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ABSTRACT 

 

Riau's export is dominated by non-oil and gas, especially in agriculture. Export in 

agriculture is a commodity of crude palm oil and its derivatives. Natural rubber is also 

one of the export commodities in Riau Province. The factors tested in this study are 

plantation sectors that become export commodities such as the amount of palm oil 

production, the amount of dry rubber production, and other factors namely foreign 

exchange rates. The method used is the logarithmic transformation regression method. 

In the evaluation of the forecasting results used mape value (Mean Absolute Percentage 

Error). The MAPE value in the multiple regression method is 46.91366 %, and the 

MAPE value on the regression method is multiple with a logarithmic transformation of 

the response variable of 52.69479%. The smaller the MAPE value, the smaller the 

forecast error rate. At the level of forecasting error that multiple regression is better than 

multiple regression with logarithmic transformation of the response variable 

Keywords: Export value, multiple regression, logarithmic transformation, MAPE 

ABSTRAK 

Nilai ekspor Riau didominasi oleh ekspor non migas terutama di bidang pertanian. 

Eskpor di bidang pertanian merupakan komoditi minyak kelapa sawit mentah (Crude 

Palm Oil/CPO) dan turunannya. Karet alam juga merupakan salah satu komoditi ekspor 

di Provinsi. Faktor yang diuji dalam penelitian ini merupakan sektor perkebunan yang 

menjadi komoditas ekspor seperti jumlah produksi minyak olahan kelapa sawit, jumlah 

produksi karet kering, dan faktor lain yaitu nilai tukar mata uang asing. Metode yang 

digunakan adalah metode regresi transformasi logaritmik terhadap variabel respon. Pada 

evaluasi hasil peramalan digunakan nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error). 

Nilai MAPE pada metode regresi berganda sebesar 46.91366 %, dan nilai MAPE pada 

metode regresi berganda dengan transformasi logaritmik terhadap variabel respon 

sebesar 52.69479%. Semakin kecil nilai MAPEnya maka semakin kecil tingkat 

kesalahan peramalan. Pada tingkat kesalahan peramalan bahwa regresi berganda lebih 

baik dari regresi berganda dengan transformasi logaritmik terhadap variabel respon. 

Kata kunci: Nilai ekspor, regresi berganda, transformasi logaritmik, MAPE 
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1. PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan tanaman penggerak ekonomi rakyat bagi masyarakat Riau. 

Provinsi Riau tidak hanya menjadi provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit 

terluas di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu sentra industri perkebunan kelapa 

sawit. Data Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Pekanbaru 

mencatat adanya peningkatan permohonan fasilitasi ekspor yang cukup signifikan. 

Jumlah tersebut menguat sebesar 150 % dibandingkan sebelumnya yakni sebanyak 

829,593 ton dengan nilai ekonomi Rp5,5 triliun. Ekspor komoditas produk kelapa sawit 

asal Riau ini meningkat dari tahun ke tahun karena mampu bersaing di pasar global, 

terutama pada kondisi ekonomi yang melemah akibat wabah pandemi tetap jadi 

unggulan negara ekspor (Elfadina, 2020). 

 Karet alam juga merupakan salah satu komoditi perkebunan penting di Provinsi 

Riau sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan 

ekonomi. Produk tanaman karet di Provinsi Riau kebanyakan masih dalam bentuk getah 

karet. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai ekspor suatu komoditas, sehingga 

diperlukan metode yang tepat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai 

ekspor tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi dengan transformasi logaritmik untuk variabel respon. Faktor-faktor yang diuji 

dalam penelitian ini adalah jumlah produksi minyak olahan kelapa sawit, jumlah 

produksi karet kering dan nilai tukar mata uang asing.  

 Penelitian Mahendra & Kesumajaya (2015) menggunakan trasnformasi logaritmik 

untuk variabel respon dalam memodelkan investasi, inflasi, kurs dollar Amerika Serikat 

dan suku bunga kredit secara serentak maupun parsial terhadap ekspor Indonesia tahun 

1992-2012. Selanjutnya penelitian yang menggunakan regresi transformasi logaritmik 

juga dilakukan oleh (Mehmanpazir et al. 2019). Penelitian ini bertujuan menunjukkan 

keakuratan yang tepat dari fungsi penawaran dan permintaan serta meramalkan tren 

permintaan baja di Iran. 

 

2. REGRESI TRANSFORMASI LOGARITMIK TERHADAP 

VARIABEL RESPON 

 

Regresi linier sederhana merupakan regresi linier yang didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana (Draper & Smith, 1998): 

 

            ,  (1) 

 

dengan   menyatakan variabel dependen,    adalah konstanta,    koefisien regresi   

variabel independen dan   menyatakan error. 

 Regresi linier berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih 

dari satu variabel independen. Untuk   variabel independen               maka 

model regresi linier berganda (Draper & Smith, 1998) dapat ditulis:  

                             ,          (2) 
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dengan    menyatakan variabel independen,    intercept,    koefisien regresi pada 

variabel   ,    residual pengamatan ke- . 
 Terdapat kelemahan dari model linier yaitu sulit untuk menginterpretasikan 

intercept yang terkadang tidak sesuai dengan substansi permasalahan. Untuk mengatasi 

model regresi ini dapat dikembangkan dalam bentuk fungsional model regresi, yaitu 

model semi-log. Model semi-log ini merupakan model variabel dependen ditransformasi 

ke dalam bentuk logaritma, sedangkan variabel independen tidak ditransformasikan atau 

tetap dalam model linier. Bentuk transformasi ini dapat ditulis sebagai berikut (Gujarati 

& Porter, 2008): 

 

                               .           (3) 

 

Estimasi untuk parameter regresi diatas adalah sebagai berikut: 

 

 ̂              (4) 

 

 Pengujian normalitas terhadap residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov (Gujarati & Porter, 2008).  Hipotesis untuk pengujian normalitas ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

           (residual berdistribusi normal), 

           (residual tidak berdistribusi normal), 

dengan statistik uji: 

 

     |           |             (5) 

 

dengan       menyatakan distribusi frekuensi kumulatif sampel,       distribusi 

kumulatif teoritis.   

Keputusan :    tidak ditolak jika nilai         , artinya residual berdistribusi normal. 

 Menurut Gujarati & Porter (2008) uji Durbin-Watson merupakan salah satu 

metode mengetahui adanya autokorelasi. Hipotesis pada uji Durbin-Watson adalah: 

      , (tidak terdapat autokorelasi), 

      , (terdapat autokorelasi), 

dengan statistik uji: 

 

  
∑       

    
 
   

∑   
 

 
   

          (6) 

 

dengan    menyatakan nilai error ke- ,      nilai error pada  - . Kriteria keputusan 

adalah    ditolak apabila      atau        artinya terdapat autokorelasi dan    

diterima apabila           artinya tidak terdapat autokorelasi. 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Gujarati & Porter, 2008). Pendeteksian 

multikolinearitas salah satunya dilakukan dengan dengan menggunakan kriteria nilai 

VIF (Variance Inflation Factor). Hipotesis uji multikolinearitas adalah: 

  :      , (tidak terdapat multikolinearitas), 
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  :      , (terdapat multikolinearitas), 

dengan statistik uji: 

     
 

  
 
   (7) 

dengan   
  adalah koefisien determinasi antara satu variabel independen dengan 

variabel independen lainnya. Kriteria keputusan    tidak ditolak jika nilai        , 

maka secara signifikan tidak terdapat multikolinearitas. 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan  

varian dari residual untuk setiap pengamatan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan 

dengan uji Breusch-Pagan (Gujarati & Porter, 2008).  Hipotesis uji heteroskedastisitas 

adalah: 

     
    

      
    , (terjadi homoskedastisitas), 

  : setidaknya ada satu   
    , (terjadi heteroskedastisitas spasial). 

Statistik uji yang digunakan: 

   
 

 
[             ]           (8) 

dengan   sebagai vektor pengamatan pada    (
  
 

 ̂   ) dimana        ̂    adalah 

matriks variabel independen berukuran (       )  Kriteria keputusan adalah    

ditolak apabila      
     artinya terjadi heteroskedastisitas dalam model. 

Pengujian signifikansi parameter model regresi transformasi logaritmik terhadap 

variabel respon dapat dilakukan dengan menggunakan uji secara simultan. Uji ini 

dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linier dengan variabel dependen dan 

variabel independen            secara bersama-sama (Draper & Smith, 1998). Berikut 

tahap-tahap hipotesisnya :  

               ,  

    terdapat     , dengan          . 

Statistik uji yang digunakan yaitu: 

  

        
     

           
 

   

   
          (9) 

 

Keputusan:    ditolak jika                     . 

 Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk menguji ada atau tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dengan masing-masing variabel prediktor terhadap 

bentuk regresi linier (Ramachandran & Tsokos, 2009). Berikut langkah-langkah 

pengujian hipotesisnya: 

       ,            , (tidak ada pengaruh antar variabel), 

        ,            , (ada pengaruh antar variabel). 

Statistik uji yang digunakan: 

 

  
 ̅    

    ̂  
         (10) 
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Keputusan:    ditolak apabila |       |     
 
       , artinya variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut (Montgomery et al. 2012): 

 

     
∑      ̂  

  
   

∑      ̅   
   

        (11) 

 

Koefisien determinasi    ialah besaran yang dilakukan untuk mengukur kelayakan 

bentuk regresi dan memperlihatkan besarnya kontribusi   pada perubahan  . Semakin 

tinggi nilai    (mendekati 1) maka semakin baik bentuk regresinya. 

 Menentukan kesalahan peramalan ataupun mengukur suatu metode peramalan 

dibutuhkan suatu ukuran yang dikenal dengan ukuran kesalahan. Menurut Heizer & 

Render (2017) ada beberapa perhitungan yang biasa dilakukan untuk menentukan 

kesalahan peramalan (forecast error) total. Salah satu ukuran standar yang dilakukan 

dalam meghitung ukuran akurasi peramalan adalah Mean Squared Error (MSE), yang 

dirumuskan sebagai berikut (Makridakis et al. 1997): 

    
 

 
∑     ̂  

    

 

   

        (12) 

 

dengan   adalah banyaknya nilai kesalahan,    merupakan nilai data aktual dan  ̂  

merupakan nilai peramalan/prediksi. 

MAPE adalah ukuran galat relatif pada data aktualnya. MAPE menyatakan 

persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara matematis, MAPE 

dinyatakan sebagai berikut: 

     
 

 
∑|

    ̂ 

  

 

|      

 

   

        (13) 

dengan MAPE adalah ukuran kesalahan yang membandingkan simpangan peramalan 

dengan data aktualnya. Bentuk  peramalan yang cukup baik didapatkan jika nilai MAPE 

kecil. Nilai MAPE yang paling baik adalah dibawah    , sedangkan untuk nilai MAPE  

         masih dianggap wajar (Montaño Moreno et al. 2013). 

 

3.  METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data nilai ekspor, produksi minyak 

kelapa sawit, produksi karet, dan nilai tukar mata uang asing di Provinsi Riau pada 

tahun 2015-2018 yang diperoleh dari BPS Provinsi Riau. Tahapan-tahapan dalam 

artikel ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis data awal yaitu membuat ringkasan numerik dan ringkasan grafis. 

2. Membuat model regresi sederhana dan regresi sederhana dengan transformasi 

logaritmik pada variabel nilai ekspor. 

3. Membuat model regresi berganda dan regresi berganda dengan transformasi 

logaritmik pada variabel nilai ekspor. 

4. Menguji asumsi klasik. 

5. Melakukan peramalan. 
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6. Melakukan evaluasi peramalan. 

 

4. EKSPOR DI RIAU BERDASARKAN REGRESI TRANSFORMASI 

LOGARITMIK TERHADAP VARIABEL RESPON 

 

 Pembuatan model regresi berganda nilai ekspor dengan tiga variabel yiatu CPO, 

karet, kurs rupiah menggunakan software R, dengan rangkuman sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Rangkuman model regresi berganda 

Summary CPO Karet kurs rupiah 

Intercept -297,442 

Slope 6,007 11,522 -94,198 

t-value 4,855 0,246 -0,322 

p-value 0,0000156 0,807 0,749 

Residual std.error 987,4 

DF 46 

Multiple R-Squared 0,4705 

Adjusted R-Squared 0,4344 

F-Statistic 13,03 

 

 Pada uji   parsial, variabel CPO menunjukkan p-value sebesar 0,0000156 dan 

taraf nyata sebesar 0,05 jadi p-value   0,05 artinya variabel CPO menunjukkan hasil 

yang signifikan. Variabel karet menunjukkan p-value 0,807 jadi p-value   0,05 artinya 

variabel karet menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan kurs rupiah  menunjukkan 

p-value 0,749 jadi p-value   0,05 artinya variabel karet menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Pada uji F simultan, p-value pada regresi berganda tersebut menunjukkan 

0,000003181, nilai p-value < 0,05 artinya bahwa ketiga variabel tersebut menunjukkan 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. 

   Pengujian asumsi model regresi dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan, uji multikolinearitas, dan uji 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. 
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Gambar 1. Plot uji normalitas residual 

 

Pada Gambar 1. residual tidak berdistribusi normal karena persebaran titik-titiknya tidak 

berada sekitar garis linier, sehingga uji normalitas residual tidak terpenuhi. 

   Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi ekspor 

dengan ketiga variabel CPO, karet, kurs rupiah dilakukan lah dengan uji Breusch-

Pagan, dimana nilai p-value 0,03745 < 0,05. maka regresi tersebut terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Nilai VIF pada variabel CPO adalah 1,60387, variabel karet adalah 

1,63479, variabel kurs rupiah adalah 1,274945. Nilai VIF pada setiap variabel CPO, 

karet, dan kurs rupiah dibawah 10. Dapat diartikan bahwa asumsi klasik untuk uji 

multikolinearitas terpenuhi. 

   Pada uji autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dimana nilai p-value yang 

diperoleh 0,2811, nilai p-value > 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi maka asumsi klasik terpenuhi. Pembuatan model regresi berganda nilai 

ekspor dengan tiga variabel yiatu CPO, karet, kurs rupiah menggunakan software R, 

dengan rangkuman sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Rangkuman model regresi variabel  ekspor dengan tiga variabel 

Summary CPO Karet kurs rupiah 

Intercept 6,559811 

Slope 0,003818 -0,004876 -0,081788 

t-value 5,432 -0,186 -0,499 

p-value 0,00000229 0,8536 0,6206 

Residual std.error 0,5545 

DF 46 

Multiple R-Squared 0,5019 

Adjusted R-Squared 0,468 

   Pada uji   parsial, variabel CPO menunjukkan p-value sebesar 0,00000229 dan 

taraf nyata sebesar 0,05 jadi p-value   0,05 artinya variabel CPO menunjukkan hasil 

yang signifikan. Variabel karet menunjukkan p-value 0,8536 jadi p-value   0,05 artinya 
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variabel karet menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan kurs rupiah  menunjukkan 

p-value 0,6206 jadi p-value   0,05 artinya variabel karet menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Pada regresi berganda dengan transformasi logaritma pada ekspor, uji   

parsial tidak terlalu mendapat perubahan, hanya saja pada CPO, karet dan kurs rupiah 

nya lebih baik dari sebelum ditransformasikan.  Pada uji F simultan, p-value pada 

regresi berganda tersebut menunjukkan 0,0000008526, nilai p-value < 0,05 artinya 

bahwa ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama. Pada regresi berganda dengan transformasi logaritma pada ekspor, uji F simultan 

mendapat perubahan yang lebih baik dari tingkat signifikansi. 

   Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi ekspor 

dengan variabel CPO, karet, kurs rupiah dilakukan dengan uji Breusch-Pagan, dimana 

nilai p-value yaitu 0,2965   0,05. Dengan demikian regresi tersebut tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Nilai VIF pada variabel CPO adalah 1,60387, variabel karet adalah 

1,63479, variabel kurs rupiah adalah 1,274945. Nilai VIF pada setiap variabel CPO, 

karet, dan kurs rupiah dibawah 10. Dapat diartikan bahwa asumsi klasik untuk uji 

multikolinearitas terpenuhi. Pada uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson 

dimana nilai p-value yang kita peroleh 0,3204, nilai p-value > 0.05 dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi maka asumsi klasik terpenuhi. 

 

 
Gambar 2. Plot uji normalitas residual 

 

 Pada Gambar 2. residual tidak berdistribusi normal karena persebaran titik-

titiknya tidak berada sekitar garis linier, sehingga uji normalitas residual tidak 

terpenuhi. 

 Prediksi jumlah nilai ekspor di provinsi Riau dapat dilakukan dengan mengambil 

  dan transformsi logaritmik natural   pada metode regresi linier berganda. Prediksi 

jumlah nilai ekspor di provinsi Riau membandingkan data peramalan dengan data 

aslinya, untuk menghitung tingkat kesalahan peramalan dapat dihitung menggunakan 

nilai MAPE. 
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Tabel 3. Perbandingan nilai ekspor 

Data ke-   aktual   prediksi ln   prediksi 

1 3163,44 2272,006 1847,6222 

2 2232,28 1913,549 1483,6979 

3 2068,14 2016,624 1690,0287 

… … … … 

47 517,915 406,2305 675,1729 

48 1221,01 1144,69 959,693 

 Tabel 3 adalah perbandingan dari nilai   baik dari data aktual, data prediksi atau 

data prediksi hasil dari transformasi logaritma. Untuk menghitung tingkat kesalahan 

peramalan akan digunakan perbandingan nilai MAPE dari data prediksi dan data 

prediksi hasil transformasi logaritma. Nilai MAPE dari data   prediksi adalah 46,91366 

%. Nilai MAPE dari data   prediksi hasil transformasi logaritma adalah 52,69479%. 

Nilai MAPE yang terbaik adalah nilai dari   prediksi. Semakin kecil nilai MAPEnya 

maka semakin kecil tingkat kesalahan peramalan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa pada saat melakukan regresi 

sederhana dan regresi sederhana dengan transformasi logaritmik terhadap variabel 

respon, variabel CPO adalah variabel yang sangat berpengaruh pada nilai ekspor di 

provinsi Riau. Regresi sederhana dengan transformasi logaritmik terhadap variabel 

respon dapat membantu dalam uji asumsi klasik, sehingga membuat tingkat signifikansi 

lebih baik dari regresi sederhana. Pada saat melakukan regresi berganda dan regresi 

berganda dengan transformasi logaritmik terhadap variabel respon bahwa ketiga 

variabel independen yaitu, variabel CPO, karet, dan kurs rupiah mempengaruhi jumlah 

nilai ekspor di provinsi Riau secara bersama. Untuk tingkat kesalahan peramalan bahwa 

regresi berganda lebih baik dari regresi berganda dengan transformasi logaritmik 

terhadap variabel respon. 
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