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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu. 

Peneliti terdahulu menjadi salah satu sumber informasi penulis memperkaya 

teori serta pemahaman dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yang akan 

dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini mengutip dari penelitian terdahulu yang dilakukan Nugroho 

(2004) yang berjudul “Analisis Dinamik Ekspor Teh hitam PT. Perkebunan 

Nusantara VIII”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis trend produksi, 

ekspor dan harga teh PT. Perkebunan Nusantara VIII dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor teh PT. Perkebunan Nusantara VIII. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis trend untuk menganalisis trend produksi, ekspor, dan 

harga serta ECM (Error Correction Model) untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi ekspor teh hitam di PTPN VIII. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa trend harga ekspor teh hitam pada PTPN VIII meningkat mulai dari tahun 

1999 hingga tahun 2001, kemudian pada pertengahan tahun 2001 menurun. Yang 

disebabkan oleh semakin menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

dan faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap ekspor teh hitam PTPN 

VIII ke pasar ekspor adalah harga ekspor, harga ekspor bulan sebelumnya dan 

ekspor bulan sebelumnya. Perusahaan perlu meningkatkan produksi teh hitam 

untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari komoditi teh hitam. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan Nugroho dengan penelitian ini adalah pada periode 
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waktu penelitian dan juga metode analisis yang digunakan yaitu metode ECM 

(Error Correction Model). Sementara metode analisis yang saya lakukan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh hitam PTPN XII adalah 

Analisis Regresi Linear Berganda. Namun mempunyai tujuan yang sama yakni 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh hitam.  

Selanjutnya, dikutip dari hasil penelitian Eko, Yulianto, dan Pangestuti 

(2014) yang berjudul “Pengaruh Produksi, Harga Teh International Dan Nilai Tukar 

Terhadap Ekspor Teh Indonesia” yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

produksi, harga teh internasional dan nilai tukar rupiah pada Dollar AS terhadap 

ekspor teh Indonesia. Fokus penelitian yang dilakukan adalah ekspor teh Indonesia 

tahun 2010-2014. Dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

regresi linear berganda. Hasil penelitian pada (Uji F) menyatakan bahwa produksi, 

harga teh internasional dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh 

secara signifikan terhadap ekspor teh Indonesia, sementara pada hasil uji parsial 

(Uji t) menunjukkan bahwa variabel produksi dan harga teh internasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor teh Indonesia. Sedangkan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap ekspor teh indonesia adalah variabel nilai tukar 

rupiah terhadap Dollar AS. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Eko, 

Edy Yulianto, dan Edriana dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada 

variabel independen yang diteliti, analisis trend dan periode waktu penelitian. 

Pada hasil penelitian dari Perdana (2010) dengan judul Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Ekspor Teh PTPN. Penelitian tersebut memili tujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh PTPN dan 
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menggambarkan perkembangan usaha teh PTPN. Metode analisis yang digunakan 

adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan perkembangan ekspor teh PTPN dan mekanisme pelelangan 

ekspor teh PTPN, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh PTPN. Analisis tersebut 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan ekspor 

teh PTPN dipengaruhi secara nyata oleh volume produksi, harga ekspor, ekspor teh 

periode sebelumnya, harga ekspor teh periode sebelumnya, dan curah hujan 

Indonesia. Kelima variabel tesebut harus diperhatikan oleh PTPN karena 

berpengaruh langsung terhadap ekspor. Adapun variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap ekspor teh tetapi hasil analisis menyebutkan pengaruhnya tidak nyata, 

yaitu harga kopi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, harga teh domestik, volume 

produksi teh periode sebelumnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan Taufik dan 

penelitian ini adalah pada variabel bebas yang telah diteliti oleh Taufik cukup 

banyak yakni adanya harga barang subtitusi, volume produksi teh periode 

sebelumnya, ekspor teh periode sebelumnya, harga ekspor teh periode sebelumnya, 

dan curah hujan Indonesia. 

Penelitian ini juga mengutip dari Hollylucia (2008) dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Teh Indonesia” penelitian tersebut 

memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan perkembangan komoditi teh di Indonesia 

serta perkembangan ekspor teh dari Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor teh Indonesia. Dan hasil penelitian tersebut yaitu  

perkembangan volume ekspor teh Indonesia rata-rata mengalami peningkatan 5,80 
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diolah untuk kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan variabel-variabel yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap volume ekspor adalah harga ekspor, 

harga domestik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar.  Perbedaan penelitian ini 

dengan yang dilakukan Deasy adalah pada metode analisis data dan tahun 

penelitian. 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Krakteristik Teh Indonesia 

Teh adalah tanaman yang berbentuk pohon yang mempunyai tinggi hingga 

mencapai belasan meter. Tetapi, tanaman teh yang dibudidayakan diperkebunan 

harus dipangkas hingga mencapai ketinggian 90-120 cm untuk mempermudah 

petani saat melakukan pemetikan. Asal mula tanaman teh sebenarnya bukan 

tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari China. Dan 

diperkirakan tanaman yang berasal dari China ini masuk ke Indonesia pada tahun 

1684, dan mulai dikenal luas sebagai tanaman perkebunan pada awal abad ke-19 

(Nazaruddin, 1993). 

Teh tergolong sebagai minuman fungsional karena memiliki banyak sekali 

khasiat dan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Meminum teh secara teratur 

dapat memperoleh banyak sekali manfaat diantaranya adalah dapat menurunkan 

risiko penyakit kanker dan radiovaskular, mencegah osteoporosis, menurunkan 

berat badan dan merupakan mengandung banyak mineral dan vitamin. Untuk 

memperoleh manfaat dan khasiat teh dianjurkan meminum teh secara teratur 

sebanyak 4-5 kali dalam sehari (Pambudi, 2006). 
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Berdasarkan varietasnya, teh dapat dibedakan menjadi dua varietas yaitu 

varietas Sinesis dan varietas Assamica. Varietas teh yang dibudidayakan di 

Indonesia umumnya adalah varietas Assamica sementara varietas Sinesis umumnya 

dibudiayakan di negara China dan Jepang. Berikut merupakan perbedaan teh 

varietas Sinesis dan varietas Assamica dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 1 Jenis Teh Berdasarkan Varietas 
 

No. 
Jenis Teh 

Sinesis Assamica 
1 Tinggi pohon sekitar 3-9 meter Tinggi pohon sekitar 12-20 meter 
2 Pertumbuhan lambat Pertumbuhan lebih cepat 
3 Jarak antara cabang dengan tanah 

sangat dekat 
Jarak antara cabang dengan tanah 
agak jauh 

4 Daun   berukuran   kecil,   pendek, 
berujung tumpul, berwarna hijau tua 

Daun lebar, panjang, berujung 
runcing, berwarna hijau mengkilat 

5 Hasil produksi sedikit Hasil produksi tinggi 
6 Kualitas baik Kualitas baik 
7 Banyak terdapat di Cina dan Jepang Dibudidayakan di Indonesia 
8 Kandungan katekin tidak dominan Kandungan katekin tinggi 

Sumber: Nazaruddin (1993) 

 Selain perbedaan secara fisik, kedua varietas ini juga memiliki perbedaan 

pada kandungannya. Kandungan katekin yang terdapat pada teh varietas Assamica 

mempunyai kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan katekin 

yang terdapat pada teh varietas Sinesis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas teh 

Indonesia yang kebanyakan ditanami teh varietas Assamica mempunyai kualitas teh 

lebih baik dan tidak kalah dengan kualitas teh yang berasal dari negara lain seperti 

China dan Jepang. 
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2.2.2. Teori Perdagangan Internasional 

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta 

komposisi perdagangan antara beberapa negara, serta bagaimana efeknya terhadap 

struktur perekonomian suatu negara. Disamping itu, perdagangan internasional 

juga menunjukan adanya keuntungan yang timbul dengan adanya perdagangan 

internasiona (Salvatore, 1997). 

Berdagang dengan negara lain dapat memperoleh keuntungan, yaitu dapat 

membeli barang yang harganya lebih rendah dari negara sendiri dan 

memungkinkan dapat menjual barang keluar negeri dengan harga yang lebih tinggi 

dibandingkan harga domestik. Perdagangan internasional terjadi dikarenakan 

perbedaan valuta asing antar negara sehingga nilai barang antar negara juga berbeda 

(Nopirin, 1992). 

 Perdagangan internasional sangat penting bagi suatu negara, tidak hanya 

membantu pada bidang ekonomi antar negara saja melainkan juga pada bidang 

politik, social, dan pertahanan keamanan suatu negara. Oleh karena itu muncul 

berbagai teori perdagangan internasional sebagai kebijakan suatu negara pada saat 

melakukan perdagangan internasional,diantaranya adalah: 

1. Teori keunggulan mutlak (Absolut Advantage) 

Teori keunggulan mutlak (Absolut Advantage) merupakan teori yang 

dikemukakan oleh adam smith yang artinya setiap negara yang melakukan 

perdagangan internasional akan memperoleh manfaat jika suatu negara dapat 

memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 
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2. Teori keunggulan komparatif (Comparative Advantage) 

Teori keunggulan komparatif (Comparative Advantage) merupakan teori yang 

dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa keunggulan 

komparatif dapat terjadi apabila suatu negara dapap memproduksi barang atau 

jasa yang lebih banyak dari negara lain dengan biaya produksi yang lebih 

murah dari negara lain. 

3. Teori permintaan timbal balik (Reciprocal Demand) 

Teori permintaan timbal balik (Reciprocal Demand) merupakan teori yang 

dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa 

keseimbangan pertukaran barang atau jasa antar negara dengan 

menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan, karena besar kecilnya 

permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang atau jasa yang 

diekspor dan diimpor. 

4. Teori Merkantilisme 

Teori Merkantilisme merupakan teori yang dikemukakan oleh kaum 

merkantilisme yang menyatakan bahwa banyaknya asset yang disimpan oleh 

suatu negara dapat menentukan kesejahteraan suatu negara tersebut. 

2.2.3. Teori Penawaran 

Besarnya penawaran atau jumlah yang ditawarkan adalah jumlah suatu 

komoditi yang akan atau ingin dijual oleh perusahaan. Jumlah ini tidak selalu sama 

dengan jumlah komoditi yang benar-benar dijual oleh perusahaan. Jumlah yang 

ditawarkan menunjuk pada arus penjualan yang terus-menerus yang disebut konsep 

flow (Resimari, 2006).   
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Istilah penawaran suatu komditi merujuk pada jumlah suatu barang atau jasa 

yang rela dan mampu dijual oleh para produsen dalam jangka waktu tertentu dan 

berdasarkan pada sekelompok kondisi tertentu. Kondisi atau faktor-faktor yang 

harus dinyatakan mencakup harga barang itu sendiri, harga barang yang berkaitan, 

keadaan teknologi, harga input, cuaca, dan sebagainya. 

Menurut Lipsey (1995) banyaknya suatu komoditi yang akan dihasilkan dan 

ditawarkan oleh produsen akan terpenuhi oleh beberapa faktor yaitu :  

1. Harga komoditi itu sendiri  

Harga komoditi mempunyai hubungan positif dengan jumlah yang ditawarkan, 

yaitu semakin tinggi harganya maka akan semakin besar jumlah yang 

ditawarkan, ceteris paribus.  

2. Harga faktor produksi  

Harga suatu faktor produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Peningkatan harga faktor produksi akan menyebabkan keuntungan 

yang diterima perusahaan berkurang, sehingga perusahaan akan mengurangi 

jumlah produksinya dan kurva produksi akan bergeser ke bawah. 

3. Tujuan perusahaan  

Tujuan perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda, yaitu antara lain : 

keuntungan maksimum, kepuasan maksimum, penjualan maksimum, dan 

sebagainya.  
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4. Penggunaan teknologi  

Teknologi mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah yang ditawarkan 

perusahaan. Jika perusahaan menggunakan teknologi baru otomatis produksi 

meningkat dan biaya per unit semakin berkurang.  

5. Pajak  

Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga 

barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan 

konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. 

6. Harga Barang Subtitusi  

Apabila harga barang pengganti mengalami kenaikan maka produsen akan 

memproduksi lebih banyak lagi karena berasumsi konsumen akan beralih ke 

barang pengganti karena harganya lebih murah.  

7. Perkiraan Harga Barang di Masa Datang 

Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang 

dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah 

barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya.   

2.2.4. Teori Produksi 

Produksi merupakan kata yang mengacu pada komoditi, dan produksi 

sering kali berlaku untuk barang dan jasa. Produksi adalah suatu kegiatan yang 

mentransformasikan atau menjadikkan barang mentah (input) menjadi barang jadi 

(output). Atau bisa diartikan sebagai seluruh aktifitas atau kegiatan yang 

menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa, dan kegiatan lain yang 

mendukung untuk menghasilkan suatu barang jadi ataupun produk. 
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Menurut Putong (2013), produksi adalah suatu kegiatan atau aktifitas untuk 

menambah nilai guna suatu produk barang ataupun jasa. Suatu barang atau jasa 

akan mempunyai nilai guna apabila barang atau jasa tersebut mempunyai manfaat 

baru atau mempunyai nilai tambah dari barang atau jasa dari sebelumnya. Adapun 

faktor-faktor yang mendukung dari produksi yaitu manuasia (tenaga kerja), sumber 

daya alam dan keahlian (teknologi), modal (uang). Sementara fungsi produksi 

adalah hubungan teknis antara input (faktor produksi) dan output (hasil produksi). 

Hubungan teknis sendiri yang dimaksud adalah produksi hanya dapat dilakukan 

dengan faktor-faktor produksi, apabila tidak terdapat faktor produksi maka tidak 

terdapat hasil produksi karena tidak ada penambahan fungsi yang terjadi pada 

barang atau jasa tersebut. 

2.2.5. Teori Harga 

Harga adalah jumlah nilai yang ditukar oleh konsumen untuk memperoleh 

suatu produk, atau sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen guna mendapatkan 

barang atau jasa.  Sementara harga sangat berpengaruh pada citra produk dan 

kelangsungan produk dipasaran. Jika harga suatu produk terlalu murah atau terlalu 

mahal, hal tersebut dapat menyebabkan pengaruh buruk pada suatu produk tersebut. 

Oleh karena itu, dalam menetapkan harga pada suatu produk perlu adanya 

penetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang layak 

(Putong, 2013).    

2.2.6. Nilai Tukar  

Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau 

nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya (Salvatore, 1997). 
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Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. 

Penurunan nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang asing. 

Para ekonom membedakan nilai tukar menjadi dua yaitu nilai tukar nominal 

dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif 

dari mata uang dua negara yang melakukan perdagangan, sedangkan nilai tukar riil 

(real exchange rate) adalah harga relatif (ekspor-impor) dari barang- barang 

diantara dua negara. Kurs riil kadang-kadang disebut sebagai term of trade 

(Mankiw dan Gregory, 2009).  

Pada komoditi teh, jika nilai tukar rupiah terhadap dollar turun dalam artian 

nilai dollar tinggi, maka pendapatan yang akan diterima akan naik. Jika pendapatan 

yang diteima dalam bentuk dollar, maka ketika ditukar ke dalam rupiah nilainya 

akan semakin tinggi sebagai akibat dari kenaikan nilai nominal dollar. Produsen 

akan meningkatkan jumlah penawarannya untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih tinggi.  

Putong (2013) menyatakan bahwa sistem nilai tukar yang saat ini sedang 

dipraktekkan yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem nilai tukar tetap (FIER)  

Sistem nilai tukar tetap adalah sistem nilai tukar yang menetapkan nilai tukar 

mata uang asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai 

tertentu yang selalu sama pada periode tertentu. 

2. Sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate-FER) 

Pada sistem ini nilai tukar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran 

pada pasar uang secara resmi. Pada sistem nilai tukar mengambang (floating 
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exchange rate-FER) terdapat dua macam sistem yaitu, clean float 

(mengambang murni) dan dirty float (mengambang terkendali). Clean foat 

adalah penentuan nilai mata uang tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, 

dan sebaliknya dirty float adalah penentuan nilai mata uang dengan 

dipengaruhi oleh ikut serta pemerintah. 

3. Sistem nilai tukar terkait  (pegged exchange rate-PER)  

Sistem nilai tukar terkait adalah sistem nilai tukar yang berkaitan dengan nilai 

mata uang negara lain. 

2.2.7. Ekspor 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke 

negara lain. Proses ekspor ini juga sering digunakan oleh perusahaan baik dari skala 

bisnis kecil sampai skala bisnis menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di 

tingkat pasar internasional. Strategi ekspor digunakan karena risikonya lebih 

rendah, modal yang dibutuhkan lebih kecil, dan lebih mudah dibandingkan dengan 

strategi lainnya eperti franchise dan akuisisi. 

 Sementara menurut Priadi (2000), kegiatan ekspor adalah sistem 

perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang atau komoditas dari dalam 

negeri keluar negeri dengan syarat memenuhi ketentuhan yang berlaku. Ekspor 

merupakan total barang, jasa dan komoditas yang dijual oleh suat negara ke negara 

lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun 

tertentu. 

Fungsi terpenting dalam komponen ekspor dari perdagangan internasional 

adalah negara memperolah dampak keuntungan dan pendapatan nasional, dengan 
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arti menaikkan jumlah output yang diekspor dan laju pertumbuhan ekonomi. 

Tingkat output yang lebih tinggi maka kesenjangan sosial dan kemiskinan dapat 

dikurangi karena laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat (Jhingan 2008). 

Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi permintaan. Permintaan ekspor pada suatu negara merupakan 

selisih antara produksi atau penawaran domestik dikurangi dengan konsumsi atau 

permintaan domestik negara tersebut dan ditambah dengan stok persediaan tahun 

sebelumnya, sedangkan untuk komoditi ekspor, permintaan komoditi tersebut akan 

dialokasikan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam negeri (konsumsi 

domestik) atau luar negeri (ekspor), sehingga yang tersisa akan menjadi persediaan 

barang atau komoditi yang akan dijual pada tahun berikutnya. Sebagai suatu 

permintaan, maka ekspor pada suatu negara akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan negara tujuan ekspor terhadap komoditi yang 

dihasilkan, yaitu harga impor negara tujuan ekspor (Hlj), pendapatan perkapita 

penduduk negara tujuan ekspor (Ypj), dan selera penduduk negara tujuan ekspor 

(Sj) (Salvatore, 1997). 

2.2.8. Analisis Regresi Berganda 

Gujarati (1991) menyatakan, bahwa analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas (independen) lebih dari satu 

terhadap variabel terikat (dependen) dan memprediksi variabel terikat (dependen) 

dengan variabel bebas (independen). Analisis regresi berganda sebagai kajian 

terhadap hubungan satu variabel yang disebutkan sebagai variabel yang 

diterangkan (the explained variabel) dengan satu variabel yang akan menerangkan 
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(the explanatory). Variabel pertama disebut juga dengan variabel terikat sedangkan 

variabel kedua disebut juga dengan variabel bebas. Apabila jumlah variabel bebas 

lebih dari satu maka analisis regresi tersebut disebut dengan analisis regresi linear 

berganda. Disebut berganda dikarenakan pengaruh beberapa variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda adalah analisis 

yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel terikat) pada 

lebih dari (variabel bebas) dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai 

variabel tak bebas berdasarkan nilai yang diketahui dari variabel bebas.  

Gujarati (1991) Model regresi yang terdiri dari lebih satu variabel bebas 

disebut model regresi berganda. Selain itu ada analisis regresi berganda dengan 

dummy, yaitu hubungan antara variabel y (data kuantitatif) dan variabel x (data 

kualitatif). Misalnya seperti melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual 

makanan. Kode 1 jika kemasan menarik dan 0 jika kemasan tidak menarik, 1 dan o 

adalah variabel dummy.  

Pendekatan yang paling umum untuk menentukan garis paling cocok disebut 

sebagai metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square  / OLS). Metode kuadrat 

terkecil digunakan untuk menghitung persamaan garis lurus yang meminimalisir 

jumlah kuadrat antara titik data pada variabel X-Y dengan garis yang diukur ke arah 

vertikal Y. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai intersep dan slope sehingga 

didapatkan garis regresi yang menunjukkan trend data secara baik. 
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Model regresi berganda, dapat terjadi keterkaitan antara variabel bebas yang 

disebut multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan keadaan dimana variabel 

bebas pada model regresi berganda saling berhubungan erat. Kekuatan 

multikolinearitas diukur melalui faktor varian inflasi. Dalam analsis regresi 

berganda yang menggunakan data cross-section dan time series terdapat masalah 

autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika sederetan pengamatan dari waktu ke waktu 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengujian autokorelasi dilakukan 

dengan melihat nilai Durbin Watson. Multikolinearitas dan auto korelasi adalah 

masalah yang harus dihindari dalam analisis regresi linear berganda karena adanya 

multikolinear menyebabkan pendugaan koefisien regresi tidak nyata, hal itu 

merupakan bagian tahapan yang harus dilewati dalam analisis regresi linear 

berganda.  



24 

 

 

 

2.3.Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai ekspor Teh 

Indonesia yang mengalami fluktuasi. Selanjutnya peneliti mencoba menganalisis 

trend ekspor Teh Indonesia tahun 2006-2015 apakah mengalami kenaikan atau 

penurunan. Kemudian setelah mengetahui trend ekspor, peneliti akan meneliti 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor teh Indonesia. Variabel 

dependen yang digunakan adalah ekspor teh Indonesia. Variabel independen yang 

diduga adalah  volume produksi, harga ekspor, harga domestik, nilai tukar rupiah 

terhadap dollar. 
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2.4.Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta uraian kerangka 

pemikiran diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Diduga ekspor teh Indonesia mengalami trend ekspor yang menurun. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel volume produksi, 

harga domestik, harga ekspor, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS terhadap 

ekspor teh Indonesia.
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