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ABSTRACT 

 

This research aims to model the corresponding relationships GRDP import and 

export variables using Vector Autoregressive (VAR) and Vector Error Correction 

Model (VECM). The data used is sourced from Riau publication data in figures 

from the Central Statistics Agency for Riau Province in 2010 – 2019. The data 

analysis in this study uses Rstudio 4.0.2 software. Based on the analysis 

conducted, it is found that the endogenous variables that most influence changes 

in exports are the import and GRDP variables in the previous period. The 

endogenous variables that most influence changes in imports are the export 

variables of the previous period, while those that most influence changes in 

GRDP are the import variables and the export variables in the previous period. 

The results showed that the best model for export, import and GRDP variables 

was the VECM model. 

Keyword: Vector autoregressive, vector error correction models, export, import, 

gross regional domestic product. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan keterkaitan variabel ekspor 

impor dan PDRB menggunakan Vector Autoregressive (VAR) dan Vektor Error 

Correction Model (VECM). Data yang digunakan bersumber pada data publikasi 

Riau dalam angka Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2010 – 2019. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software Rstudio 4.0.2. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh bahwa variabel endogen yang 

paling mempengaruhi perubahan ekspor adalah  variabel impor dan PDRB satu 

periode sebelumnya. Variabel endogen yang paling mempengaruhi perubahan 

impor adalah variabel ekspor satu periode sebelumnya, sedangkan yang paling 

mempengaruhi perubahan PDRB adalah variabel impor dan variabel ekspor satu 

periode sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik variabel 

ekspor, impor dan PDRB adalah model VECM. 

Kata Kunci: Vector autoregressive, vector error correction model, ekspor, 

impor, produk domestik regional bruto. 
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1. PENDAHULUAN 

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki suatu negara dapat menyebabkan 

terjadinya pertukaran sumber daya dengan cara membeli dan menjual antar negara 

yang dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini memiliki kaitan erat 

dengan perekonomian disuatu negara. Kegiatan ekspor dapat menghasilkan devisa 

yang kemudian digunakan untuk bea ke luar dan pungutan kegiatan ekspor, 

pinjaman, impor, keuntungan dividen ataupun keperluan penanaman modal, 

sedangkan kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. 

Kegiatan ekspor impor di Indonesia dilaksanakan di setiap kota hingga 

provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 

telah merilis data mengenai ekspor impor dan juga Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Kegiatan ekspor impor dilakukan pada bidang migas maupun non-

migas. Menurut BPS Provinsi Riau nilai ekspor dan impor mengalami naik turun 

yang secara langsung mempengaruhi nilai PDRB Provinsi Riau. 

Untuk memahami hubungan antara ekpor impor dan PDRB dapat 

dilakukan dengan membuat model variabel dengan melihat pendekatan antar 

variabelnya. Salah satu metode yang digunakan adalah VAR (Vector 

Autoregressive) di mana metode ini dapat menjelaskan adanya hubungan timbal 

balik antar variabel yang terkait. Selain metode VAR juga digunakan metode 

VECM (Vector Error Correction Model) yang merupakan bentuk pemodelan VAR 

yang terkendala (restricted) karena data yang tidak stasioner namun 

terkointegrasi. Dalam kegiatan pemodelan data deret waktu meliputi 

mengidentifikasi model yang tepat dalam menangkap struktur stokastik deret 

waktu.   

Penelitian mengenai variabel ekspor impor dan PDRB telah dilakukan oleh 

Joshi (2013) yang melakukan studi mengenai hubungan ekspor dan PDB 

menggunakan VECM didapatkan bahwa hanya terdapat hubungan jangka pendek 

antara ekspor dan PDB. Penelitian Fitzova dan Zidek (2015) memperlihatkan 

bahwa ekpor dan impor memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Republik Slovak dan Czech menggunakan VAR dan VECM. Penelitian ini 

memodelkan hubungan variabel endogen dengan memperhatikan adanya 

kointegrasi antar variabel sehingga menghasilkan model terbaik yang dapat 

memprediksi jumlah ekspor impor dan PDRB pada periode berikutnya. 

 

2. VEKTOR AUTOREGRESSIVE DAN VECTOR ERROR 

CORRECTION MODEL 

 

Peramalan merupakan proses untuk memprediksi data masa mendatang 

berdasarkan data sebelumnya. Salah satu tujuan analisis data runtun waktu adalah 

membuat model peramalan untuk meramalkan suatu nilai di periode selanjutnya.  

Peramalan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, 

ekonomi, ilmu lingkungan, dan keuangan (Montgomery et al, 2008). Secara 

umum proses peramalan merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk 

memperkirakan kejadian pada masa depan. Suatu peramalan dapat dikatakan baik 

apabila telah melakukan proses peramalan, aktivitas proses peramalan terdiri dari 

pendefinisian model, mengkoleksi data, menganalisis data, memilih model dan 
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membuat fitting atau grafiknya, menvalidasi model, model forecasting, 

monitoring peramalan. 

Dalam kasus ini peramalan dilakukan pada bidang ekonomi dengan 

menggunakan data ekspor impor dan PDRB. Data tersebut termasuk dalam 

klasifikasi peramalan jenis long-term yaitu prediksi nilai yang akan datang dapat 

dilakukan dalam waktu jangka panjang lebih dari 3 tahun atau 12 triwulan. Data 

Time Series merupakan rangkaian kuantitatif mengenai nilai – nilai suatu variabel 

yang tersusun secara beruntun (berderet) dalam periode waktu tertentu. Data time 

series berdasarkan data historis yang telah terjadi pada masa lalu digunakan untuk 

meramalkan masa yang akan datang. 

Stasioner dalam time series dapat diartikan dengan proses tetap dalam 

keseimbangan statistik dengan sifat probabilitas yang tidak berubah dari waktu ke 

waktu, khususnya variasi, rata-rata dan variannya konstan. Dari pernyataan 

tersebut, sifat probabilitas untuk time series    , yaitu. 

1. Fungsi momennya  (  )   ,    (  )   *    +
    

 . 

2. Fungsi autokovariansinya        (       )   (    )(      ). 

3. Fungsi autokorelasinya     
   (        )

√   (  )√   (    )
. 

Pada proses stasioner ini fungsi autokovariansi    dan fungsi autokorelasi  

   memiliki sifat: 

1.     (    )(      )      (  )  ;    
  

  
  . 

2. |  |           ; |  |    . 

3.        untuk semua k    ;        . 

Sifat ke-3 menunjukkan bahwa   dan   adalah fungsi yang sama dan simetrik lag 

   . Sifat tersebut diperoleh dari pembeda waktu antara    dan     . Oleh sebab 

itu fungsi autokorelasi hanya di plot kan untuk lag nonnegatif. Plot tersebut 

dikenal sebagai korrelogram. 

Ketidakstasioneran dalam time series dibedakan menjadi dua, yaitu tidak 

stasioner dalam mean disebabkan μt tidak konstan dan tidak stasioner dalam 

varians disebabkan   
  yang dependent terhadap deret waktu. Tidak stasioner 

dalam mean dapat diatasi dengan melakukan differencing dan untuk 

menstasionerkan varians dilakukan transformasi (Wei, 2006). 

Vector Autoregressive atau yang disingkat dengan VAR merupakan bentuk 

dari model peramalan multivariate dari proses AR. Model VAR dapat digunakan 

untuk meramalkan data time series lebih dari satu variabel selain itu VAR dapat 

menyusun sistem peramalan dari data time series yang saling terkait untuk 

menganalisis faktor yang paling signifikan. Sesuai namanya proses AR ini 

merupakan regresi dengan data deret waktu itu sendiri. Secara umum bila yt pada 

persamaan (1) adalah proses autoregresi ordo p AR(p) (Montgomery et al, 2008) 

 

                         
 

(1) 

dengan     merupakan proses AR yang akan diprediksi,   adalah koefisien 

intersep pada model AR,    adalah koefisien parameter untuk setiap lag dengan i 

= 1,2, …, p,    adalah residu pada model AR, t merupakan waktu pengamatan dan 

p merupakan panjang lag.   
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Pada sistem sederhana Model VAR dengan dua variabel dan 1 lag ditulis 

dalam bentuk dua persamaan yaitu: 

                                   

                                   

(2) 

(3) 

Kemudian persamaan (2) dan (3) dituliskan dalam bentuk matriks: 

              [    
    
]  [   

   
]  [         

        
] [      
      

]  [     
     

]   (4) 

maka persamaan (4) dapat ditulis kembali dalam bentuk vektor yaitu: 

                     (5) 

dengan, 

   [
    
    
]       [

   
   
]        [

         
         

]       [
     
     

]  

Persamaan (5) disebut sebagai model VAR(1). Untuk bentuk multivariat dengan k 

variabel endogen yaitu    (         ) diperoleh model VAR(p) yang diberikan 

pada persamaan (6) (Luthkepohl, 2005): 

                           (6) 

dengan    adalah variabel vektor endogen berukuran k × 1, v adalah vektor 

intersep berukuran k × 1,    adalah matriks parameter berukuran k × k untuk 

setiap i =1, 2, … , p dan    adalah vektor residu yang berukuran k × 1. Ada dua 

asumsi yang harus diperhatikan untuk membentuk model VAR yaitu kestasioneran 

data, normalitas dan indenpendensi residu. 

Pada saat variabel mengandung akar unit dan berkointegrasi maka model 

yang digunakan adalah VAR yang terbatas yaitu VECM. Model VECM diberikan 

pada persamaan (7) (Luthkepohl, 2005): 

                                              .             

 (7) 

dengan     adalah variabel vektor endogen berukuran k × 1,    adalah operator 

variabel pembeda orde pertama, v adalah vektor intersep berukuran k × 1,   

adalah matriks yang berisi variabel jangka panjang,    adalah matriks persegi yang 

berisi koefisien dari model jangka panjang j = 1, 2, …, p dan    adalah vektor 

residu yang berukuran k × 1. 

Penentuan orde lag  p pada model VAR, yaitu dengan memperhatikan pola 

dari ACF dan PACF. Secara umum, ACF digunakan untuk melihat apakah ada 

sifat MA, sedangkan PACF digunakan untuk melihat apakah ada sifat AR dari 

suatu deret waktu (Montgomery et al, 2008). Pada saat pola ACF menurun 

eksponensial dan PACF menurun drastis menuju nol setelah lag p, maka model 

dikatakan mengikuti sifat AR (p). Hasil identifikasi pola AR ini yang kemudian 

dijadikan acuan lag optimal model VAR. Cara lainnya yaitu dengan 

memperhatikan nilai Akaike Information Criteria yang disingkat dengan AIC. 

Nilai lag p dipilih sebagai nilai p* yang meminimalkan nilai kriteria tersebut. 
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Stasioneritas data dari deret waktu juga dapat dilihat melalaui pemeriksaan 

akar unit (Chatib Rusdi, 2011). Metode pengujian yang digunakan adalah uji 

Dickey-Fuller (DF) atau uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). 

Uji ADF dituliskan pada persamaan (8): 

            ∑        
 
      ,               (8) 

dengan   adalah konstanta,   ∑     
 
   ,     ∑   

 
     dan m = p -1. 

Pengujian hipotesis tentang stasioner menggunakan statistik uji τ (Rizal & Akbar, 

2015), yang diperoleh dengan: 

   
 ̂  

  ( ̂)
 .       (9) 

Jika statistik uji τ lebih besar dari nilai kritis ADF atau tabel MacKinnon, maka 

hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat akar unit atau data bersifat stasioner.  

Pengujian kointegrasi dapat menggunakan uji Johansen. Uji ini dapat 

digunakan untuk melihat jumlah kointegrasi (rank co-integration) yang terdapat 

pada variabel - variabel (Rosadi, 2011). Pengujian kointegrasi menggunakan uji 

trace, statistik uji dinyatakan pada persamaan (10): 

      ( )    ∑    (    )
 
         (10) 

Dalam kasus ini uji kenormalan residu menggunakan uji statistic Anderson-

Darling, dengan rumus: 

  
     

 

 
∑ ,    -,        (        )-
 
    .  (11) 

dengan, 

    (  ).         

(12) 

   
    ̅

 
.       (13) 

Apabila probabilitas p - value > 0.05 maka H0 diterima jika probabilitas (nilai-p) < 

0.05 maka H0 ditolak. 

Uji kehomogenan ragam residu  merupakan pengujian terhadap 

ketidaksamaan ragam  dari residu pada pengamatan model. Dalam hal ini 

pengujian menggunakan uji Breusch-Pagan : 

        .     (14) 

Uji autokorelasi residu dilakukan untuk mendetesi apakah terdapat 

korelasi antar residu pada setiap variabel. Dalam hal ini pengujian autokorelasi 

antar residu di setiap variabel dilihat melalui pola ACF dari residu model. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi model menggunakan  Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE). Nilai MAPE disajikan dlam persamaan (15): 

     
 

 
∑ [

    ̅̂ 

  
]       

   .    (15) 

dengan: 

  = nilai pada periode t, t=1,2, … , n . 
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 ̅̂ = hasil peramalan pada periode t . 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Sumber data penelitian ini adalah data publikasi Badan Pusat Statistika Provinsi 

Riau. Variabel yang diamati adalah Ekspor, Impor, dan PDRB dari Januari 2010 

sampai dengan Desember 2019 yang disajikan dalam bentuk data triwulan. Data 

diperoleh dari website resmi BPS Provinsi Riau. Untuk data PDRB yang 

digunakan adalah PDRB lapangan usaha berdasarkan ADHK. Proses klasifikasi 

dalam penelitian ini menggunakan software R Studio versi 4.0.2. Langkah 

analisis: 

a) Persiapan data yang digunakan  adalah data Ekspor, Impor dan PDRB 

Januari 2010 - Desember 2019 yang disajikan dalam bentuk 

triwulan.Selanjutnya data dibagi menjadi dua jenis yaitu data latih (tahun 

2010-2018) dengan data uji (tahun 2019). 

b) Data yang sudah disiapkan kemudian diuji kestasionerannya dengan 

memeriksa akar unit pada setiap variabel dengan menggunakan statistika 

uji ADF. 

c) Selanjutnya menentukan panjang lag optimal dengan memperhatikan pola 

ACF dan PACF dengan memperhatikan nilai AIC. 

d) Setelah menentukan lag data diuji kointegrasi dengan menggunakan 

metode uji kointegrasi Johansen dengan uji trace. 

e) Dirancang menjadi dua model estimasi yakni model VAR dan VECM. 

f) Hasil data peramalan dari estimasi model diuji menggunakan uji 

diagnostik data dengan memenuhi asumsi dengan mengikuti asumsi 

Ordinary Least Square (OLS),yang terdiri dari uji kenormalan residu, 

ragam residu homogen, dan residu autokorelasi. 

g) Selanjutnya data hasil peramalan di prediksi antara model VAR dan 

VECM dengan data aktual menggunakan data uji dan data latih. 

h) Untuk menentukan model terbaik antara model VAR dan VECM 

dilakukan evaluasi model menggunakan Mean Absolute Percentage 

Forecast Error dengan memperhatikan ukuran persentase MAPE masing 

masing data. 

 

4. PEMODELAN EKSPOR, IMPOR DAN PDRB PROVINSI RIAU 

DENGAN VAR DAN VECM 

Gambaran umum pola data ekspor, impor, dan PDRB yang akan disajikan dalam 

bentuk grafik  per triwulan dari tahun 2010 – 2019. 

 



7 

Gambar 1. Plot data Ekpor Provinsi Riau tahun 2010-2019 

 

Pada plot data ekspor dapat dilihat bahwa data cenderung tidak stabil. Angka 

tertinggi kegiatan ekspor berada pada tahun 2014 triwulan ke- 4 dengan nilai 

(61225379.8) dan data terendah berada pada tahun 2016 triwulan- 1 dengan nilai 

(29810388). Berdasarkan data publikasi BPS kegiatan ekpor pada bidang migas 

tertinggi adalah ekspor minyak mentah, sedangkan untuk non migas adalah ekspor 

minyak hewan nabati dan kertas. Kegiatan ekpor dalam hal sektor menunjukkan 

bahwa sektor industri memiliki rata rata lebih unggul dibanding pertanian. 

Kegiatan ini dilakukan di beberapa pelabuhan di Provinsi Riau dengan pelabuhan 

yang memiliki kegiatan ekspor tertinggi berada di pelabuhan Dumai.  

 
Gambar 2. Plot data impor Provinsi Riau tahun 2010-2019 

 

Pada Gambar 2 dapat diperhatikan data impor mengalami kenaikan sampai tahun 

2010 triwulan ke- 3 namun kembali mengalami penurunan yang cukup drastis, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan impor mulai berkurang dan kembali 

mengalami kenaikan pada tahun 2019 triwulan ke- 4, pada kegiatan impor 

tertinggi di bidang migas diperoleh melaui impor hasil minyak sedangkan bidang 

non-migas pada mesin pesawat dan pupuk. Kegiatan impor di Provinsi Riau 

cenderung lebih besar pada barang bahan baku dibanding dengan barang modal. 

 
Gambar 3. Plot data PDRB Provinsi Riau tahun 2010-2019 

Pada Gambar 3 diperoleh bahwa untuk data PDRB cenderung lebih stabil 

disbanding data ekspor dan impor, naik turun grafik tidak terkesan drastis. PDRB 

atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha termasuk minyak bumi dan gas 

tertinggi diperoleh dari lapangan usaha bidang pertanian, peternakan, kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan penggalian.  

Selanjutnya data diuji kestasionerannya menggunakan uji ADF dengan 

memeriksa akar unit pada setiap variabel (Ekspor, Impor dan PDRB). 

Tabel 1. Uji ADF untuk model VAR 

Variabel Statistik uji τ Nilai Kritis(Tabel Mackinnon) 

Ekspor -0.4452 -1.95 

Impor 0.7326 -1.95 

PDRB 1.2127 -1.95 
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Pada Tabel 1 dengan menggunakan taraf nyata 5% dapat dilihat bahwa seluruh 

variabel (ekspor, impor, PDRB) memiliki nilai statistik hitung > nilai kritis tabel  

sehingga H0 diterima. Hal ini menujukkan bahwa hasil tes sesuai dengan dugaan 

awal bahwa variabel ekspor, impor dan PDRB memiliki data tidak stasioner. 

Untuk memperoleh hasil stasioner dapat menggunakan uji integrasi 

(integration test) sampai memperoleh data stasioner. Berikut hasil transformasi 

diferensi orde 1 menggunakan uji ADF disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Uji ADF diferensi orde 1  model VAR 

Variabel Statistik uji τ Nilai Kritis(Tabel Mackinnon) 

Ekspor -6.3958 -1.95 

Impor -4.3479 -1.95 

PDRB -10.2135 -1.95 

Pada Tabel 2 di peroleh bahwa seluruh variabel memiliki nilai statistik uji τ < nilai 

kritis dengan taraf kepercayaan 5% dengan kata lain data tidak mengandung akar 

unit atau dapat disimpulkan bahwa data stasioner. Pemodelan VAR dapat 

dilakukan pada diferensi orde 1. 

Tujuan dilakukannya uji kointegrasi untuk melihat pola pergerakkan 

dalam jangka panjang, apakah terdapat kesamaan pergerakkan atau hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini stabil atau tidak. Untuk uji kointegrasi sendiri 

menggunakan metode uji kointegrasi Johansen. Hasil uji kointegrasi 

menggunakan metode Johansen disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Ringkasan uji kointegrasi Johansen 

H0:Rank ≤ r H1 : Rank > r Uji Trace 
Nilai Kritis  

5% 1% 

0 0 19.67 21.07 25.75 

1 1 5.02 14.90 19.19 

2 2 0.39 8.18 11.65 

Pada Tabel 3 diperoleh nilai kritis 5% dan 1% lebih besar dari nilai        
sehingga terima H0. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi 

dari rank 0, sehingga diketahui antara pergerakan Ekspor, Impor dan PDRB 

memiliki kesamaan pergerakan dalam jangka panjang dan stabil.  

Untuk memperoleh lag optimum dalam model VAR, nilai p didapat dengan 

memperhatikan PACF dan ACF masing masing variabel. Dengan pola variablel 

ekspor  impor dapat dilihat pada Gambar 4: 
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Gambar 4. Pola PACF dan ACF variabel ekspor dan impor 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa variabel ekspor nilai PACF cut off setelah lag 

ke-1 dan ACF tails off, sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengikuti pola 

AR(1) . untuk impor juga memiliki pola yang sama dengan ekspor. 

Selanjutnya dilihat pola PACF dan ACF pada variabel PDRB untuk 

memperoleh lag optimum pada Gambar 5: 

 
Gambar 5. pola PACF dan ACF PDRB 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pola PACF dan ACF pada 

variabel PDRB memiliki bentuk yang berbeda dibanding pola ekspor dan impor 

namun untuk nilai PACF cut off dan ACF tails off sama dengan ekspor dan  impor 

sehingga di peroleh bahwa ketiga variabel mengikuti pola AR(1). 

Untuk menentukan Nilai p pada VAR didapat dari pemilihan model dengan 

melihat nilai nilai AIC terkecil yang dapat dilihat pada Tabel 4: 

Tabel 4. Nilai AIC Ringkasan statistik model VAR 

P AIC 

1 1351.003 

2 1354.003 

3 1357.003 

Berdasarkan Tabel 4, lag yang memiliki nilai AIC terkecil adalah p = 1 yang 

merupakan orde optimal untuk VAR , sehingga dalam uji ini digunakan nilai p = 1 

dengan lag optimalnya nya 1. 

Setelah diperoleh nilai p dan lag optimalnya,selanjutnya dilakukan estimasi 

koefisien model. Model VAR diperoleh dengan data hasil pembedaan orde 

pertama. Jika hasil koefisien jika ditulis dalam bentuk liniear, akan diperoleh tiga 

persamaan berikut: 

1.                                                   
                       . 

2.                                                   
                      . 

3.                                                  
                    . 
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Dari pola hasil estimasi koefisien dan hasil pemeriksaan kestasioneran dilihat 

bahwa data menunjukkan stasioner sehingga VAR dapat dilanjutkan pada 

diferrence 1. 

Setelah dilakukannya uji kointegrasi dapat ditunjukkan  bahwa data penelitian 

terkointegrasi. Selanjutnya dilakukan pembentukan model VECM. Model VECM 

hasil estimasi koefisien data pada lampiran apabila dituliskan dengan persamaan 

liniear maka di peroleh persamaan - persamaan berikut: 

1.                                                       

                       +0.0458           – 1.396           

         – 62.6475        . 

2.                                                      
                     +0.0076           + 0.1340          

         – 4.1689      . 
3.                                                    

                      +0.00014           - 
0.0070           
         + 0.01018        . 

Untuk memastikan apakah  kedua model yang diperoleh mememuhi 

asumsi perlu dilakukan uji diagnostik. Dalam pengujian ini kedua model VAR dan 

model VECM harus mengikuti asumsi Ordinary Least Square (OLS). Asumsi OLS 

yang digunakan terdiri dari 3 uji yakni uji normal residu, ragam residu homogen, 

dan residu autokorelasi. 

Uji kenormalan residu dilakukan untuk melihat apakah data sebaran dari 

model berdistibusi normal dengan menggunakan Anderson – Darling atau yang 

disebut dengan AD. Hasil uji kenormalan model VAR dan VECM disajikan dalam 

Tabel 5: 

Tabel 5. Uji kenormalan residu Anderson - Darling model VAR dan VECM 

 VAR VECM 

Ekspor Impor PDRB Ekspor Impor PDRB 

Nilai Kritis AD 0.5105 3.3685 0.1994 0.3460 2.1231 0.2714 

Nilai - p 0.1847 1.363 0.876 0.464 1.674 0.653 

Hasil perhitungan menyatakan bahwa besarnya AD untuk ekspor, impor dan  

PDRB pada model VAR dan VECM memiliki nilai relatif rendah, yang berarti 

terima H0 atau dapat dikatakan data menyebar normal. 

Selanjutnya dilakukan uji kehomogenan residu yang dilakukan untuk 

melihat apakah data hasil asumsi ada atau tidaknya penyimpangan atau 

ketidaksamaan ragam dari residu untuk semua pengamatan pada model dengan 

menggunakan Uji Breusch-Pagan. Hasil uji disajikan pada Tabel 6: 

Tabel 6. Uji kehomogenan ragam residu VAR dan VECM 

 VAR VECM 

LM 0.2821 1.4322 

Nilai Kritis LM 0.4813 2.2112 

 

Pada Tabel 6 diperoeh bahwa hasil uji Breusch-Pagan untuk kedua model 

memiliki nilai LM  < dari nilai kritis LM (tabel   (      )), sehingga H0 diterima. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hasil estimasi model VAR dan VECM mempunyai 
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ragam residu yang homogen hal ini menunjukkan bahwa data hasil peramalan 

memiliki varians yang tidak jauh berbeda dengan data aslinya. 

Untuk uji autokorelasi dilakukan dengan memperlihatkan pola ACF dari 

residu ditunjukkan pada Gambar 6: 

 
Gambar 6. Pola ACF residu model VAR dan VECM 

Pada Gambar 6 kedua model menunjukkan adanya autokorelasi residu dengan 

residu autokorelasi tertinggi berda pada lag ke -1 untuk semua data ekspor, impor 

dan PDRB pada model VAR dan VECM. 

Selanjutnya dilakukan perbandingan model VAR dan VECM menggunakan 

data uji yakni data tahun 2019. Perbandingan hasil peramalan dari kedua model 

dapat dilihat pada Tabel 7: 

Tabel 7. Peramalan VAR dan VECM tahun 2019 

t 
Ekspor Impor PDRB 

VAR VECM VAR VECM VAR VECM 

I 35697183 34664257 4823134 3963406 1232880.5 1236319.1 

II 31983455 28490164 5067333 4147417 1220577.2 1222868.1 

III 32328862 31114317 5876028 4953298 1232493 1236304.3 

IV 40880111 36071941 11585078 10578114 1278961.8 1281668.6 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa ada perbedaan antar hasil peramalan 

model VAR dan VECM. Hasil ramalan model VAR pada ekspor dan impor lebih 

besar dari hasil ramalan model VECM, namun pada data PDRB hasil ramalan 

PDRB model VECM lebih besar dari model VAR. Untuk melihat apakah data di 

atas efektif pada Tabel 7 diberikan data aktual untuk perbandingan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Data aktual ekspor, impor dan PDRB tahun 2019 

Tahun Triwulan Ekspor Impor PDRB 

2019 

I 28840027.3 3536249.6 1203947.9 

II 28163779.5 4507498.4 1214635.51 

III 32445397.3 12194089.4 1264713.97 

IV 34530168.9 15625479.3 1275161.69 

Dari perbandingan Tabel 7 dan  8 terlihat bebrapa besar data hasil peramalan 

VECM  lebih mendekati data aktual. 

Seperti yang dibahas sebelumnya mengenai langkah langkah peramalan, 

yakni pada langkah ke 5 perlunya melakukan tahap validasi data berdasarkan hasil 

ramalan yang diperoleh dari kedua model. Langkah selanjutnya dilakukan 
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evaluasi model dengan menghitung nilai MAPE untuk data uji dan data latih. Nilai 

MAPE disajikan pada Tabel 9 

 

Tabel 9. Persentase nilai MAPE data latih dan data uji 

  Ekspor Impor PDRB 

Data Latih 
VAR 9.75% 28.52% 2.73% 

VECM 9.26% 24.68% 2.60% 

Data Uji 
VAR 14.02% 31.62% 1.43% 

VECM 7.48% 27.93% 1.53% 

Pada Tabel 9 dilihat bahwa persentase nilai MAPE pada model VECM lebih 

rendah dari VAR, pada data latih nilai MAPE impor VAR dan VECM memiliki 

selisih yang cukup besar, sementara di model VECM selisih terjadi pada ekspor 

dan impor. Untuk data PDRB meskipun nilai MAPE  VECM lebih rendah, namun 

selisih pada data latih dan uji tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa 

model VECM merupakan model yang tepat untuk digunakan untuk memprediksi 

periode selanjutnya pada penelitian ini. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh bahwa 

variabel ekspor dan impor memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. 

Berdasarkan hasil dua model VAR dan VECM model terbaik untuk pemodelan 

nilai ekspor, impor, dan PDRB Provinsi Riau tahun 2010 - 2019 adalah model 

VECM, dengan hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel endogen yang 

paling memengaruhi perubahan ekspor adalah  variabel impor dan PDRB satu 

periode sebelumnya. Variabel endogen yang paling memengaruhi perubahan 

impor adalah variabel ekspor satu periode sebelumnya. Variabel endogen yang 

memengaruhi perubahan PDRB adalah variabel impor dan variabel ekspor satu 

periode sebelumnya. 
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