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ABSTRAK

EVALIANI. Pengaruh Harga Internasional Kayu Lapis dan Produksi Kayu
Lapis terhadap Ekspor Kayu Lapis Indonesia. Program Studi Pendidikan
Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2007.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh harga internasional dan
produksi kayu lapis terhadap ekspor kayu lapis Indonesia. Penelitian ini dilakukan
dilaksanakan dengan mengambil data harga internasional kayu lapis, produksi
kayu lapis dan ekspor kayu lapis Indonesia pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Food and Agriculture (FAO STAT) selama dua bulan terhitung sejak Juni 2012
sampai dengan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan Ex Post Facto
dengan pendekatan korelasional. Data yang digunakan dalam penelitian adalah
data sekunder berupa data tahunan (time series) harga internasional kayu lapis,
produksi kayu lapis, dan ekspor kayu lapis menurut kelompok barang
bersumber dari Badan Pusat Statistik Dan Food And Agriculture Organization
(FAO STAT) periode 1988-2007.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Ada pengaruh yang positif dan
signifikan antara variabel X1 Harga Internasional dan Produksi Kayu Lapis
terhadap variabel Y Ekspor Kayu Lapis yang ditunjukan oleh Fhitung 113,2 >
Ftabel 4.35. Perhitungan persamaan regresi sederhana menunjukan Ŷ= -2.860,5 +
5,6 X1 + 0,419 X2. Uji normalitas galat taksiran regresi X atas Y dengan uji
Kolmogorof-Smirnov diperoleh Y 0,857 X1 0,763 X2 0,734 Nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) dari ketiga variabel menunjukkan menunjukkan tingkat signifikansi
diatas α= 5% atau 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa pada semua variabel
yang digunakan terdistribusi secara normal. Uji kelinieran regresi dan keberartian
koefisien regresi dengan menggunakan tabel Analisis varian (ANAVA)
menunjukan (Fhitung = 113,2) > (Ftabel = 4,35), yang menyatakan regresi sangat
berarti.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (KD)
sebesar 0.93. Hal ini berarti bahwa ekspor kayu lapis Indonesia 93% dijelaskan
oleh harga internasional dan produksi kayu lapis. Selebihnya 7% dijelaskan oleh
faktor lain.
Kata Kunci : Ekspor Kayu Lapis Indonesia, Harga Internasional Kayu Lapis,
Produksi Kayu Lapis Indonesia.
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ABSTRACT
EVALIANI. The Influence Of The Plywood International Cost And Indonesia
Plywood Production To The Indonesia Plywood Export In 1998-2007.
This research is aimed to see the influence of the plywood international
cost and Indonesia plywood production to the Indonesia plywood export. This
research takes the data of plywood international cost Indonesia, plywood
production and Indonesia plywood export in Badan Pusat Statistik (BPS) and
FAO (Food and agricultural) STAT in two months from june to july 2012. The
research method is Ex Post Facto with correlational. The data are secondary data
(time series) of plywood international cost Indonesia, plywood production and
Indonesia plywood export according to Badan Pusat Statistik (BPS) and FAO
(Food and agricultural) STAT from 1988-2007.
This research shows that there is a positive and significant influence
between variable X1 (international cost) and variable X2 (plywood production) to
variable Y (plywood export) that showed by Fhitung 113, 2 > Ftabel 4, 35. The
calculation of simple regression equation shows Ŷ= -2.860,5 + 5,6 X1 + 0,419
X2. Normality test with Kolmogorof-Smirnov test is Y 0,857 X1 0,763 X2 0,734.
Asymp. Sig. value (2-tailed) from the three variables show the significant level
above α= 5% or 0,05. It show that variables are distributed normally. Regression
linearity test and regression coofesien meaning with variant analysis shows
(Fhitung= 113,2 > (Ftabel= 4, 35), that regression is so meaningful.
According to the calculation; the determination coefficient value is 0, 93.
It means that Indonesia plywood export 93% is explained by international cost
and plywood production. The rest (7%) is explained by other factors.
Keyword

: Indonesia Plywood Export, Plywood International Cost, And
Indonesia Plywood Production.
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