
 
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwista, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh variabel jumlah wisatawan mancanegara, rata-rata lama tinggal 

wisatawan mancanegara, nilai tukar Rupiah terhadap USD dan jumlah hotel 

secara bersama-sama dan parsial terhadap penerimaan devisa Indonesia dari 

sektor pariwisata. 

a. Secara bersama-sama, variabel jumlah wisatawan mancanegara, rata-

rata lama tinggal wisatawan mancanegara, nilai tukar Rupiah terhadap 

USD dan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan devisa 

Indonesia dari sektor pariwisata. 

b. Secara parsial, variabel jumlah wisatawan mancanegara, rata-rata lama 

tinggal wisatawan mancanegara, nilai tukar Rupiah terhadap USD dan 

jumlah hotel terhadap penerimaan devisa Indonesia dari sektor 

pariwisata adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan devisa Indonesia dari sektor 

pariwisata. 

2) Rata-rata lama tinggal berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata. 
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3) Nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penerimaan devisa Indonesia dari sektor 

pariwisata. 

4) Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata. 

2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan devisa Indonesia 

dari sektor pariwisata adalah jumlah hotel. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat 

diberikan beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia berpengaruh 

pada penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata. Untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah dan pihak terkait 

dapat melakukan promosi destinasi wisata kepada wisatawan mancanegara 

melalui iklan di media masa, media sosial, dan media elektronik. 

Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan bebas visa kepada 

negara-negara lain untuk memudahkan wisatawan mancanegara untuk 

memudahkan pengurusan keimigrasian. Hal ini diharapkan membuat 

pariwisata Indonesia mampu bersaing dengan negara lain serta dapat 

menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. 

2. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat berkoordinasi untuk 

membangun infrastruktur yang memadai. Hal ini bertujuan untuk 
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memudahkan wisatawan mancanegara untuk mengunjungi lebih banyak 

obyek wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, indikator-indikator daya 

tarik wisata seperti objek wisata yang indah, bersih, aman dan nyaman, 

tersedianya pusat informasi terkait destinasi wisata dan pelayanan hotel 

yang baik agar wisatawan mancanegara tertarik untuk tinggal lebih lama di 

Indonesia sehingga pengeluaran wisatawan mancanegara akan lebih banyak 

dan menjadi pendapatan bagi Indonesia. 

3. Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 

terhadap USD melalui kebijakan devaluasi atau revaluasi mata uang Rupiah, 

sehingga para wisatawan mancanegara lebih tertarik untuk berkunjung ke 

Indonesia dengan harga yang terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


