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Penelitian ini berjudul Analisa Pengaruh Fluktuasi Nilai Kurs dan Inflasi 
Terhadap Tingkat Ekspor Rokok di Jawa Timur Periode 2001-2005 . Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan kajian pustaka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan 
ekspor industri rokok, kues Rupiah terhadap Dolar U$ serta inflasi dan untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh nilai kurs dan inflasi terhadap ekspor rokok di 
Jawa Timur periode 2001-2005. 
Penelitian ini menggunakan data time service atau data berkala dari tahun 
2001-2005, yang diambil dari laporan keuangan Bank Indonesia dan DEPERINDAG 
Surabaya. Data diolah menggunakan alat analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda dimana Y = ekspor rokok Jawa Timur, XI = kurs Rupiah terhadap 
Dolar U$, X2 = inflasi nasional. Hasil persamaan regresi linier adalah 
2 n 1 n n X L 688 , 0 X L 006 , 0 842 , 24 Y L dengan tingkat kepercayaan 75% 
dilakukan uji statistik yaitu uji t variabel X1 diperoleh 557 , 3 tstat dan 782 , 1 t tabel 
yang artinya pada setiap kenaikan terhadap tingkat kurs sebesar 0,006% akan 
mengakibatkan ekspor rokok menjadi naik sebesar 24,842% dan X2 diperoleh 
111 , 2 tstat dan 782 , 1 t tabel yang artinya bila inflasi naik sebesar 0,688% maka 
ekspor turun sebesar 24,842%. Dari uji F hasil regresi 387 , 7 Fstat dan 75 , 4 Ftabel 
disimpilkan variabel X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap ekspor rokok, 
dari uji R2 diperoleh hasil regresi 0,752 yang artinya variabel X1 dan X2 memiliki 
kontribusi dalam menjelaskan variabel ekspor rokok 75,2%. Dalam penelitian ini juga 
menggunakan pengujian terhadap asumsi klasik yaitu autokorelasi, heterosekaditas, 
multikolinieritas, semua ini lolos dari pengujian asumsi klasik. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kues Rupiah terhadap Dolar U$ 
mempunyai pengaruh terhadap ekspor rokok Jawa Timur tetapi dari kedua variabel 
tersebut yang lebih dominan mempengaruhi ekspor rokok adalah inflasi. 
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