhadap 

ekspor rumput Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena ketika 

inflasi meningkat maka harga barang ekspor meningkat. 

3. Dalam peningkatan perluasan lahan budidaya rumput laut, petani 

bersama-sama dengan pemerintah harus memperhatikan kapasitas 

lahan budidaya rumput laut dilapangan, agar ketersediaan akan lahan 
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budidaya rumput laut tidak berkurang. 

4. Pemerintah harus meningkatkan produktivitas komoditas rumput laut 

dengan memberikan program budidaya rumput laut, memberikan 

kebijakan harga murah pada bibit rumput laut untuk diarahkan 

pemenuhan industri agar petani mendapatkan kepastian harga 

sehingga dapat menurunkan ekspor dan meningkatkan produksi 

rumput laut. 
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Lampiran 1. Data Perkembangan Ekspor Rumput Laut Sulawesi 
Tenggara 

 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

 

Tahun Volume (ton) Nilai (US$) 

2017 486.976 872.615 

2018 492.495 3.798.791.804 

2019 346.886 1.482.164.793 

2020 499.199 4.958.091.786 

2021 575.615 5.257.091.786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
Lampiran 2. Data Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Sulawesi 

Tenggara 
 
Sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi 

Tenggara 
 
 

 

Tahun 
Luas Lahan 

Tambak 

Luas Lahan 

Areal Laut 

Total 

Luas Lahan 

2017 35.093,6 89.432,9 124.526,5 

2018 41.716,8 89.078,0 130.794,8 

2019 44.819,8 90.925,9 135.745,7 

2020 48.085,5 94.306,5 142.392,0 

2021 46.354,6 94.842,9 141.197,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Lampiran 3. Data Kurs Tengah Rupiah terhadap Dollar Amerika 
 
Sumber: Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) 
 
  

 
Tahun 

 
Triwulan 

 
Kurs Tengah (Rp) 

 

 
2017 

I 9.180 

 

II 9.480 
 

III 9.588 
 

IV 9.670 

 

 
2018 

I 9.719 

 

II 9.929 
 

III 11.613 
 

IV 12.189 

 

 
2019 

I 11.404 

 

II 11.969 
 

III 12.212 
 

IV 12.440 

 

 
2020 

I 13.084 

 

II 13.332 
 

III 14.657 
 

IV 13.795 

 

 
2021 

I 13.276 

 

II 13.180 
 

III 12.998 
 

IV 13.436 

 
 
 
 
 
 

http://www.bi.go.id/


 
 

 

 
 
Lampiran 4. Data Tingkat Inflasi 
 
Sumber: Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) 
       
 

 
Tahun 

 
Triwulan 

 
Inflasi (%) 

 

 
2017 

I 3,73 

 

II 4,49 
 

III 4,48 
 

IV 4,41 

 

 
2018 

I 5,26 

 

II 5,65 
 

III 8,60 
 

IV 8,36 

 

 
2019 

I 7,76 

 

II 7,27 
 

III 6,18 
 

IV 6,47 

 

 
2020 

I 6,54 

 

II 7,06 
 

III 7,09 
 

IV 4,83 

 

 
2021 

I 4,34 

 

II 3,46 
 

III 3,02 
 

IV 3,30 

 
 
 
 
 
 

http://www.bi.go.id/


 
 

 

Lampiran 5. Data Produksi Rumput Laut Sulawesi Tenggara 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara 

 
Tahun 

Volume (ton) Nilai (Rp) 

Gracillaria Cottoni Total Gracillaria Cottoni Total 

2017 623.734,0 1.480.712,0 486.976 623.734.000,0 2.221.068.000,0 2.221.068.000,0 

2018 760.819,7 1.661.334,5 480.728 760.819.700,0 2.492.001.750,0 2.492.001.750,0 

2019 828.886,8 2.059.892,0 872.615 828.886.800,0 3.089.838.000,0 3.089.838.000,0 

2020 915.368,0 1.950.751,0 492.495 911.438.846,0 3.159.695.785,0 3.159.695.785,0 

2021 1.006.904,8 1.988.145,2 346.886 957.010.788,0 3.353.657.325,0 3.353.657.325,0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 6. Data Tingkat Inflasi Tahunan 

Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Asing Terhadap Rupiah di Bank Indonesia dan Harga Emas di Jakarta (rupiah), 

2012 - 2021 

 
Rincian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
Dolar Australia 7.133 8.229 7.556 8.432 9.143 9.203 10.025 10.876 10.218 10.064 
Euro 11.858 13.760 15.432 13.510 11.956 11.739 12.810 16.821 15.133 15.070 
Pound sterling Inggris 17.697 18.804 15.803 15.114 13.894 13.969 15.579 20.097 19.370 20.451 
Dolar Hongkong 1.160 1.208 1.413 1.212 1.155 1.167 1.247 1.572 1.604 1.780 
           

Yen Jepang 7.580 8.307 121 
r
 102 

r
 110 

r
 117 

r
 112 116 104 115 

Ringgit Malaysia 2.554 2.828 3.153 2.747 2.916 2.853 3.160 3.708 3.562 3.210 
Dollar Singapura 5.879 6.502 7.607 6.699 6.981 6.974 7.907 9.628 9.422 9.751 
Dolar Amerika 9.020 9.419 10.950 9.400 8.991 9.068 9.670 12.189 12.440 13.795 

Emas 
1
 165.000 206.667 250.000 300.000 360.000 450.000 460.000 470.000 475.000 490.000 

Netherlands Gulden 

 
 

Catatan: 

r Angka diperbaiki 

1 Data dari Pusat Badan Statistik 

Sumber: Bank Indonesia 

 



 
 

 

Lampiran 7. Hasil Olah Data menggunakan SPSS 

 

Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R 
Square 

 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the 
Estimate 

Change 
Statistics  

Durbin-
Watson R Square 

Change 
F Change d

f
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .946a .873 .880 2.17252 .873 6.254 5 17 .000 1.001 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NeracaPerdagangan, Lahan, Kurs, Produksi 
b. Dependent Variable: NilaiEkspor 

 

Annovab 

 
Model 

 
Sum of 
Squares 

 
df 

 
Mean 
Square 

 
F 

 
Sig. 

 
1 

 
Regression 

 
4.811E9 

 
5 

 
9.622E8 

 
6.254 .000a 

 
Residual 5.691E8 11 1.498E7 

  

 
Total 5.380E9 17 

   

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NeracaPerdagangan, Lahan, Kurs, Produksi 
b. Dependent Variable: NilaiEkspor 

 

 



 
 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 95% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.193E6 3.699E6  2.881 .048 1178.655 4112.044      

Kurs 82.937 25.708 .058 3.170 .000 -442.814 608.687 .435 .052 .038 .044 8.056 

Produksi 4.071 1.578 .813 2.480 .002 .876 7.266 -.822 .386 .136 .029 1.046 

Lahan 2.394 1.127 .643 3.006 .004 .137 .650 .921 .450 .164 .041 9.501 

NeracaPerdagangan -84.813 30.640 -.044 -2.118 .606 -35.545 28.096 .454 -.084 -.027 .084 1.102 

Inflasi -274.426 255.733 -.078 -1.067 .290 -792.131 243.279 -.413 -.171 -.057 .021 1.471 

 

Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R 
Square 

 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the 
Estimate 

Change 
Statistics  

Durbin-
Watson R Square 

Change 
F Change df

1 
df
2 

Sig. F 
Change 

1 .946a .873 .880 2.17252 .873 6.254 5 17 .000 1.001 

a. Dependent Variable: NilaiEkspor 

 

 

 

 



 
 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -41.4501 3.1189E4 1.5886E4 10577.66553 17 

Residual -5.63800E3 1.79723E4 .00000 3637.85473 17 

Std. Predicted 
Value 

-1.506 1.447 .000 1.000 17 

Std. Residual -1.457 4.644 .000 .940 17 

a. Dependent Variable: NilaiEkspor 

Coefficient Correlactionsa 

 
Model 

 
Inflasi 

NeracaPerdag
an gan 

 
Lahan 

 
Kurs 

 
Produksi 

1 Correlations Inflasi 

NeracaPerdagang

an Lahan 

Kurs 

Produksi 

1.000 -.208 -.306 -.530 -.002 

 -.208 1.000 .303 .597 -.012 

 -.306 .303 1.000 .455 .694 

 -.530 .597 .455 1.000 -.273 

 -.002 -.012 .694 -.273 1.000 

 Covariances Inflasi 

NeracaPerdagang

an Lahan 

Kurs 

Produksi 

6.540E4 .000 -9.929 -213.870 -.006 

 .000 1.941E-10 5.360E-7 1.314E-5 -1.968E-9 

 -9.929 5.360E-7 .016 .091 .001 

 -213.870 1.314E-5 .091 2.491 -.005 

 -.006 -1.968E-9 .001 -.005 .000 

a. Dependent Variable: NilaiEkspor 

 

 



 
 

 

Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian 

Rumput laut yang sudah dijemur 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rumput Laut yang sudah dipres lalu dibungkus dan siap di kirim 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 10 : Surat Ijin Penelitian 
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