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Rotan banyak dimanfaatkan secara komersial karena mempunyai sifat yang lentur, kuat, serta 

relatif lebih seragam bentuknya. Peluang usaha industri berbahan baku rotan dapat dilihat antara 

lain dari meningkatnya volume produksi dan ekspor (untuk pasar luar negeri). Dalam kondisi 

perekonomian yang sedang lesu, yang mana daya beli masyarakat menurun, pasar ekspor industri 

rotan merupakan pilihan yang sangat penting. Cirebon yang terkenal dengan julukan sebagai 

kota udang, saat ini sangat tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan saat ini justru yang berkembang 

sangat pesat bahkan menjamur adalah industri kerajinan rotan. Berdasarkan data potensi 

industrikerajinan rotan Kabupaten Cirebon tahun 2004 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Cirebon, tidak kurang dari 1060 unit usaha rotan di Kabupaten Cirebon, 

sekitar 150-200 industri besar rotan yang tergabung dalam Asmindo dan melibatkan 1000-1500 

pekerja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Mengidentifikasi Negara tujuan ekspor industri kerajinan 

rotan di Sentra Industri Kerajinan Rotan Kabupaten Cirebon dan mengetahui trend 

perkembangan volume dan nilai ekspornya, (2). Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai ekspor industri kerajinan rotan Kabupaten Cirebon, (3). Mengetahui Laju 

Pertumbuhan volume dan nilai ekspor Industri Kerajinan Rotan di Kabupaten Cirebon dari bulan 

Januari 2001-Juli 2005. 

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1). Diduga trend 

perkembangan volume dan nilai ekspor kerajinan rotan di Sentra Industri Kerajinan Rotan 

Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari bulan ke bulan. (2). Diduga nilai ekspor kerajinan 

rotan di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh harga ekspor kerajinan rotan, nilai tukar rupiah dan 

faktor inflasi di Indonesia. Penentuan Lokasi Penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

yaitu bertempat di Sentra Industri Kerajinan Rotan di Kabupaten Cirebon West Java dengan 

mempertimbangkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan sentra industri kerajinan terbesar di 

Indonesia dan sudah memiliki pasar ekspor yang sangat luas di pasar Internasional. Data yang 

diambil adalah data sekunder (data yang diperoleh secara langsung dari instansi-instansi terkait 

dalam penelitian) data yang digunakan adalah data time series baik volume dan nilai ekspor 

industri kerajinan rotan dari bulan Januari 2001-Juli 2005. sumber data dalam penelitian ini 

adalah dari Disperindag, Asmindo, BPS dan instansi-instansi terkait yang dapat mendukung 

penelitian ini. Metode Analisa data yang digunakan adalah analisis trend perkembangan ekspor 

(untuk melihat trend volume dan nilai ekspor kerajinan rotan dari bulan Januari 2001-Juli 2005 

dan memperoleh gambaran seberapa besar trend / kecenderungan naik atau turun), dengan rumus 

Y = a + bx, analisa yang kedua adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda 

dengan rumus Log Y = Log 0 + 1 Log X1 + 1 Log X2 + 3 Log X3 + e. analisa yang ketiga 

adalah dengan analisa laju pertumbuhan yaitu untuk meramalkan perkembangan ekspor masa 

yang akan datang. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa trend perkembangan volume dan nilai ekspor kerajinan 

rotan di Kabupaten Cirebon dari bulan Januari 2001-Juli 2005 mengalami penurunan. Trend 



perkembangan volume dan nilai ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon ke negara USA, 

Jepang dan Afrika Selatan mengalami penurunan, sedangkan trend volume dan nilai ekspor 

kerajinan rotan ke negara Italia dan Australia mengalami peningkatan. Penurunan volume dan 

nilai ekspor disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil berakibat pada 

ketidakstabilan harga ekspor dan mutu desainyang cenderung statis. Sedangkan peningkatan 

terjadi kerena bertambahnya permintaan ekspor kerajinan rotan untuk tujuan Italia dan Australia. 

Hasil perhitungan juga menunjukan bahwa faktor harga ekspor kerajinan rotan secara parsial 

berpengaruh secara nyata terhadap nilai ekspor kerajinan rotan dengan thitung = 2,316 < ttabel = 

1,638 pada taraf kesalahan ( = 0,10 ), sedangkan untuk nilai kurs Rupiah terhadap Dollar dengan 

thitung = -2,195 > ttabel = 0,978 pada taraf kesalahan ( = 0,20 ) yang artinya nilai kurs Rupiah 

terhadap Dollar berpengaruh secara nyata terhadap nilai ekspor. Nilai inflasi dengan uji t 

dihasilkan thitung = -0,273 > ttabel = 20,978 pada taraf kesalahan ( = 0,20 ) sehingga variabel 

nilai inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap nilai ekspor. Laju pertumbuhan volume 

ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon dari bulan Januari 2001-Juli 2005 menunjukan 

adanya kenaikan rata-rata 0,0387% per bulan, sedangkan untuk laju pertumbuhan nilainya 

meningkat rata-rata 0,1823% per bulan. Proyeksi laju pertumbuhan volume ekspor kerajinan 

rotan di Kabupaten Cirebon dari bulan Agustus 2005-Juli 2006 mengalami penurunan, 

sedangkan proyeksi pertumbuhan nilai ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon dari bulan 

Agustus 2005-Juli 2006 mengalami penurunan sebesar (-0,0089)%  

 


