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ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA,
PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

DI INDONESIA

Tetty Tiurma Uli Sipahutar
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

email: ratuhapis.tetty@gmail.com

Abstract
The results showed some conclusions: (i) in the long term that the variables of

tourism foreign exchange and net exports positive and significant impact. Dummy
variables and the exchange rate and no significant positive effect. (ii) in the short term
that the variables of tourism foreign exchange and net exports positive and significant
impact. And a dummy variable exchange rate and no significant positive effect. (iii) of
the coefficient of determination (R2) showed that the variables studied could explain the
long-term and short-term equal to 94.01 percent, while the remaining 5.99 percent is
explained by variables out of models (which was not studied).

Keywords: Foreign Tourist, Exchange Rate, Net Exports, GDP, Engle - Granger
Cointegration, Regression Dummy, ECM Domowitz-El Badawi

PENDAHULUAN
Pada prinsipnya, pertumbuhan

ekonomi dapat dirangsang oleh
perdagangan dan pariwisata atau dalam
istilah tertentu pariwisata memimpin
pertumbuhan, pertumbuhan dipimpin
pariwisata atau kausalitas timbal balik
lainnya. Perdagangan tidak hanya
pertukaran barang dan jasa lintas batas,
tetapi juga memberikan gerakan pada
transfer teknologi, akumulasi fisik dan
modal. Pariwisata telah dianggap
sebagai produk ekspor (layanan) dari
perdagangan internasional sejak jangka
pengeluaran wisata dihitung sebagai
pendapatan ekspor. Pengembangan
industri pariwisata akan memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Hal ini sekarang
dianggap sebagai alat yang efisien
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dari negara tuan rumah.

Kepariwisataan Indonesia adalah
pariwisata yang berbasis alam dan

budaya. Letak geografis Indonesia yang
diapit 2 benua (Asia dan Australia)
menjadi lokasi yang strategis bagi para
wisatawan mancanegara untuk berlibur.
Ditambah lagi rendahnya nilai tukar
Rupiah terhadap mata uang asing tentu
menambah daya tarik sektor pariwisata
Indonesia. Dengan adanya potensi
sektor pariwisata di Indonesia, hal ini
dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional maupun regional baik
dalam bentuk devisa asing maupun
perputaran uang di dalam negeri.

Perkembangan industri pariwisata
dunia yang cerah juga dialami oleh
industri pariwisata ASEAN yang telah
berperan sebagai salah satu sektor
penting perekonomian Negara-negara
ASEAN.

Hal itu tercermin dalam
perkembangan Produk Domestik Bruto
Negara-negara ASEAN dapat dilihat
pada gambar 1.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi, data diolah
Gambar 1. Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Negara-negara

ASEAN Tahun 2002-2012

Singapura adalah negara tujuan
perjalanan yang terkenal, mendorong
kepentingannya dalam industri
pariwisata Negara itu dengan
mempromosikan dirinya sebagai
hubungan pariwisata kesehatan sekitar
200.000 warga asing mencari perawatan
kesehatan di Negara ini setiap tahun,
dan layanan kesehatan Singapura
menargetkan satu juta pasien asing
setiap tahunnya mulai 2012 dan
memperoleh pendapatan sebesar USD 3
miliar.

Pemerintah Filipina
menganggarkan satu milyar Peso (US
dolar 214 juta) untuk sektor pariwisata
tahun 2013 atau sekitar dua kali lipat
anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun
2002 pertumbuhan ekonomi di Thailand
ditargetkan di atas 5 persen per tahun.
Namun, Thailand mampu dengan cepat
pulih dari krisis yang di sebagian negara
lain masih sulit diatasi dengan
mengembangkan industri pariwisata
sebagai sektor andalan utama penghasil
devisa dan pendapatan negara.
Kontribusi sektor pariwisata Thailand
mencapai sekitar 50 persen dari total
pendapatan negara.

Malaysia, yang tidak lepas dari
imbas krisis global tahun 2009,
sehingga turut mengalami pertumbuhan

yang minus. Malaysia Tourism
Transformation Plan di tahun 2020
ditargetkan 36 juta turis asing masuk
dengan pemasukan negara sebesar 168
milyar Ringgit. Dan pariwisata
Indonesia sangat prospektif untuk dijual
ke wisatawan dalam negeri maupun luar
negeri namun masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan negara tetangga di
ASEAN. Produk Domestik Bruto
(PDB) dari sektor pariwisata saat ini
cuma 9 persen. Malaysia sudah
mencapai 15 persen, sedangkan
Thailand mencapai 20 persen. Ini
menunjukkan pembangunan industri
pariwisata di Indonesia belum
dilakukan dengan baik. Meskipun
peringkat pariwisata Indonesia pada
tahun 2015 sudah meningkat dari
peringkat 70 ke 50, namun masih
banyak yang perlu dibenahi dari industri
pariwisata Indonesia. Pada 2019,
Pariwisata ditargetkan sektor pariwisata
dapat menyumbang 15 persen dari total
PDB atau setara dengan capaian sektor
pariwisata Malaysia saat ini. Untuk
mencapai target ini, kebijakan bebas
visa dianggap menjadi syarat mutlak
yang harus segera dikeluarkan oleh
pemerintah.

Pendapatan devisa dari pariwisata
memiliki peranan yang cukup penting
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dalam struktur penerimaan devisa
nasional melalui wisatawan
mancanegara (wisman), memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan

pengembangan Negara maju terutama
bila dibandingkan dengan devisa yang
berasal dari kegiatan ekspor barang
lainnya

Penghasil devisa dari sektor
pariwisata berbeda dengan yang
diterima dari sektor lainnya. Dalam
kegiatan ekspor penerimaan devisa
diperoleh dengan mengirimkan barang-
barang atau komoditi ekspor lainnya ke
luar negeri. Akan tetapi dalam industri
pariwisata, komoditi yang dijual tidak
bergerak melainkan pembelinya yang
datang menikmati produk yang
ditawarkan. Makin banyak wisatawan
yang datang, secara teoritis akan
meningkatkan penerimaan devisa
negara. Sebagai pembayaran barang

ekspor, eksportir menerima uang dalam
bentuk rupiah atau mata uang asing.
Banyaknya mata uang asing yang
masuk akan menentukan besarnya aliran
devisa.

Sebagai gambaran, bagaimana
peringkat pariwisata dibandingkan
komoditi lain dan berapa besarnya
devisa yang diperoleh negara Indonesia
dari sektor pariwisata, berikut data
penerimaan devisa pariwisata,
sebagaimana tercantum pada Grafik 2 di
bawah ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi, data diolah
Gambar 2. Grafik Perkembangan Penerimaan Devisa Pariwisata Dibanding

dengan Komoditi Ekspor Lainnya di Indonesia Tahun 2009-2013

Pendapatan devisa dari pariwisata
memiliki peranan yang cukup penting
dalam struktur penerimaan devisa
nasional, terutama bila dibandingkan
dengan devisa yang berasal dari
kegiatan ekspor barang lainnya. Bila
dicermati perkembangannya setiap
tahun sejak tahun 2009 sampai 2013,
meskipun tidak terlalu besar, namun
pendapatan devisa dari pariwisata

menunjukkan perubahan yang cukup
berarti.

Dengan mengemas paket wisata
secara menarik, wisatawan
mancanegara diharapkan tidak hanya
datang ke satu tempat wisata, tetapi juga
singgah ke beberapa lokasi. Perlu
dicatat untuk mengetahui bahwa devisa
penting dalam keputusan wisatawan
untuk mengkonsumsi di negara tuan
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rumah. Tambahan devisa  dari sektor
pariwisata selama ini turut mendukung
penguatan cadangan devisa.

Sejak 14 Agustus 1997 sistem
nilai tukar yang dianut oleh Indonesia
adalah free floating exchange rate yang
berarti bahwa nilai tukar rupiah akan
terbentuk dan diserahkan sepenuhnya
kepada mekanisme pasar atau
berdasarkan hukum permintaan dan
penawaran di pasar. Indonesia yang
menganut sistem devisa bebas dan
sistem nilai tukar mengambang
menyebabkan nilai tukar rupiah akan
sangat bergantung pada mekanisme
pasar. Nilai tukar rupiah pada suatu saat
tertentu mencerminkan titik

keseimbangan antara permintaan dan
penawaran. Peningkatan permintaan
terhadap rupiah akan dapat
menyebabkan nilai tukar rupiah
meningkat dan sebaliknya peningkatan
permintaan terhadap mata uang negara
lain akan menyebabkan nilai tukar
rupiah melemah.

Dengan demikian, pengeluaran
wisatawan dapat dianggap sebagai arus
masuk devisa yang dapat menyebabkan
apresiasi nilai tukar maka pengurangan
harga domestik ekspor, yang bertindak
sebagai disinsentif bagi eksportir,
seperti yang dapat dilihat pada gambar 3
di bawah ini.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, World Travel and Tourism Council berbagai edisi, data diolah
Gambar 3. Grafik Perkembangan Devisa Pariwisata di Indonesia & Nilai

Tukar Rupiah terhadap US$ Tahun 2009-2013

Pemerintah menargetkan pada
tahun 2019 sektor pariwisata Indonesia
berada di posisi 30 besar di tingkat
global dan dapat menjadi penghasil
devisa utama bagi Negara. Kontribusi
pariwisata terhadap PDB nasional
meningkat secara signifikan dari 2009
hingga 2013. Devisa tersebut antara lain
diperoleh dari kedatangan wisatawan
mancanegara yang ditargetkan
mencapai 20 juta orang, serta wisatawan
Nusantara sebanyak 275 juta
pergerakan.

Kondisi ekstrim yang dapat
menggambarkan bentuk hubungan yang
tidak ideal antara devisa pariwisata dan
nilai tukar, yaitu: Pertama, ketika devisa
pariwisata mengalami peningkatan,
nilai tukar Rupiah terhadap US dolar
menunjukkan kecenderungan yang
melemah (depresiasi). Hal ini dapat
dilihat misalnya pada tahun 2009 dan
2013. Sebaliknya, Kedua, ketika devisa
pariwisata mengalami kenaikan, nilai
tukar Rupiah terhadap US dolar
menguat (apresiasi). Hal ini dapat
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dilihat pada kondisi tahun 2010, 2011,
2012. Bentuk hubungan yang tidak
ideal dan ekstrim tersebut menarik
untuk dikaji lebih lanjut, dengan
mencoba mengelaborasi bagaimana
pengaruh devisa pariwisata yang masuk
ke Indonesia terhadap fluktuasi nilai
tukar Rupiah.

Pariwisata telah menjadi salah
satu sumber utama pendapatan di neraca
pembayaran dari banyak negara.
Bahkan, di beberapa negara kecil yang
sangat bergantung pada pariwisata.

Pariwisata dapat dianggap sebagai
faktor penentu dalam defisit
perdagangan, atau sebagai sektor yang
membuat kontribusi yang menentukan
terhadap keseimbangan. Keragaman
pendekatan ini menyoroti hubungan
yang erat antara dua variabel. Hubungan
ini merupakan faktor penting dalam
analisis dampak pariwisata pada tingkat
GDP dan pertumbuhan, karena impor
dapat dianggap sebagai kebocoran
sistem.

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi, data diolah
Gambar 4. Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia 2009-2013

KERANGKA TEORITIS
Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Mankiw (2006:23), ada
beberapa macam ukuran kemakmuran
ekonomi suatu Negara yang lebih baik
menghitung output barang dan jasa dan
tidak dipengaruhi oleh adanya
perubahan harga, yang ditunjukkan sisi
pengeluaran sebagai PDB (Y) dibagi
atas empat komponen: konsumsi (C),
investasi (I), belanja negara (G), dan
ekspor neto (NX). Semua komponen
PDB dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = C + I + G + NX
Teori pertumbuhan ekonomi

adalah teori yang membahas
pertumbuhan ekonomi yang dialami

oleh negara ditinjau dari dua sudut.
Pertama, membahas proses
pertumbuhan ekonomi berdasarkan
tahap-tahap tertentu (secara historis).
Kedua, membahas pertumbuhan
ekonomi berdasarkan faktor-faktor
penyebab kenaikan output per kapita
dalam jangka waktu serta menjelaskan
pula tentang bagaimana faktor-faktor
tersebut berinteraksi satu sama lain
(secara analitis).

Teori Pertumbuhan Baru ini
dipelopori oleh Paul M. Romer pada
tahun 1986 dan Robert Lucas pada
tahun 1988 sebagai kritikan terhadap
teori pertumbuhan neoklasik Solow
yang tidak bisa menjelaskan dengan

Jurnal Akuntansi Prima Volume  VIII, Nomor I Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

9

dilihat pada kondisi tahun 2010, 2011,
2012. Bentuk hubungan yang tidak
ideal dan ekstrim tersebut menarik
untuk dikaji lebih lanjut, dengan
mencoba mengelaborasi bagaimana
pengaruh devisa pariwisata yang masuk
ke Indonesia terhadap fluktuasi nilai
tukar Rupiah.

Pariwisata telah menjadi salah
satu sumber utama pendapatan di neraca
pembayaran dari banyak negara.
Bahkan, di beberapa negara kecil yang
sangat bergantung pada pariwisata.

Pariwisata dapat dianggap sebagai
faktor penentu dalam defisit
perdagangan, atau sebagai sektor yang
membuat kontribusi yang menentukan
terhadap keseimbangan. Keragaman
pendekatan ini menyoroti hubungan
yang erat antara dua variabel. Hubungan
ini merupakan faktor penting dalam
analisis dampak pariwisata pada tingkat
GDP dan pertumbuhan, karena impor
dapat dianggap sebagai kebocoran
sistem.

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi, data diolah
Gambar 4. Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia 2009-2013

KERANGKA TEORITIS
Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Mankiw (2006:23), ada
beberapa macam ukuran kemakmuran
ekonomi suatu Negara yang lebih baik
menghitung output barang dan jasa dan
tidak dipengaruhi oleh adanya
perubahan harga, yang ditunjukkan sisi
pengeluaran sebagai PDB (Y) dibagi
atas empat komponen: konsumsi (C),
investasi (I), belanja negara (G), dan
ekspor neto (NX). Semua komponen
PDB dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = C + I + G + NX
Teori pertumbuhan ekonomi

adalah teori yang membahas
pertumbuhan ekonomi yang dialami

oleh negara ditinjau dari dua sudut.
Pertama, membahas proses
pertumbuhan ekonomi berdasarkan
tahap-tahap tertentu (secara historis).
Kedua, membahas pertumbuhan
ekonomi berdasarkan faktor-faktor
penyebab kenaikan output per kapita
dalam jangka waktu serta menjelaskan
pula tentang bagaimana faktor-faktor
tersebut berinteraksi satu sama lain
(secara analitis).

Teori Pertumbuhan Baru ini
dipelopori oleh Paul M. Romer pada
tahun 1986 dan Robert Lucas pada
tahun 1988 sebagai kritikan terhadap
teori pertumbuhan neoklasik Solow
yang tidak bisa menjelaskan dengan

Jurnal Akuntansi Prima Volume  VIII, Nomor I Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

9

dilihat pada kondisi tahun 2010, 2011,
2012. Bentuk hubungan yang tidak
ideal dan ekstrim tersebut menarik
untuk dikaji lebih lanjut, dengan
mencoba mengelaborasi bagaimana
pengaruh devisa pariwisata yang masuk
ke Indonesia terhadap fluktuasi nilai
tukar Rupiah.

Pariwisata telah menjadi salah
satu sumber utama pendapatan di neraca
pembayaran dari banyak negara.
Bahkan, di beberapa negara kecil yang
sangat bergantung pada pariwisata.

Pariwisata dapat dianggap sebagai
faktor penentu dalam defisit
perdagangan, atau sebagai sektor yang
membuat kontribusi yang menentukan
terhadap keseimbangan. Keragaman
pendekatan ini menyoroti hubungan
yang erat antara dua variabel. Hubungan
ini merupakan faktor penting dalam
analisis dampak pariwisata pada tingkat
GDP dan pertumbuhan, karena impor
dapat dianggap sebagai kebocoran
sistem.

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi, data diolah
Gambar 4. Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia 2009-2013

KERANGKA TEORITIS
Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Mankiw (2006:23), ada
beberapa macam ukuran kemakmuran
ekonomi suatu Negara yang lebih baik
menghitung output barang dan jasa dan
tidak dipengaruhi oleh adanya
perubahan harga, yang ditunjukkan sisi
pengeluaran sebagai PDB (Y) dibagi
atas empat komponen: konsumsi (C),
investasi (I), belanja negara (G), dan
ekspor neto (NX). Semua komponen
PDB dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = C + I + G + NX
Teori pertumbuhan ekonomi

adalah teori yang membahas
pertumbuhan ekonomi yang dialami

oleh negara ditinjau dari dua sudut.
Pertama, membahas proses
pertumbuhan ekonomi berdasarkan
tahap-tahap tertentu (secara historis).
Kedua, membahas pertumbuhan
ekonomi berdasarkan faktor-faktor
penyebab kenaikan output per kapita
dalam jangka waktu serta menjelaskan
pula tentang bagaimana faktor-faktor
tersebut berinteraksi satu sama lain
(secara analitis).

Teori Pertumbuhan Baru ini
dipelopori oleh Paul M. Romer pada
tahun 1986 dan Robert Lucas pada
tahun 1988 sebagai kritikan terhadap
teori pertumbuhan neoklasik Solow
yang tidak bisa menjelaskan dengan



Jurnal Akuntansi Prima Volume  VIII, Nomor I Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

10

baik pertumbuhan ekonomi dalam
jangka panjang.

Sebagai ilustrasi dari model
pertumbuhan endogen dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Y=AK…………………………
(1)

Dimana Y adalah output, K
adalah persediaan modal dan A adalah
konstanta yang mengukur jumlah output
yang diproduksi untuk setiap unit
modal.

Peningkatan wisatawan
internasional dapat menyebabkan
peningkatan perdagangan internasional
dalam hal permintaan impor barang dan
jasa asing serta peningkatan pendapatan
melalui ekspor membawa devisa yang
dapat digunakan untuk mengimpor
barang setengah jadi dan modal untuk
memproduksi barang dan jasa, yang
dapat membantu pertumbuhan ekonomi
negara-negara (McKinnon, 1964).

Devisa Pariwisata adalah alat
pembayaran luar negeri yang antara lain
berupa emas, uang kertas asing dan
tagihan lainnya dalam valuta asing
kepada pihak luar negeri
(Rachbini,2001).

Pengaruh perubahan devisa
pariwisata terhadap nilai tukar mata
uang biasanya dapat dilihat melalui
pengaruhnya terhadap ketersediaan
devisa (valuta asing) dalam suatu
perekonomian. Dengan demikian,
apabila terjadi arus masuk wisatawan ke
dalam suatu negara, akan menyebabkan
penambahan cadangan devisa, yang
pada gilirannya menambah ketersediaan
(penawaran) valuta asing. Sebaliknya,
apabila terjadi arus keluar wisatawan
dari suatu negara maka akan
mengurangi cadangan devisa. Apabila
penawaran valuta asing lebih besar dari
permintaannya (excess supply), maka
harga valuta asing (nilai tukar) akan
turun dan sebaliknya apabila permintaan

valuta asing lebih besar (excess
demand), maka harga valuta asing akan
naik.

Tambahan devisa dari sektor
pariwisata selama ini turut mendukung
penguatan cadangan devisa. Posisi
cadangan devisa yang kuat pada
gilirannya akan mendorong penguatan
(apresiasi) nilai tukar rupiah terhadap
valuta asing, terutama terhadap US
dolar (Nizar, 2012).

Nilai Tukar Menurut Frank J. Fabozzi
dan Franco Modigliani dalam buku
“Capital Markets” memberikan definisi
mengenai nilai tukar sebagai berikut:
“An exchange rate is defined as the
amount of one currency that can be
exchanged per unit of another currency,
or the price of one currency in terms of
another currency.” (Fabozzi dan
Modigliani, 1992:664). Dari definisi di
atas dapat diartikan bahwa nilai tukar
adalah sejumlah uang dari suatu mata
uang tertentu yang dapat dipertukarkan
dengan satu unit mata uang negara lain.

Ekspor Neto Menurut Mankiw (2006),
ekspor adalah barang dan jasa yang
diproduksi di dalam negeri dan dijual di
luar negeri. Impor adalah barang dan
jasa yang diproduksi di luar negeri dan
dijual di dalam negeri. Ekspor neto (net
export) merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi produk domestic
bruto (PDB), adalah nilai ekspor suatu
negara dikurangi nilai impornya. Ekspor
Neto merangsang meningkatnya
pendapatan dan merangsang
pertumbuhan ekonomi apabila jumlah
ekspor lebih besar dari pada jumlah
impor, sebaliknya apabila jumlah
ekspor lebih kecil dari impor maka,
ekspor neto akan menurunkan
pendapatan nasional. Karena ekspor
neto memberitahu, apakah sebuah
negara menjadi pembeli atau penjual di
pasar dunia, maka ekspor neto disebut
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juga neraca perdagangan (trade
balance).
Teori Perdagangan Internasional
Salah satu hal yang dapat dijadikan
motor penggerak bagi pertumbuhan
ekonomi adalah perdagangan
internasional. Salvatore menyatakan
bahwa perdagangan dapat menjadi
mesin bagi pertumbuhan (trade as
engine of growth, Salvatore, 2004). Jika
aktifitas perdagangan internasional
adalah ekspor dan impor, maka salah
satu dari komponen tersebut atau kedua-
duanya dapat menjadi motor penggerak
bagi pertumbuhan.

Frankel dan Romer (1986),
Krueger (1997), percaya bahwa
perdagangan mampu meningkatkan
akumulasi modal melalui memacu
modal fisik dan manusia. Selain itu,
negara-negara yang memiliki peluang
besar oleh keterbukaan dalam
perdagangan internasional akan
memiliki pendapatan yang lebih tinggi
dan muncul untuk pertumbuhan yang
lebih cepat.

Landasan penelitian ini
berdasarkan penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Iswari Puranti,

Tamat Sarmidi, Norlida Hanim Mohd
Salleh, berasal dari Faculty of Economic
and Management University
Kebangsaan Malaysia yang
menganalisis tentang “Trade, Tourism
and Economic Growth Relationship – A
Cross Section Analysis”.

Pertumbuhan ekonomi adalah
proses terjadi kenaikan produk nasional
bruto riil atau pendapatan nasional riil.
Jadi perekonomian dikatakan tumbuh
atau berkembang bila terjadi
pertumbuhan output riil. Output total
riil suatu perekonomian bisa juga tetap
konstan atau mengalami penurunan
sepanjang waktu. Ini berarti
perekonomian statis atau mengalami
penurunan (stagnasi). Perubahan
ekonomi meliputi baik pertumbuhan,
statis ataupun stagnasi pendapatan
nasional riil. Penurunan merupakan
perubahan negatif, sedangkan
pertumbuhan merupakan perubahan
positif (Faried Wijaya, 1990:262).

Variabel-variabel yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
di Indonesia dalam penelitian ini dapat
ditunjukkan dalam Gambar 2.2 berikut
ini:

Gambar 2.2 Diagram Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari teoritis dan
penelitian terdahulu, maka hipotesis
yang dirumuskan dari penelitian ini
adalah:
1. Devisa pariwisata (Foreign

Tourist) mempunyai hubungan

positif terhadap Produk Domestik
Bruto (Gross Domestic Product)

2. Nilai tukar Rupiah (Exchange
Rate) mempunyai hubungan
negatif terhadap Produk Domestik
Bruto (Gross Domestic Product).

Devisa Pariwisata (X1)

Ekspor Neto (X3)

Nilai Tukar (X2) Produk Domestic Bruto
(Y)
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3. Ekspor Neto (Net Exsport)
mempunyai hubungan positif
terhadap Produk Domestik Bruto
(Gross Domestic Product).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di

wilayah Indonesia untuk mengkaji
variabel yang mempunyai pengaruh
antara sektor pariwisata, perdagangan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Variabel data yang digunakan adalah
data Devisa Pariwisata, Nilai Tukar
Rupiah terhadap Dollar, Ekspor Neto
yang menggunakan data runtun waktu
(time series) pada kurun waktu 1998-
2014.

Penelitian dibatasi dengan
menggunakan data sekunder deret
waktu (time series) dalam bentuk
laporan tahunan yang telah disusun dan
diterbitkan oleh pihak terkait yaitu dari
Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik
Nasional, dan World Travel and
Tourism Council dalam berbagai edisi
serta berbagai sumber lainnya yang
relevan seperti jurnal, skripsi, tesis,
internet, buku dan hasil-hasil penelitian
lainnya yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dalam hal ini
Produk Domestik Bruto (PDB) dengan
menggunakan metode kuantitatif Error
Correction Model (ECM) Domowitz -
El Badawi. Error Correction Model
adalah suatu bentuk model yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh
jangka pendek dan jangka panjang
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Selain dapat mengetahui pengaruh
model ekonomi dalam jangka pendek
dan jangka panjang, model ECM juga
memiliki kegunaan diantaranya
menagatasi data yang tidak stasioner
ditandai dengan adanya R2 yang tinggi
namun memiliki nilai Durbin Watson
yang rendah (Shocrul, 2011:137).

Model ECM (Error Correction
Mechanism) diturunkan melalui:
1. Two steps model (model dua

langkah) dari Engle-Granger.
Secara umum model dasar Engle-
Granger adalah sebagai berikut:
(Widarjono, 2013:322)∆ = + ∆ + +

………………………………3.
1

Dimana: = ( − − )
Dalam hal ini ∆ merupakan

perbedaan pertama (first difference),
koefisien adalah koefisien jangka
pendek sedangkan adalah koefisien
jangka panjang. Koefisien koreksi
ketidakseimbangan (speed of
adjustment) dalam bentuk nilai
absolute menjelaskan seberapa cepat
diperlukan untuk mendapatkan nilai
keseimbangan. Menurut model ini,
model ECM valid jika tanda koefisien
koreksi kesalahan bertanda negatif dan
secara statistic signifikan. Persamaan
(3.1) menjelaskan bahwa ∆ tergantung
pada ∆ dan juga pada keseimbangan
error term ( ). Pada model ECM,
diekspetasikan negatif, bila diasumsikan

positif maka adalah negatif.
Oleh karena itu, ∆ menjadi negatif
untuk memperbaiki ekuilibrium. Hal ini
berarti bahwa ketika berada di atas
nilai ekuilibriumnya, maka akan mulai
turun pada periode berikutnya untuk
mengoreksi equilibrium error.
(Gujarati, 2010:459).
2. Model fungsi biaya kuadrat

tunggal (single quadratic cost
function) yang diperkenalkan oleh
Domowitz-El Badawi. Menurut
model ini, penyimpangan
kemungkinan terjadi karena
adanya variabel goncangan (shock
variabel). Secara umum model
Domowitz-El Badawi adalah
sebagai berikut: (Widarjono,
2013:325)
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∆ = ℊ + ℊ ∆ + ℊ +ℊ ( − ) + ……...(3.2)
Atau dapat ditulis menjadi:∆ = ℊ + ℊ ∆ + ℊ +ℊ + ………………(3.3)

Dimana ∆ merupakan perbedaan
pertama dan adalah variabel
koreksi kesalahan periode sebelumnya.
Persamaan (3.3) menjelaskan bahwa
perubahan Y (∆Y) masa sekarang
dipengaruhi oleh perubahan variabel X
(∆X), variabel X periode sebelumnya
( ) dan variabel koreksi kesalahan
periode sebelumnya . Model
ECM valid jika tanda koefisien koreksi
kesalahan bertanda positif dan secara
statistic signifikan. Speed of adjustment
error term dalam hal ini ℊ
diekspetasikan negatif. Bila
diasumsikan adalah negatif makaℊ akan menjadi positif dan
selanjutnya medorong untuk
meningkat di periode ke-t. (Gujarati,
2010:459).

Untuk mengetahui spesifikasi
model dengan ECM merupakan model
yang valid, dapat dilihat pada hasil uji
statistik terhadap koefisien ECT. Untuk
memperoleh besaran dari simpangan
baku koefisien regresi jangka panjang
dalam estimasi model ECT:( ) = ( ) + ( )+ ( )+ ( )
HASIL PENELITIAN

Pendekatan ECM yang digunakan
pada penelitian ini adalah pendekatan
Error Correction Model Domowitz-El
Badawi. Menurut pendekatan ini, model
ECM valid apabila tanda koefisien ECT
bertanda positif dan signifikan secara
statistic (Widarjono, 2009).

Hasil pengolahan yang telah
dilakukan dengan menggunakan
program komputer E-Views 9.0, dengan
model regresi linier ECM ditampilkan
hasil pengolahan data pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Error Correction Model
Domowitz-El Badawi

Variabel Koefisien t-statistik Probabilitas Adjusted R2
C -0.265452 -0.699592 0.5104

0.940140

JANGKA PENDEK

D(LNDUM) 0.218760 2.139650 0.0762

D(LNDEV) 0.031989 2.648062 0.0381

D(LNKURS) 0.039531 1.322604 0.2341

D(LNNEX) 0.008871 2.148839 0.0752

JANGKA PANJANG

LNDUM(-1) 0.411517 2.313832 0.0600

LNDEV(-1) 0.030052 2.805859 0.0309

LNKURS(-1) 0.012676 -0.298177 0.7756

LNNEX(-1) 0.016956 2.429576 0.0512

ECT 0.064559 5.610703 0.0014
Sumber: Eviews 9.0 (data diolah)

Model Koreksi Kesalahan (Error
Correction Model Domowitz-El
Badawi) diperoleh nilai koefisien
bertanda positif dan signifikan (nilai

probabilitas < harga mutlak nilai kritis
untuk α = 0.05 dan 0.10). Hal tersebut
menandakan bahwa model ECM yang
digunakan dalam penelitian sudah valid
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(tepat/sesuai). Pada penelitian ini nilai
ECT (Error Corection Term) 0.064559
dengan nilai t-statistik 5.610703 > t-
tabel 10% df 44 = 1,6802 signifikan
pada α = 5%. Nilai koefisien ECT
bertanda positif dan secara statistik
signifikan berarti model spesifikasi
ECM Domowitz-El Badawi yang
digunakan dalam penelitian ini valid.

1. Hasil Pengujian Hipotesis
Secara Partial (Uji t-statistik)
Hasil pengujian secara parsial
dapat dilihat pada output yang
diperoleh. Melalui uji t dengan
tingkat signifikan α = 5 persen.
Dalam jangka panjang nilai  t-
statistik dan probabilitas masing-
masing variabel dummy t-statistik
= 2.313832 (prob = 0.0600)
menunjukkan bahwa variabel
dummy berpengaruh positif dan
tidak signifikan mempengaruhi
produk domestik bruto di
indonesia, variabel devisa
pariwisata t-statistik = 2.805859
(prob = 0.0309) menunjukkan
bahwa variabel devisa pariwisata
berpengaruh positif dan signifikan
mempengaruhi produk domestik
bruto di Indonesia, variabel nilai
tukar t-statistik = -0.298177 (prob
= 0.0762) menunjukkan bahwa
variabel nilai tukar berpengaruh
negatif dan tidak signifikan
mempengaruhi produk domestik
bruto di Indonesia, variabel nex
ekspor t-statistik = 2.429576
(prob = 0.0512) menunjukkan
bahwa variabel nex ekspor
berpengaruh positif dan tidak
signifikan mempengaruhi produk
domestik bruto di Indonesia.
Dalam jangka pendek nilai t-
statistik dan probabilitas masing-
masing variabel dummy t-statistik
= 2.313832 (prob = 0.0600)
menunjukkan bahwa variabel

dummy berpengaruh positif dan
tidak signifikan mempengaruhi
produk domestik bruto di
indonesia, variabel devisa
pariwisata t-statistik = 2.648062
(prob = 0.0381) menunjukkan
bahwa variabel devisa pariwisata
berpengaruh positif dan signifikan
mempengaruhi produk domestik
bruto di Indonesia, variabel nilai
tukar t-statistik = 1.322604 (prob
= 0.02341) menunjukkan bahwa
variabel nilai tukar berpengaruh
positif dan tidak signifikan
mempengaruhi produk domestik
bruto di Indonesia, variabel nex
ekspor t-statistik = 2.148839
(prob = 0.00752) menunjukkan
bahwa variabel nex ekspor
berpengaruh positif dan tidak
signifikan mempengaruhi produk
domestik bruto di Indonesia.

2. Hasil Pengujian Secara Bersama-
sama (Uji F)
Dalam jangka panjang dan
pendek, hasil estimasi dapat
diketahui bahwa nilai F-statistik
sebesar 10.47047 dengan
probabilitas statistik sebesar
0.0014 lebih kecil dari  α = 0.05
menunjukkan bahwa secara
bersama-sama (uji serempak)
semua variabel indenpenden yaitu
dummy, devisa pariwisata, nilai
tukar, nex ekspor serta Error
Correction Term (ECT) memiliki
pengaruh yang nyata terhadap
produk domestik bruto di
Indonesia.

3. Hasil Pengujian Ketepatan
Perkiraan (Uji R2)
Berdasarkan hasil estimasi,
diperoleh nilai koefisien
determinasi (R-square) dalam
jangka panjang dan jangka pendek
yaitu sebesar 0.940140 atau
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sebesar (94.01 persen), sehingga
dalam jangka panjang dan jangka
pendek bahwa sebesar 94.01
persen variasi perubahan variabel
dummy, devisa pariwisata, nilai
tukar dan net ekspor. Sedangkan
sisanya dalam jangka panjang dan
jangka pendek sebesar 5.99
persen dijelaskan oleh variabel-
variabel diluar model (yang tidak
diteliti).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil estimasi

terhadap model Error Correction Model
Domowitz-El Badawi mengenai
pengaruh dari variabel-variabel
independen seperti Devisa Pariwisata,
Nilai Tukar (Kurs), dan Net Ekspor
terhadap variabel dependen Produk
Domestik Bruto di Indonesia tahun
1998-2014, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dari beberapa variabel bebas yang

dicoba dan dimasukkan dalam
persamaan produk domestik bruto
di Indonesia dengan
menggunakan model Error
Correction Model Domowitz-El
Badawi yaitu Devisa Pariwisata,
Nilai Tukar (Kurs), dan Net
Ekspor. Dalam jangka panjang
terdapat 2 (dua) variabel yang
signifikan yaitu Devisa Pariwisata
(DEV) dan Ekspor neto (NEX),
sedangkan dalam jangka pendek,
juga terdapat 2 (dua) variabel
yakni Devisa Pariwisata (DEV)
dan Ekspor neto (NEX). Maka,
dapat disimpulkan bahwa variabel
Devisa Parwisata (DEV) dan
Ekspor Neto (NEX) baik dalam
jangka panjang maupun dalam
jangka pendek merupakan faktor
penentu utama yang
mempengaruhi peningkatan
pertumbuhan ekonomi di
Indonesia dalam hal ini

menambah pendapatan Produk
Domestik Bruto di Indonesia.

2. Variabel-variabel independen
lainnya seperti nilai tukar (Kurs)
terhadap variabel dependen
produk domestik bruto (Y) di
Indonesia dalam jangka panjang
variabel nilai tukar (KURS)
berpengaruh negatif dan tidak
signifikan, sedangkan dalam
jangka pendek berpengaruh
positif dan tidak signifikan
terhadap variabel produk
domestik bruto (Y).

3. Dari nilai koefisien determinasi
(R2) pada hasil estimasi model
Error Correction Model
Domowitz-El Badawi dapat
dijelaskan bahwa variasi variabel
produk domestik bruto (Y) dalam
jangka panjang maupun dalam
jangka pendek mampu dijelaskan
oleh variabel-variabel devisa
pariwisata (DEV), nilai tukar
(KURS), ekspor neto (NEX) di
Indonesia sebesar 0.940140 atau
sebesar 94.01 persen. Sedangkan
sisanya sebesar 5.99 persen
variasi perubahan produk
domestik bruto di Indonesia
dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak disertakan dalam model
penelitian.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan, ada

beberapa saran yang dapat dijadikan
sebagai rekomendasi, sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu

mengintegrasikan kebijakan
peningkatan pariwisata dan devisa
nasional dengan kebijakan nilai
tukar agar nilai tukar Rupiah tetap
kompetitif dan kebijakan
peningkatan perdagangan
internasional dalam upaya
mendorong peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara.
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2. Pemerintah diharapkan menjaga
kestabilan variabel-variabel
makroekonomi sebagai upaya
dalam peningkatan produk
domestik bruto di Indonesia.
Khususnya variabel devisa
pariwisata, nilai tukar (kurs) dan
net ekspor yang secara signifikan
dapat mempengaruhi produk
domestik bruto di Indonesia.

3. Pada penelitian selanjutnya agar
dapat menambah variabel-variabel
atau faktor lain yang berkaitan
dengan produk domestik bruto
yang belum tercakup dalam
penelitian ini dengan
memperbaiki tahapan metode ini
atau mengkombinasikannya
dengan metode lain sehingga
menunjukkan hasil lebih optimal.
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