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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Perdagangan internasional (ekspor dan impor) di berbagai negara sedang 

mengalami perlambatan karena adanya peningkatan proteksionisme berupa 

pembatasan perdagangan akibat perang dagang (World Trade Organization, 2018). 

Terdapat 137 langkah pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh anggota WTO 

selama periode Oktober 2016 hingga Oktober 2017 diantaranya kenaikan tarif, 

pembatasan kuantitatif (kuota impor), dan bea ekspor (World Trade Organization, 

2018).  

Kondisi pelemahan perdagangan internasional juga terlihat dari volume 

perdagangan negara maju yang melambat sejalan dengan melemahnya 

perekonomian Eropa dan Jepang (Bank Indonesia, 2018). Lemahnya perdagangan 

internasional yang berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan suatu negara 

harus segera dipulihkan (Sachs, Cooper, & Fisher , 1981; Svensson & Razin, 1983; 

Mann, 2002; Obstfeld, 2012). 

Salah satu upaya untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan adalah 

melalui sektor pariwisata (Bank Indonesia, 2018). Pernyataan ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Socher (1986); Poirier (1995); Sugiyarto, Blake, & 

Sinclair (2003); Kweka (2004); Rasheed, Meo, Awan, & Ahmed (2019); Saleh, 

Garaibeh, Shehadeh, & Jaber (2019). Volume usaha pariwisata dunia selama 

beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan melampaui ekspor minyak, produk 

makanan, dan otomotif.  

Pariwisata telah menjadi pemeran utama dalam perdagangan internasional 

dan merupakan sektor utama yang menyumbang pendapatanan nasional di banyak 

negara berkembang. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) memprediksikan 

pariwisata akan tumbuh sekitar 3,8% per tahun sejak tahun 2010 hingga 2020 

setelah krisis keuangan. Kunjungan wisatawan internasional tumbuh 7% pada 2017 

yaitu sebesar 1.326 juta kunjungan dibandingkan tahun 2016 dan 2015 yaitu sebesar 
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1.240 juta kunjungan dan 1.195 juta kunjungan. Penerimaan pendapatan sektor 

pariwisata tahun 2017 mencapai US$ 1.340 Miliar atau setara dengan Rp 18.838,5 

Triliun. (United Nation of World Tourism Organization, 2019) 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Asia Pasifik menempati posisi kawasan 

dengan jumlah wisatawan dan penerimaan pendapatan sektor pariwisata tertinggi 

kedua di dunia setelah Eropa pada tahun 2017. 24% wisatawan datang ke Kawasan 

Asia Pasifik dari total kedatangan wisatawan dunia. Penerimaan pendapatan sektor 

pariwisata Asia Pasifik sebesar 29% dari total penerimaan pendapatan sektor 

pariwisata dunia.  

UNWTO melaporkan bahwa kedatangan wisatawan ke Asia Pasifik 

meningkat sebesar 6% dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 323 juta 

kunjungan di tahun 2017. Penerimaan pendapatan pariwisata Asia Pasifik juga 

meningkat sebesar 3% mencapai US$ 390 Milyar atau setara dengan Rp 5.482,5 

Triliun pada tahun 2017. (United Nation of World Tourism Organization, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: United Nation of World Tourism Organization, 2019 

 

Gambar 1.1 

Kedatangan Wisatawan Asing dan Penerimaan Pendapatan Sektor 

Pariwisata Menurut Kawasan dalam Persen, 2017 
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Asia Tenggara memiliki pertumbuhan pariwisata tertinggi di Kawasan Asia 

Pasifik berdasarkan jumlah kedatangan wisatawan yaitu sebesar 9% pada tahun 

2017 (United Nation of World Tourism Organization, 2019). Vietnam merupakan 

negara dengan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata terbesar dan Thailand 

sebagai negara tujuan wisatawan terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2017 

(United Nation of World Tourism Organization, 2019).  

Indonesia sebagai negara yang ada dikawasan Asia Tenggara dapat 

memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor pariwisata ini dengan 

memaksimalkan berbagai faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatkan neraca 

perdagangan sektor pariwisata sehingga dapat membantu mengurangi defisit neraca 

transaksi berjalan yang sedang dialami Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Kementrian Pariwisata Republik Indonesia (2018) 

 

Gambar 1.2 

Devisa Pariwisata, 2009-2017 

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap 

devisa negara dari tahun 2015 hingga 2018 yaitu sebesar US$ 11,2 Miliar (Rp 157,4 

Triliun), US$ 12,2 miliar (Rp 171,5 Triliun), US$13,6 Miliar (Rp 191,2 Triliun), 

US$ 15 miliar (Rp 210,8 Triliun). Peningkatan ini dikarenakan adanya penurunan 

pembayaran (impor) jasa perjalanan yang lebih dalam dibandingkan dengan 

penurunan penerimaan (ekspor) jasa perjalanan. Peningkatan defisit neraca berjalan 
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Indonesia dapat diatasi dengan peningkatan neraca perdagangan jasa pariwisata 

(Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, 2018).  

Gambar 1.3 menunjukkan 5 permintaan pariwisata internasional tertinggi di 

Indonesia dari negara anggota dan non anggota ASEAN tahun 2017. Malaysia 

menempati posisi tertinggi berdasarkan statusnya sebagai negara anggota ASEAN 

dengan total permintaan pariwisata sebesar 2.121.888 kunjungan, Singapura 

sebesar 1.554.119 kunjungan, Filipina sebesar 308.977 kunjungan, Thailand 

sebesar 138.235 kunjungan, dan Vietnam sebesar 77.466 kunjungan.  

Tiongkok juga menempati posisi tertinggi berdasarkan statusnya sebagai 

negara non anggota ASEAN dengan total permintaan sebesar 2.093.171 kunjungan, 

Australia sebesar 1.256.927 kunjungan, Timor Leste sebesar 960.026 kunjungan, 

Jepang sebesar 573.310 kunjungan, dan India sebesar 536.902 kunjungan.  

 

 

 

 

 

 

 

     

       Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 

 

Gambar 1.3 

Permintaan Pariwisata Tertinggi di Indonesia dari Negara Anggota dan Non 

Anggota ASEAN, 2017 

Permintaan pariwisata internasional merupakan salah satu sektor penggerak 

ekonomi (World Travel & Tourism Council, 2019). Permintaan pariwisata 

internasional selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yaitu pada 

2013 sebesar 8,8 juta kunjungan, tahun 2014 sebesar 9,4 juta kunjungan, tahun 2015 

sebesar 10,23 juta kunjungan, tahun 2016 sebesar 11,52 juta kunjungan, dan tahun 
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2017 sebesar 14,04 juta kunjungan (Badan Pusat Statistik, 2018). Permintaan 

pariwisata yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sebenarnya masih 

belum dapat mencapai target yang telah ditentukan.  

Target permintaan pariwisata internasional tahun 2016 adalah 12 juta 

kunjungan, namun realisasinya hanya 11,5 juta kunjungan. Target tahun 2017 

adalah 15 juta kunjungan, namun realisasinya hanya 14 juta kunjungan (Kementrian 

Pariwisata Republik Indonesia, 2018). Target tahun 2018 adalah 17 juta kunjungan, 

namun realisasinya hanya 15,8 juta kunjungan (Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia, 2019).  

Target tahun 2019 adalah 20 juta kunjungan dengan 1,5 juta kunjungan 

setiap bulan, realisasinya di semester awal hanya 1,3 juta kunjungan tiap bulan, 

sehingga target ini direvisi menjadi 18 juta kunjungan di tahun 2019 (Kementrian 

Pariwisata Republik Indonesia, 2019). Target permintaan pariwisata yang tidak 

tercapai dalam tiga tahun terakhir menjadi salah satu permasalahan yang dialami 

oleh Indonesia di sektor pariwisata. 

Permasalahan ini perlu dipecahkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menentukan permintaan pariwisata internasional di Indonesia. Berdasarkan 

laporan dari WTTC (World Travel and Tourism Competitiveness), Indonesia terus 

mengalami peningkatan harga kompetitif dibandingkan dengan negara lain selama 

kurun waktu 2013 hingga 2015. Penelitian ini ingin mneguji apakah terdapat 

pengaruh antara harga, baik harga relatif atau nilai tukar dan harga substitusi 

terhadap jumlah kunjungan wisatawan, serta apakah promosi dapat meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawa di Indonesia. 

Penelitian tentang permintaan pariwisata internasional diberbagai negara 

telah banyak dilakukan (Crouch, 1994; Witt & Witt, 1995; Covington, Thunbeg, & 

Jauregui, 1995; Narayan, 2004; Lim, 1997; Croes & Sr., 2005; Naude & Saayman, 

2005; Salleh, Siong-Hook, Ramachandran, Shuib, & Noor, 2008; Sr., 2009; Tavares 

& Leitao, 2016; Chen, Wu, & Shen, 2017; Assaf, Li, Song, & Tsionas, 2018; Song, 

Wen, & Liu, 2019). Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis 
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permintaan pariwisata internasional didominasi oleh teknik analisis data panel 

(Habibi & Abbasinejad, 2011; Deisting & Rey, 2015; ; Martins, Gan, & Ferreira-

Lopes, 2017; Chaisumpunsakul & Pholphirul, 2017; Liu, Liu, & Li, 2018). Teknik 

analisis data panel tidak memberikan hasil secara spesifik untuk setiap negara yang 

diteliti, karena regresi yang dilakukan secara bersama untuk semua negara yang 

diteliti mengakibatkan pemberian informasi secara global hanya pada pengaruh 

antar variabel dan tidak menunjukkan hasil untuk masing-masing negara yang 

diteliti (Crouch, 1994).  

Teknik analisis menggunakan teknik analisis time series hanya fokus 

bilateral dua negara atau dibandingkan dengan dunia (Agiomirgianakis, Serenis, & 

Tsounis, 2015; Hiemstra & Wong, 2015; Meo, Chowdhury, Shaikh, Ali, & Sheikh, 

2018). Penelitian lain yang menggunakan teknik time series membandingkan 

dengan banyak negara (Narayan, 2004; Mervar & Payne, 2007; Song, Li, Witt, & 

Fei, 2010). 

Perhitungan harga pariwisata dapat dilakukan dengan proksi nilai tukar 

(Tavares & Leitao, 2016) atau dengan proksi rasio Indeks Harga Konsumen (IHK) 

dengan Exchange Rate yang disebut harga relatif (Song, Li, Witt, & Fei, 2010). 

Penelitian terdahulu banyak menyatukan kedua variabel ini dalam satu penelitian 

(Vita, 2014; Martins, Gan, & Ferreira-Lopes, 2017; Liu, Liu, & Li, 2018).  

Lim (2006: 60) menyebutkan bahwa nilai tukar dan rasio nilai tukar dengan 

IHK (harga relatif) merupakan proksi yang sama untuk perhitungan harga 

pariwisata, sehingga penyatuan kedua variabel ini dalam satu model dapat 

mengakibatkan bias pada data yang akan diteliti. Chaisumpunsakul & Pholphirul 

(2017) hanya menggunakan rasio antara IHK dengan nilai tukar (harga relatif) 

sebagai proksi harga pariwisata. Penelitian lain menggunakan proksi harga 

pariwisata dengan nilai tukar saja (Tavares & Leitao, 2016).  

Perhitungan harga substitusi untuk masing-masing negara yang diteliti 

cenderung sama. Negara substitusi pariwisata disamakan untuk permintaan 

pariwisata semua negara yang diteliti (Song, Li, Witt, & Fei, 2010; Qiong & Chen, 
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2018). Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dan selera berbeda, sehingga 

negara substitusi harus dibedakan untuk setiap negara. Pembedaan negara substitusi 

juga akan membedakan harga substitusi untuk masing-masing negara yang diteliti. 

Penelitian tentang permintaan pariwisata di Indonesia telah dilakukan oleh 

Pratomo (2009) dengan menggunakan data time series dan teknik estimasi ECM 

untuk permintaan pariwisata Indonesia dari Malaysia. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen pendapatan (diukur dengan PDB), harga (diukur dengan IHK), 

dan promosi Visit Indonesia Year 1991 (dummy).  

Penelitian lain untuk studi kasus Indonesia dilakukan oleh Mariyono (2017) 

dengan menggunakan data panel (34 negara periode 2002-2011) dan teknik 

estimasi regresi data panel. Penelitian ini menggunakan variabel independen jarak, 

PDB per kapita, populasi negara asal wisatawan, nilai tukar (Rupiah terhadap 

Dolar), dummy serangan Bom Bali, dummy negara anggota ASEAN, dummy 

negara Barat, dan dummy tren waktu.  

Penelitian lain mengenai permintaan pariwisata di Indonesia juga dilakukan 

oleh Muryani, Permatasari, & Esquivias (2020) dengan menggunakan data panel  

(9 negara periode 2000-2014) dan teknik estimasi GMM System. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen PDB per kapita, harga relatif, kapasitas 

akomodasi, investasi publik, jarak, dan dummy (serangan bom Bali 2002, free entry 

visa, tsunami 2004, serangan bom Bali 2005, dan krisis finansial global).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2009) memiliki keterbatasan yaitu 

penggunaan harga yang dihitung hanya menggunakan indeks sehingga tidak ada 

nilai nominal untuk harga pariwisata. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh 

Mariyono (2017) adalah penggunaan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dalam 

mengukur harga pariwisata kurang tepat digunakan, sehingga hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai tukar tidak signifikan dalam mempengaruhi permintaan 

pariwisata. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Muryani, Permatasari, & 

Esquivias (2020) adalah tidak dimasukkannya variabel harga substitusi sebagai 

penentu utama permintaan pariwisata baik secara teoritis maupun empiris.  
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 Penelitian ini mencoba memperbaiki dan melengkapi penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan studi kasus Indonesia dengan menggunakan 

harga relatif (bukan IHK) dan nilai tukar yang diukur dengan cross exchange rate 

(bukan Rupiah terhadap Dollar AS) sebagai proksi untuk harga pariwisata pada 

model yang berbeda untuk menghindari masalah multikolinearitas. Selain itu, 

penelitian ini mencoba melengkapi model yang dibangun dengan memasukkan 

variabel harga substitusi (negara substitusi dibedakan untuk masing-masing negara 

yang diteliti). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permintaan pariwisata 

internasional di Indonesia dari 5 negara utama yaitu Malaysia, Singapura, Australia, 

Jepang, dan Filipina dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel dependen 

yang digunakan adalah permintaan pariwisata dengan kunjungan wisatawan 

mancanegara sebagai proksi perhitungan. Variabel independen yang digunakan 

adalah pendapatan, nilai tukar, harga relatif, harga substitusi, dan dummy 

“Wonderful Indonesia”. Estimasi perhitungan dilakukan untuk masing-masing 

negara. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif inverensial. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series. Alat analisis yang 

digunakan adalah Autoregressive Distributed-Lag (ARDL) untuk mengetahui efek 

jangka panjang dan jangka pendek dari variabel independen terhadap variabel 

dependen secara dinamis. 

Penelitian ini memiliki kontribusi riset yaitu mengestimasi lima negara 

secara satu per satau sehingga dapat diidentifikasi hasilnya secara khusus. Kedua, 

membandingkan dua proksi perhitungan harga pariwisata yaitu nilai tukar dan 

harga relatif. Ketiga, negara substitusi pariwisata dibedakan sehingga harga 

pariwisata juga berbeda untuk masing-masing negara yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab. Bab pertama adalah  pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang penelitian 

terkait isu yang diangkat, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan 


