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ABSTRAKSI· 


Perdagangan internaslOnal dewasa int memiliki kontrtbusi yang cukup besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam lingkup ekonomi nasionai, 
aktifitas ekspor migas maupun non migas ielah banyak member; sumbangan yang 
cukup berarti bag; perkembangan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, dalam lingkup 
yang lebih sempit, yaitu perekonomian regional jawa Timur, peran ekspor selama 
periode 1990-2000 juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Salah satu 
komoditi ekspor jawa Timur yang memiiiki prospek pengembangan yang cukup 
cerah d; masa mendatang adalah ekspor sarang burung walet. 

Membahas masalah sarang burung walet, tidak dapat terlepas dari keberadaan 
Hongkong sebagai importir utama sarang burung walet yang berasal dari Jawa 
Timur. Uniuk memahami permasalahan sarang burung walei secara lebih mendalam, 
maka dalam penelitian ini dikaji beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor sarang 
burung walet jawa Timur ke Hongkong selama periode /990-2000. 

Untuk keperluan penelitian, digunakan analisis regresi berganda dengan 
metode kuadrat terkecil (ordinary least square). Adapun faktor:faktor yang diamati 
meliputi harga sarang barung walet Jawa Timur dt Hongkong, harga dart pesatng, 
pendapatan per-kapita Hongkong serta kurs rupiah terhadap US $. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga sarang burung walet Jawa Timur 
dt Hongkong, harga dart pesaing, pendapatan per-kapiia Hongkong dan /curs rupiah 
per US $ secara simultan terbukti memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 
volume ekspor sarang burung walet Jawa Timur ke Hongkong selama periode /990
2000. Melalui perbaikan model dapat dttinjau bahwa secara individual hanya faktor 
harga sarang burung walet Jawa Timur dt Hongkong serta nilai tukar rupiah 
terhadap lJS $ yang pengaruhnya signifikan. Adapun dua faktor lainnya terbukti 
tidak slgnifikan. Hasil peneiitlGn juga membuktikan bahwa nilai tukar rupiah 
terhadap US $ merupakan faktor yang berpengaruh dominan terhadap volume 
ekspor sarang burung walet Jawa Timur ke Hongkong dalam periode 1990-2000. 
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