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ABSTRACT 

The tourism sector has an important role in the Indonesian economy for the income resources, to 

create a job and to decrease the poverty. The research objective is to evaluate the factors impact of tourism 

Indonesia economy and give the government policy to overcome unemployment and poverty. The statement 

of problem in this research is to answer the current problem in Indonesia to decrease the number of 

unemployment and poverty through in increasing the tourist sector. Using the econometric model the 

relationship among of the variables will have impact to other variable as unemployment, poverty when is 

given shock to any variable in tourist sector. The result research (1) the increasing consumption price index 

5% will increase inbound tourist of Malaysia, Japan and Australia is followed the their expenditure and 

other impact increasing the poverty and unemployment, cost of hajj. (2) the increasing of the consumer 

price index 5% and exchange rate 10 % will increase inbound tourist of Malaysia, Australia but decrease 

from Singapore and Japan and other impact decreasing of cost of hajj and decrease of unemployment. (3) 

the decreasing of rupiah the exchange 10% will increase inbound tourist of Japan and Singapore is 

followed the their expenditure and other impact decreasing unemployment. (4) the combination increasing 

consumer price index 5% and the decreasing of rupiah the exchange 10% will increase inbound tourist of 

Japan and Singapore is followed the their expenditure and other impact decreasing unemployment. The 

conclusion is the variables CPI and Exchange rate will give the impact to inbound-tourist, unemployment 

and poverty which is important for the government’s policy.  

Keyword : Econometric, Poverty, Unemployment, Consumer Price Index, 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah 

satu sumber penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Sektor 

pariwisata ini juga merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan 

devisa Negara melalui wisatawan mancanegara (wisman).  

Tingginya kunjungan (wisman) ke Indonesia memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. 

Pasalnya, kehadiran wisman membantu meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis perhotelan, 
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transportasi, tempat wisata, makanan hingga kerajinan tangan. Jika dibandingkan dengan devisa yang 

dihasilkan dari sepuluh komoditi utama yaitu (1) minyak dan gas bumi, (2) minyak kelapa sawit (3) karet 

olahan (4) pakaian jadi (5) alat listrik (6) tekstil (7) kertas dan barang dari kertas (8) makanan olahan (9) 

kayu olahan (10) bahan kimia, ternyata parwisata memberikan konstribusi dalam penerimaan devisa pada 

urutan ke enam tahun 2006, urutan ke lima tahun 2007 dan terus meningkat hingga pada tahun 2008 

mencapai urutan ke empat.  

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan asing 

yang berkunjung ke Indonesia sepanjang tahun 2012 mencapai 8,044 juta orang. Sebelumnya, pemerintah 

menargetkan jumlah wisatawan asing di Indonesia tahun 2012 sebanyak 8 juta orang. Dibandingkan dengan 

tahun 2011, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang singgah ke Indonesia meningkat 5,16%. 

Sebagian besar wisman berasal dari Singapura sebanyak 1,27 juta orang (15,79%), Malaysia 1,13 juta orang 

(14,05%), Australia 909.176 wisman (11,30%), Cina 618.223 wisman (7,66%), dan Jepang sebanyak 

445.066 orang (5,53%).  

Di lain sudut Neraca pembayaran luar negeri balance of payment (BOP) mempunyai peranan sangat 

strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas pariwisata 

akan makin bertambah penting dengan makin berkembangnya perdagangan dan investasi luar negeri. 

Namun, dalam neraca jasa -jasa selalu terjadi defisit, Pariwisata yang termasuk bagian dari neraca jasa- jasa 

merupakan satu-satunya yang memberikan kontribusi positif. Namun, surplus neraca pariwisata ini ada 

kecenderungan terus semakin menurun.  

Untuk mengantisipasi fluktuasi penerimaan devisa di sektor pariwisata perlu adanya metode 

estimasi yang secara statistik dapat dipertanggungjawabkan agar supaya arah kebijakan nasional di sektor 

ini lebih terarah. Dengan model ekonometrika ini dapat dilakukan simulasi untuk melihat khusunya jumlah 

pengangguran dan kemiskinan, jika faktor yang mempengaruhinya mengalami perubahan.  

 

POKOK PERMASALAHAN  

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.  

2. Bagaimana dampak inbound dan outbound tourist terhadap Pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.  

 

TUJUAN PENELITIAN  

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan devisa yang dibawa oleh wisman dan 

pengeluaran devisa yang dibawa oleh penduduk Indonesia ke luar negeri.  

2. Melakukan simulasi kebijakan untuk mengetahui dampak terhadap inbound dan outbound serta lalu lintas 

devisa  

3. Mengukur dan menganalisa dampak ekonomi wisman terhadap perkonomian Indonesia dalam 

menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.  

 

STUDI PUSTAKA  

Definisi Pariwisata  
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Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang 

cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor 

produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.  

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah 

sebagai berikut:  

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela 

serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata.  

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.  

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan 

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.  

4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.  

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.  

Spillane (1987) dalam Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu 

tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, 

alam dan ilmu.  

Jenis-jenis pariwisata, menurut Spillane (1987) dalam Badrudin (2001) yang terdapat di daerah 

tujuan wisata yang menarik customer untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata 

yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Jenisnya antara lain (1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan ( 

pleasure tourism ) (2) Pariwisata untuk rekreasi ( recreation sites ) (3) Pariwisata untuk kebudayaan ( 

cultural Tourism ) (4) Pariwisata untuk olahraga ( sport tourism ) (5) Pariwisata untuk urasan dagang besar 

( business tourism ) (6) Pariwisata untuk konvensi ( convention tourism ). 

 

Permintaan Pariwisata  

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sektor perekonomian antara lain perorangan 

(individu), usaha kecil menengah, perusahaan swasta, dan sektor pemerintah (Sinclair and Stabler, 1997).  

Permintaan pariwisata juga dapat dipengaruhi oleh permintaan pariwisata pada tahun sebelumnya 

karena alternative untuk mengunjungi tempat lain terkendala oleh terbatasnya informasi daerah tujuan 

tersebut. Sering diasumsikan bahwa semakin banyak informasi tentang daerah tujuan wisata tersebut akan 

semakin banyak wisatawan yang mengunjunginya .  

Pengangguran dan Kemiskinan  

Dua masalah yang sedang dihadapi oleh banyak negara berkembang di seluruh dunia termasuk 

Indonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskian. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua hal 

yang saling berkaitan satu sama lain. Orang yang mengganggur atau tidak punya pekerjaan biasanya juga 

miskin. Orang-orang yang miskin umumnya disebabkan karena tidak punya pendapatan akibat 

pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Saunders (2002) menyatakan bahwa pengangguran merupakan 

suatu hal yang tidak enuntuk ekonomi, untuk masyarakat dan juga untuk penganggur sendiri. Pengangguran 
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akan menjadi biaya bagi perekonomian karena secara keseluruhan barang dan jasa yang dapat diproduksi 

menjadi berkurang. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang mencapai 

standard hidup minimal. Menurut BPS (2007) kemiskinan ditentukan oleh kemampuan penduduk dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimum yang mengacu kepada kebutuhan minimum makanan sebesar 2100 

kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan dasar minimum non makanan yang merupakan 

kebutuhan dasar seseorang yang meliputi papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumah 

tangga dan individu dasar lainnya. Mankiw (2007), Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Produk 

Domestik Bruto terdri dari 4 komponen sebagai berikut :  

(1) konsumsi, terdiri barang dan jasa yang dibeli rumah tangga 

 (2) Investasi, terdiri dari barang-barang yang dibeli oleh pengguna masa depan  

(3) Pembelian Pemerintah, berupa barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah  

(4) Ekspor Neto, adalah nilai barang dn jasa yang diekspor ke Negara lain dikuangi nilai barang dan jasa 

yang diimpor.  

 

Penelitian Terdahulu  

Adi Laksono (2008) melakukan penelitian mengenai dampak ekonomi pariwisata terhadap 

perekonomian Indonesia, hasil penelitian menunjukan bahwa variable GDP dan nilai tukar uang yang 

sangat mempengauhi perekonomian Indonesia disebabkan banyaknya wisatawan asing masuk ke Indonesia 

yang merupakan pemasukan devisa bagi Negara.  

Lurent (2007) berjudul model ekonometrik permintaan wisatawan di Perancis menghasilkan bahwa 

ada hubungan positif antara pengeluaran wisatawan dengan GDP dan hubungan negative antara 

pengeluaran wisatawan dengan harga relative.  

Yap Chialy (2010) berjudul analisis ekonometrika permintaan turis domestic di Autralia dengan 

hasil penelitian touris domestik mengkonsumsi sebesar 737% dari pelayanan dan barang yang diproduksi 

Australia tetapi tourist asing hanya sebesar 23.6%. Dari sini disimpulkan bahwa turis domestik merupakan 

sektor penting bagi semua perekonomian Australia.  

Son dan Kakwani (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan kemiskinan menggunakan elastisitas kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang berihak rakyat miskin memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan.  

 

METODE PENELITAN  

Kerangka Pikir  

Penyusunan penelitian ini akan menggunakan pendekatan model ekonometrika, untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah inbound maupun outbound dan simulasi kebijakan 

sektor Pariwisata. Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk menyusun model ekonometrika 

berdasarkan jumlah orang dan rata-rata pengeluarannya dari wisatawan mancanegara (wisman) dan 

wisatawan Indonesia (wisndo) . Berdasarkan jumlah orang dan rata-rata pengeluarannya, masing-masing 
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inbound dan outbound disusun model persamaan ekonometrikanya. Simulasi model ekoometrika dilakukan 

untuk mengetahui dampak perubahan variabel endogen terhadap kunjungan wisman maunpun pengeluaran.  

Dari hasil simulasi akan dianalisis dampaknya dalam neraca pariwisata dan dampaknya terhadap 

perekonomian dalam negeri dengan melihat perubahan nilai sebelum diberikan shock terhadap variable 

tertentu dengan nilai sesudah shock. Sementara untuk pengeluaran penduduk Indoensia selama mereka 

berada di luar negeri dan pengeluaran haji akan digunakan untuk menganalisis neraca parwisata.  

Gambar 1 menunjukan kerangka pikir yang digunakan dimulai dengan meningkatnya wisatawan 

asing dari beberapa Negara yang datang ke Indoensia dan wisatawan Indonesia yang pergi keluar negeri. 

Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran dan jumlah dari wisatawan tersebut, yang 

merupakan perubahan dari neraca pembayaran Negara. Sehingga mengakibatkan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap meluasnya lapangan kerja yang memerlukan tenaga 

kerja sehingga terjadi penurunan pengangguran. Dengan tersedianya lapangan kerja yang layak akan 

berakibat pada peningkatan kesejahteraan atau kata lain menurunkan garis kemiskinan. 

 

 

Variabel Penelitian  

Harga pariwisata sebenarnya terdiri dari harga berbagai jenis barang dan jasa sehingga sulit untuk 

mendapatkan angka tunggal tentang harga ini. Oleh karena itu harga pariwisata dapat direpresentasikan 

oleh indeks harga konsumen negara tujuan dibagi dengan indeks harga konsumen negara asal wisatawan 

dibagi dengan nilai tukar mata uang ke dua negara (Choyakh, 2008).  
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Penelitian sebelumnya memnggunakan variabel yang mempengaruhi sector pariwisata anata lain 

jumlah kunjungan wisatawan, pengeluaran untuk pemasaran, variabel dummy event, seni, budaya dan olah 

raga, perubahan politik negara yang dikunjungi, kebijakan pemerintah dan keamanan. Sebagian besar studi 

tentang permintaan pariwisata menggunakan persamaan tunggal dengan jumlah kunjungan wisatawan ke 

suatu destinasi merupakan fungsi dari pendapatan, harga pariwisata, nilai tukar mata uang negara asal 

dengan negara tujuan, kunjungan wisatawan.  

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk menyusun model ekonometrika berdasarkan 

jumlah wisatawan asing dan domestik, rata-rata pengeluarannya selama berwisata, data dari Negara asal 

dari wisatawan tersebut antara lain GDP, nilai ekspor, nilai impor, jumlah penduduk, konsumsi rumah 

tangga, investasi, indeks harga konsumen, penerimaan devisa, penawaran uang dan variable yang terkait.  

Selanjutnya untuk negara Indoensia data yang dikumpulkan terdiri wisata yang pergi ke luar negeri 

dan yang menunaikan ibadaha haji terdiri dari jumlah keberangkatan, nilai ekspor, nilai ekspor, GDP, nilai 

tukar mata uang, indeks harga konsumen, konsumsi rumah tangga, jumlah penduduk Indonesia, pendapatan 

per kapita, investasi, penawaran uang, pengeluaran pemerintah, suku bunga, pengeluaran devisa, jemlah 

keberangkatan haji, ongkos naik haji, harga naik haji, biaya naik haji, penawaran tenaga kerja, permintaan 

tenaga kerja, jumah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, harga minyak dunia, jumlah kemiskinan di 

pedesaan dan kota dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. 
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Gambar 2 menunjukan diagram keterkaitan antar blok dan variable, persamaan wisman terdiri dari 

11 blok adalah persamaan dari 6 negara utama asal wisman yang berkunjung ke Indonesia (Singapura, 

Malaysia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris) dan persamaan dari negara lainnya. Sementara 

blok persamaan wisndo terdiri dari dua kelompok, yaitu persamaan wisndo non haji dan persamaan wisndo 

haji dan blok pengangguran serta blok kemiskinan. 

Hasil seluruh persamaan akan dilakukan validasi terlebih dahulu sebelum dilakukan simulasi. 

Selanjutnya simulasi model ekonometrika dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap 

variable-variabel endogen .  
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Sumber Keterbasan Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 1900 sampai 2012 yang bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), International Financial Statistics yang dikumpulkan oleh International Monetary of 

Fund (IMF), Bank Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kementerian Agama. 

Sedangkan primer dilakukan dengan langsung mengmabil data dari wisatawan di beberapa lokasi antara 

lain Bali, Lombok, Danau Toba dan lain-lain.  

Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :  

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan mempengaruhi secara positif terhadap 

GDP Negara asal wisatawan dan harga pariwisata Negara pesaing  

2. Jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia akan mempengaruhi secara tidak langsung melalui GDP 

terhadap penganggulangan pengangguran dan kemiskinan.  

3. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan dipengaruhi secara positif terhadap Nilai 

tukar rupiah Negara tujuan .  

 

Metode Statistik  

Penyusunan penelitian akan menggunakan pendekatan model ekonometrika, untuk menganalisa 

factor-faktor yang mempengaruhi jumlah inbound maupun outbound dan simulasi kebijakan. Model 

Persamaan simultan yang terdiri dari 32 persamaan yang dibedakan dalam 9 blok yaitu 4 blok persamaan 

inbound Negara utama, 1 blok persamaan inbund Negara lain, 1 blok outbund non haji, 1 blok persamaan 

haji, 1 blok persamaan pengangguran dan 1 blok persamaan kemiskinan.  

Blok : Empat Negara Utama ( Singapore, Malaysia, Japan, Australia)  

DWt = a0 + a1 GDPt + a2 Xt + a3 Pt + a5 POPt + a6 DWt-1 + U1u  

KONSt = b0 + b1 Pt + b2 INVt + b3 KONSt-1 + U2u  

INVt = c0 + c1 POPt + c2 ERt + c3 INVt-1 + U3u  

Gt = d0 + d1 GDPt + d2 Xt +d3 Gt-1 + U4u  

Xt = e0 + e1 GDPt + e2 ERt + e3 U5u  

Mt = f0 + f1 GDPt + f2 ERt + f3 IHKI + f4 Mt-1 + U6u  

GDPt = KONS1 + INV1 + Gt + Xt - Mt  

POPt = g0 + g1 POPt-1 + U7u  

IHKt = i0 + i1 Rt + i2 MSt + U9u  

ERt = j0 + j1 Yt + j2 CPIt + U10u  

Where,  

DWit = inbound tourist country i (people)  
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GDPt = gross domestic product (million US$, fixed price 2000)  

Xit = export (million US$)  

Pit = proxy price tourism in Indonesia  

POPit = population country i (thousand people)  

KONSit = household consumption (million US$)  

KONSt-1 = lag household consumption (million US$)  

INVit = Investment Negara i (US $ dollar)  

Rit = interest rate in year (%)  

Git = government Expenditure million(US$)  

ERit = exchange rate to US $  

Mit = import (million US$)  

Mt-1 = lag import (million US$) 

IHKIt = price consumption index Indonesia (%)  

IHKitt = price consumption index country i (%)  

Block : Turis Keluar Indonesia  

KWIt = o0 + o1 GDPIt + o2 POPIt-1 + o3 ERIt + o4 IHKIt + U15u  

KONSIt = p0 + p1 INVI + U16u  

INVIt = q0 + q1 RIt + U17u  

GIt = r0 + r1 INVIt + r2 INVIt-1 + U18u  

XIt = s0 + s1 GDPIt + s2 ERIt + s3 IHKIt + s4 XIt-1 +U19u  

MIt = t0 + t1 YINAt + t2 ERIt + t3 IHKIt + U20u  

GDPIt = oo1 + oo2 KONSIt + oo3 INVIt + oo4 GIt + oo5 XIt + oo6MIt  

POPIt = u0 + u1 POPit-1 + U1u  

IHKIt = w0 + w1 RIt + w2 MSIt + U22u  

ERIt = x0 + x1 GDPIt + x2 IHKIt + U23u  

RIt = y0 + y1 MSIt + y2 ERIt + U24u  

RPTWISMANt = yoo + yoo1 ERIt + yoo2 IHKIt + U24a  

where,  

KWIt = outbound tourist (people)  

XIt-1 = lag export Indonesia (million US$)  

GDPIt = gross domestic product Indonesia (million US$, fixed price 2000)  
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ERIt = exchange rate rupiah to US$  

GDPIt-1 = lag Gross Domestic Product Indonesia (million US$, fixed price 2000)  

KWIt-1 = lag outbound tourist (people)  

XIt = export Indonesia (million US$)  

MIt = import Indonesia (million US$)  

POPIt = Population Indonesia (thousand orang)  

Mt-1 = lag import Indonesia (million US$)  

IHKIAt = price consumption index Indonesia (%)  

KONSIt = household consumption (million US$)  

POPIt-1 = lag population Indonesia (thousand orang)  

KONSt-1 = lag household consumption (million US$)  

IINAt = investment Indonesia (million US$)  

INVIt-1 = lag investment Indonesia (million US$)  

MSIt = Money Supply Indonesia (Sin$)  

GIt = government expenditure Indonesia (million US$)  

MSIt-1 = lag money supply Indonesia (Sin$)  

GIt-1 = lag government expenditure Indonesia (million US$)  

Perjalanan Haji :  

JHAJIt = aa0 + aa1 GDPIt +aa2 POPIt + aa3 ONHIt + U26u  

ONHIt = ab0 + ab1 ERIt + ab2 IHKIt + U27u  

where,  

JHAJIt = Number of Hajj (people)  

ONHt = Cost of Hajj (Rupiah)  

Supply dan Demand Tenaga Kerja  

SEMt = ag0 + ag1 POPt + ag2 UNMt + ag3 SEMt-1 + U29u  

DEMPt = ah0 + ah1 WPt + ah2 GDPt + ah3 INVt + ah4 DEMPt-1 + U30u  

DEMLt = ai0 + ai1 WLt + ai2 ASt + ai3 DEMLt-1 + U31u  

DEMt = DEMPt + DEMLt  

Dimana, 

SEMt = supply manpower (thousand people)  

DEMt = demand manpower (thousand people)  
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Unempployment  

JNGANGGURi = ad0 + ad1 DWTOTALt + SEMDEMt + ad2 POPI + ad3 IHKIt +  

ad4 UPAHINDUSt + U32u  

Poverty  

JMISKOTAt = ae0 + ae1 PETEKOt + ae2 POPIt + ae3 IHKIt + ae4  

JNGANGGUR + U33u  

JMISDESAt = af0 + af1 PETEKOt + af2 POPIt + af3 IHKIt + af4 JNGANGGUR  

+ U33u  

TMISKINt = UPOVt + RPOVt  

Where,  

JNGANGGURt = unemployment (thousand people)  

PERTEKOt = economic growth  

POILt = price world oil ( $US/barrel)  

JMISKOTAt = rural poverty (thousand people)  

JMISDESAt = urban poverty ( thousand )  

TMISKINt = Total poverty (thousand people )  

DWTOTALt = Total inbound (thousand people)  

Identifikasi Model  

Fungsi dari identifikasi model adalah untuk mengetahui apakah model tersebut dapat diduga atau 

tidak. Setelah mengetahui kondisi estimasi model, maka dapat ditentukan juga metode estimasi apa yang 

digunakan dalam mengestimasi model. Identifikasi model dilakukan dengan menggunakan metode order 

condition sebagai syarat keharusan dan rank condition sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis 

(1977) serta Sitepu dan Sinaga (2006) rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order 

condition adalah:  

(K-M) > (G-1) )  

dimana:  

K = jumlah total variabel dalam model (endogen dan predetermined)  

M = jumlah variabel (endogen & eksogen) dalam persamaan yang  

diidentifikasi  

G = jumlah total persamaan dalam model (jumlah total variabel endogen). Jika:  

(K-M) > (G-1): persamaan over identified (teridentifikasi secara berlebih);  

(K-M) = (G-1): persamaan exactly identified (teridentifikasi secara tepat);  

(K-M) < (G-1): persamaan unidentified (tidak teridentifikasi).  
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Metode Estimasi Model  

Pada studi ini 2SLS dipilih karena dapat menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih sederhana, 

dan lebih mudah (Gudjarati, 1999). Estimasi model dilakukan dengan program komputer SAS versi 9.1. 

Kriteria rank condition menentukan bahwa suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika 

dimungkinkan untuk membentuk minimal satu determinan bukan nol pada order (G-1) dari parameter 

struktural peubah yang tidak termasuk dalam persamaan tersebut.  

Model merupakan sistem persamaan simultan, dimana perilaku beberapa peubah ditentukan secara 

bersama; peubah endogen disatu persamaan masuk menjadi peubah eksogen pada persamaan lainnya. Pada 

persamaan simultan yang saling terkait, kerapkali melanggar asumsi dasar model regresi, ordinary least 

square, seperti heteroskedasitas.  

 

Uji Statistik F dan uji statistik t  

Untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata 

atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik F. Selanjutnya, 

untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

endogen, maka pada setiap persamaan dilakukan uji statsitik t.  

Validasi Model  

Validasi Model merupakan tahap penting dalam Model ekonometrika. Validasi dimaksudkan untuk 

mengukur sejauh mana model yang dibangun mampu menjelaskan fenomena yang sebenarnya. Keragaman 

antara kondisi aktual dengan yang disimulasi dapat dilihat menggunakan beberapa kriteria statistik, yaitu: 

RMSE (Root Mean Square Error), RMSPE (Root Mean Square Percent Error, dan U = Theils Inequality 

Coefficient. Untuk melihat keeratan arah (slope) antara yang aktual dengan yang disimulasi digunakan R2 

(koefisien determinasi).  

Simulasi Kebijakan Indikator Eonomi  

Simulasi model persamaan ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap variabel-

variabel endogen. Dari hasil simulasi akan dilihat dampaknya dalam neraca pariwisata dan dampaknya 

terhadap perekonomian Indonesia khususnya pengaruh terhadap penganggulangan penangguran dan 

kemiskinan.  

Adapun simulasi kebijakan tersebut dilakukan terhadap peubah sebagai berikut :  

1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 5%  

2. Peningkatan jumlah wisatawan domestic sebesar 5%  

3. Kombinasi Peningkatan Jumlah wisata mancanegara dan domestic sebesar 5%  

4. Peningkatan Indeks Harga Konsumen sebesar 5%  

5. Menguatnya nilai rupiah terhadap dollar US sebesar 10%  

6. Kombinasi Peningkatan Indeks Harga Konsumen sebesar 5% dan Menguatnya nilai rupiah terhadap 

dollar US sebesar 10%.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dampak terhadap Ketenagakerjaan  

Pada tahun 2012, tenaga kerja di sektor pariwisata meningkat porsinya terhadap jumlah tenaga 

kerja nasional. Namun demikian, porsi yang meningkat pada keseluruhan tenaga kerja nasional tidak diikuti 

oleh kenaikan porsi gaji/upah dari sektor pariwisata terhadap keseluruh gaji/upah nasional, walaupun secara 

nominal total gaji/upah dari sektor pariwisata mengalami kenaikan.  

Jumlah tenaga kerja dari sector pariwisata dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 menunjukan 

kondisi yang stabil tahun 2000 sebesar 8.11 % hanya tahun 2006 dan tahun 2007 yang mengalami 

penurunan sebesar 4.65 dan 5.22 % selanjutnya meningkat kembali sampai tahun 2012 yang akhirnya 

mencapai 8.46%.  

 

Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara  

Penerimaan devisa dari kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami fluktuasi dari 

tahun-tahun. Pernah mencapai puncaknya pada tahun 1995, kemudian mengalami penurunan drastis pada 

tahun 1998 dan 1999, akibat krisis multidimensi yang juga diwarnai dengan kerusuhan 1998. Tahun 2000 

penerimaan devisa kembali meningkat, namun mengalami penurunan kembali akibat berbagai krisis 

keamanan (11 September 2001), Bom Bali 2002, dan isu kesehatan (SARS). Posisi terakhir penerimaan 

devisa pada tahun 2013 meningkat menjadi 10.1 miliar USD dibandingkan 9.1 miliar USD pada 2012.  

Secara umum jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ketahun mulai 

tahun 2004 sebanyak 10.25 juta orang menurun hingga tahun 2011 sebanyak 7.70 juta dan akhirnya pada 

tahun 2013 hanya sebesar 7.27 tahun. Seiring jumlah penganggran menunjukan prospek yang baik begitu 

juga tingkat kemisikinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun biarpun selama periode 10 tahun 

terakhir sempat mencapai 37.17 juta namun tahun 2012 menurun sebesar 29.13 juta sehingga pada tahun 

terakhir bergerak sebesar 29.56 juta orang. Jika dibandingkan daerah perkotaan dan pedesaan menunjukan 

bahwa daerah pedesaan mempunyai julah penduduk pada taraf miskin lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk di perkotaaan.  

Pendugaaan wisman dari 4 negara Singapura, Malaysia, Jepang dan Australia  

Persamaan inbound turis Negara utama yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Australia dan Amerika 

Serikat. Persamaan ekonometrika terdiri dari persamaan jumlah turis empat wisman Negara utama dengan 

varibel independen GDP, Nilai Tukar Rupiah terhadap US$, Indeks Harga Konsumen.  

Hasil pendugaan di atas menunjukan bahwa nilai R2 sebesar 91.8% yang memberi arti bahwa 

variabel jumlah kunjungan wisatawan dari Negara Singapura dipengaruhi oleh variabel GDP, nilai tukar 

uang dan indeks harga konsumen. Hasil pegujian menyatakan bahwa seluruh variabel eksogen menunjukan 

berpengaruh nayata pada taraf 0.05 dengan nilai p-value 0.0194, 0.0070 dan 0.0482.  

Hasil pendugaan Negara Malaysia menunjukan bahwa nilai R2 sebesar 97.4% Hasil pegujian 

menyatakan bahwa diantara seluruh variabel hanya variabel IHK menunjukan berpengrauh nyata pada taraf 

0.05 dengan nilai p-value 0.01. Sedangkan variabel independen yang lain tidak berpengaruh nyata tehadap 

inbound.  
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Hasil pendugaan Negara Jepang menunjukan bahwa nilai R2 sebesar 69.36% Hasil pegujian 

menyatakan bahwa diantara seluruh variabel hanya nilai tukar uang rupiah terhadap US$ menunjukan 

berpengaruh nyata pada taraf 0.05 dengan nilai p-value 0.077. Sedangkan variabel independen yang lain 

tidak berpengaruh nyata tehadap inbound.  

Hasil pendugaan Negara Australia menunjukan bahwa nilai R2 sebesar 84.96%  

Hasil pegujian menyatakan bahwa diantara seluruh variabel IHK menunjukan berpengaruh nyata 

pada taraf 0.05 dengan nilai p-value 0.01. Sedangkan variabel independen yang lain tidak berpengaruh 

nyata tehadap inbound.  

Hasil Simulasi  

Hasil simulasi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di Indonesia sebear 5% akan menaikan 

jumlah wisatawan asing ke Indonesia dari Australia, Malysia dan Jepang sedangkan wisatawan dari negara 

Singapura terjadi penurunan. Dari sudut Pengeluaran wisatawan asing terjadi kenaikan dari negara 

Singapura, Malaysia dan Jepang sebesar 9%, 3% dan 2%. Dampak yang lain terhadap besarnya nilai import 

dari negara wisatawan asing tersebut terjadi penurunan 1.4% Import barang dari negara wisatawan tersebut 

dari negara Singapura dan Australa sedang negara lain terjadi penurunan. Dilain variabel ternayata Indeks 

Harga Konsumen juga akan berdampak pada jumlah Wisatawan yang keluar negeri antara lain Jumlah yang 

berangkat Haji turun sebesar 0.2% dan Ongkos naik haji naik sebesar 0.02%. Sedangkan terhadap kondisi 

Indonesia khususnya tentang kemiskinan dan pengangguran juga terjadi kenaikan sebesar 0.9% dan 0.85%.  

Simulasi yang dilakukan terhadap kombinasi kenaikan IHK 5% dan menguatnya nilai tukar rupiah 

terhadap US$ sebesar 10%, terjadi kenaikan jumlah wisatawan asing dari negara Austrlia dan Malaysia 

sebesar 13.7% dan 13.8% diiringi dengan meningkatnya pengeluaran Wisman dari negara Singapura, 

Jepang dan Australia sebesar masing masing 7.4%, 19% dan 11.9%. Dalam perdagangan luar negeri 

berdampak terhadap kenaikan nilai Import Indonesia 11.5% tetapi ekspor turun 11.3%. Keberangkan 

jemaah Haji terjadi kenaikan sebesar 0.05% diringi dengan penurunan biaya haji sebesar 4.6%. Selanjutnya 

dampak terhadap jumlah kemiskinan menururn 4.2% dan tingkat pengagguran naik 0.9%.  

Hasil simulasi pada melemahnya nilai tukar uang rupiah terhadap nilai dollar Amerika sebesar 10% 

akan menaikan jumlah wisatawan asing ke Indonesia dari Jepang dan Singapura masing-masing sebesar 

3.8% dan 7.5% sedangkan negara Malaysia dan Australia terjadi penurunan sebesar 5.8% dan 3.9%. 

Dampak yang lain terhadap pengeluaran wisatawan asing dari Sigapura, Malaysia dan Jepang terjadi 

kenaikan sebesar 9.6%, 15.7% dan 6.5% hanya wisatawan asing dari Australia terjadi penurunan. Dampak 

terhadap perdagangan luar negeri terjadi pengurangan ekspor dan import sebesar 10.3% dan 16.0%. 

Selanjutnya dampak lain yaitu perubahan kenaikan jumlah pengangguran naik 0.09% sementara 

kemiskinan turun 4.2%, sedangkan biaya naik haji 6.39% dan jumlah keberangkatan haji turun 0.7%.  

Kesimpulan dan Saran  

Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US$ dan Indeks Harga Konsumen berpengaruh terhadap 

kunjungan wisman yang datang ke Indonesia dan diiringi dengan menurunnnya pengeluaranya selama di 

Indonesia dan juga mempunyai dampak terhadap jumlah pengangguran dan kemisikinan di Indoensia. 

Begitu Selanjutnya berdampak kepada ongkos naik aji dan jumlahnyang berangka haji.  
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Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dipengaruh dengan positif dan signifikan 

terhadap GDP, Nilai Tukar Rupah teradap US$ sedangkan faktor Indeks Harga Konsumen berpengaruh 

negatif dan signifikan.  

Pengaruh level Kemiskinan dipengaruhi secara signfikan dengan pertumbuhan ekoniomi dan 

indeks harga konsumen dengan tanda hubungan yang negatif.  

Pengaruh level Pengangguran dipengaruhi oleh populasi penduduk dan upah industri, nilai tukar 

rupiah terhdap US$ secara signifikan dengan tanda positif.  

Saran  

1. Diperlukan pengujian antar varaibel dengan menggunakan analisa jalur sehingga diketahui beapa besar 

pengaruh antar vaiabel tersebut yang merupakan dasar analisis berikutnya. Selain itu disarankan juga 

menggunakan data primer langsung yag menunjang hasil dari penelitian ini.  

2. Diprlukan data pendukung merupakan data primer untuk memperkuat hasil penelitian.  
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