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Abstrak 

 Studi kebijakan publik ini menganalisis tentang dampak penurunan sektor pariwisata 

akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya terkait kedatangan wisatawan 

mancanegara (wisman). Analisis ini menggunakan data bulanan dari tahun 2004 – 2020. 

Dengan menggunakan analisis structural vector autoregresive (SVAR), studi ini menemukan 

bahwa respons cadangan devisa dan nilai tukar akibat guncangan kedatangan wisman sama-

sama memperlihatkan pergerakkan yang semakin mendekati dari titik keseimbangan 

(convergence). Ini berarti respons masing-masing variabel akibat goncangan kedatangan 

wisman semakin lama semakin melemah dan memberikan pengaruh yang tidak permanen 

(persistent). Pergerakkan ke arah yang konvergen ini memerlukan waktu penyesuaian hingga 

15-20 bulan ke depan pasca terjadinya guncangan kedatangan wisman.  

Kata Kunci: pariwisata, COVID-19, SVAR, impulse response. 
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1. Pendahuluan 

Memasuki tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus Corona yang kemudian 

disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Eskalasi penyebaran wabah COVID-

19 terjadi lebih masif dibandingkan wabah lain sebelumnya dan dinyatakan sebagai pandemi. 

Untuk memitigasi hal tersebut, pemerintah di seluruh negara menerapkan kebijakan 

pembatasan mobilitas hingga pelarangan perjalanan antar negara. Tercatat, sejak bulan April 

2020, secara resmi, sebanyak 159 tempat tujuan wisata memberlakukan kebijakan pelarangan 

perjalanan wisata. Angka ini pun mengalami perubahan yang dinamis hingga bulan November 

2020 kemarin, tercatat setidaknya masih ada 59 tujuan wisata yang masih menerapkan 

kebijakan penutupan/pelarangan bepergian ke tempat tujuan wisata ini (World Tourism 

Organization, 2020).  

Kebijakan ini pun berdampak terhadap jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) 

secara signifikan. Berdasarkan catatan dari WTO (2021), kadatangan wisman secara global 

selama tahun 2020 hanya sebanyak 381 juta wisman. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 

mencapai minus 74 persen (year on year/yoy) atau menurun sebanyak 1,1 miliar orang jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 1.461 juta wisman. Penurunan kedatangan 

wisman akibat COVID-19 ini menjadi yang paling dalam jika dibandingkan pada beberapa 

momentum yang krisis lainnya, seperti ketika terjadinya Global Economic Crisis di tahun 2009 

yang menyebabkan penurunan sebesar minus 4 persen dan SARS pada tahun 2003 yang turun 

sebesar minuns 0,4 persen (lihat Gambar 1.1). 

Gambar 1.1 Tren Kedatangan Wisman Secara Global 

 

Sumber: WTO, 2021. 
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Akibat penurunan kedatangan wisman, pendapatan ekspor (ekspor jasa) dari sektor pariwisata 

dunia mengalami penurunan sebesar US$1,2 triliun dan berpotensi menghilangkan lebih dari 

US$2 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, serta menempatkan 100-120 juta 

pekerjaan di sektor pariwisata di seluruh dunia dalam risiko yang tinggi  (WTO, 2021 dan Beh 

& Lin, 2021). Situasi pelarangan bepergian antar negara yang mengakibatkan penurunan 

kedatangan wisman diproyeksikan masih akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. 

WTO (2020a) menskenariokan bahwa sektor pariwisata baru akan pulih paling cepat pada 

tahun 2024 dengan asumsi bahwa pandemi sudah dapat dikontrol, adanya ketersediaan vaksin, 

dan kepercayaan wisatawan untuk berwisata kembali. 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembatasan mobilitas dan pelarangan perjalan antar 

negara juga telah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Akibatnya, berdasarkan catatan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2020), kunjungan wisman ke 

Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada bulan Maret 2020 hanya sebanyak 470.898 

wisman atau turun sebesar 64,11 persen (year on year/yoy). Lihat misalnya, sepanjang tahun 

2020 jumlah kedatangan wisman rata-rata hanya sekitar 200.000 wisman per bulannya (pada 

saat pandemi periode April - Desember). Tercatat total wisman yang datang ke Indonesia pada 

tahun 2020 hanya sebesar 4,02 juta atau mengalami penurunan sebesar 75,04 persen (yoy) 

akibat pandemi COVID-19 (lihat Gambar 1.2). 

Gambar 1.2 Perbandingan Kunjungan Wisman Bulanan Tahun 2019 dan 2020 

 

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), data diolah Peneliti, 2021. 
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Lebih lanjut, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki backward dan forward linkage 

tinggi dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan-

minuman, transportasi, perhotelan. industri kreatif, serta perdagangan. Alhasil, dengan adanya 

penurunan wisatawan yang datang ke Indonesia akan membawa multiplier effect kepada 

sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya (Fadilah, 2020) 

Dampak pertama penurunan kedatangan wisman adalah berkurangnya cadangan devisa yang 

masuk ke Indonesia. Turunnya wisman terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap 

penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Setidaknya cadangan devisa akan berkurang sekitar 

USD1,3 miliar dari penerimaan devisa sektor pariwisata (Sugihamretha, 2020). Sementara, dari 

tataran data aktual yang dikutip dari CNBC Indonesia (01/11/2020), devisa sektor pariwisata 

2020 yang ditargetkan mencapai USD20 miliar, diproyeksikan hanya akan mencapai USD3 

miliar hingga USD4 miliar saja.  

Dampak lanjutan penurunan kedatangan wisman juga berakibat kepada pergerakan nilai tukar 

di Indonesia, mengingat sektor pariwisata juga dapat memengaruhi nilai tukar (Kuncoro, 2016, 

dan Azhar et al, 2018). Untuk melihat hal itu secara sederhana, kita dapat melihatnya melalui 

data empiris yang dikumpulkan dan dibandingkan secara sederhana untuk mengetahui 

bagaimana penurunan kedatangan wisman berpengaruh terhadap variabel nilai tukar. 

Sepanjang tahun 2020 nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi terhadap USD khususnya 

selama bulan Maret dan bulan April 2020. Namun, seiring berjalannya waktu nilai tukar 

USD/IDR pun sudah mulai stabil. Tercatat, secara rata-rata keseluruhan tahun 2020, nilai tukar 

rupiah melemah 2,66 persen ke level Rp14.525 per USD, dari Rp14.139 per USD pada tahun 

2019 (Bank Indonesia, 2021). 

Dalam tataran teoritis, kedatangan wisman memiliki efek lanjutan terhadap variabel 

makroekonomi terkait, seperti cadangan devisa (Ashika et al, 2014; Ramdhani et al, 2017; 

Togatorop dan Setiawina, 2018), nilai tukar (Webber, 2001; Tang, 2011; Nowjee et al, 2012; 

Kuncoro, 2016, Azhar et al, 2018), dan umumnya pertumbuhan ekonomi (Dritsakis, 2004, 

Ongon dan Demiroz, 2005, Cortes-Jimenez dan Pulina, 2006, Fadilah et al, 2018). Studi-studi 

ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata melalui kedatangan wismannya memiliki dampak 

positif terhadap variabel-variabel terkait. Namun, studi-studi tersebut hanya berupaya 
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menganalisis secara parsial dan dalam keadaan normal antara variabel kedatangan wisman 

dengan salah satu variabel makroekonomi yang ingin dilihat dampaknya. 

Padahal beberapa studi menemukan bahwa penurunan cadangan devisa akibat berkurangnya 

kedatangan wisman dapat memiliki efek lanjutan, misalnya terhadap nilai tukar (Geyikdagi dan 

Geyikdagi, 1997; dan Afdi, 2015). Kemudian, studi empiris lainnya menunjukkan adanya 

hubungan antara volatilitas nilai tukar. Oleh sebab itu, studi kebijakan ini bertujuan untuk 

menganalisis dampak penurunan kedatangan wisman akibat COVID-19 terhadap cadangan 

devisa dan nilai tukar. Analisis ini menjadi penting untuk mengidentifikasi seberapa lama 

dampak penurunan kedatangan wisman terhadap variabel-variabel tersebut dan bagaimana 

kecepatan pengaruhnya terhadap cadangan devisa dan nilai tukar.  Sebagaimana diketahui juga 

bahwa variabel cadangan devisa menjadi sesuatu yang penting sebagai khususnya bagi negara 

berkembang dengan perekonomian terbuka, seperti Indonesia, karena cadangan devisa sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS).  

Kemudian, variabel nilai tukar khususnya USD/Rupiah merupakan salah satu indikator 

ekonomi makro yang penting dalam penyusunan Anggaran Penerimaan Belanja Negara 

(APBN). Asumsi ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan 

dalam APBN. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain, secara tidak langsung akan 

berdampak pada indikator suatu negara. Terakhir, sebagai negara yang mengalami saving 

investment gap, maka Indonesia membutuhkan FDI untuk mengobati current account deficit 

(CAD) untuk menjaga kestabilan ekonominya. Selain, itu FDI juga dapat berperan untuk 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan multiplier-nya seperti terhadap penyerapan 

tenaga kerja.  

Sejauh ini, hubungan struktural yang kompleks antara kedatangan wisman, cadangan devisa 

dan nilai tukar belum dipelajari untuk kasus Indonesia, terlebih di tengah situasi pandemi 

COVID-19. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjadi penelitian pertama yang menyelidiki 

dampak penurunan kedatangan wisman akibat pandemi COVID-19 terhadap variabel tersebut, 

khususnya untuk kasus di Indonesia yang merupakan negara berkembang yang mengandalkan 

sektor pariwisata. Diharapkan studi ini dapat menjadi bahan masukkan kepada para pemangku 

kepentingan terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan, serta pelaku 
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usaha di sektor industri pariwisata. Bagian berikut akan membahas mengenai kajian literatur 

dari studi ini.  

2. Kajian Literatur  

Penelitian ini menggunakan variabel kedatangan wisman (Kuncoro, 2016; dan Fadilah et al, 

2018) untuk melihat dampak sektor pariwisata terhadap variabel makroekonomi terpilih, 

seperti cadangan devisa dan nilai tukar. Berdasarkan kajian literatur, memang belum ditemukan 

teori makroekonomi yang menjelaskan hubungan antara kedatangan wisatawan mancanegara 

dengan variabel makroekonomi. Namun, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan 

pendekatan yang lebih kontemporer untuk mengamati fenomena ini. Beberapa studi empiris, 

seperti Ashika et al (2014) juga menunjukkan bahwa kedatangan wisman meningkatkan jumlah 

cadangan devisa yang dimiliki negara tersebut dalam jangka panjang. Kemudian, Ramdhani et 

al (2017) menemukan bahwa kedatangan wisman membawa efek positif terhadap peningkatan 

cadangan devisa Indonesia. Studi ini juga didukung oleh Togatorop dan Setiawina (2018) yang 

menunjukkan hal serupa bahwa kedatangan wisman secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia sepanjang tahun 1994-2013.  

Kemudian, arus kedatangan wisman ke suatu negara dapat menyebabkan penambahan 

cadangan devisa (melalui pengeluaran dari wisatawan). Hal ini disebabkan wisman yang 

datang membutuhkan mata uang negara tujuan sebagai media transaksi di negara tersebut, 

sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut meningkat. Oleh sebab itu, para wisman akan 

menjual mata uang negaranya untuk mendapatkan mata uang negara yang dituju. Implikasinya, 

cadangan devisa negara yang dituju akan bertambah. Artinya, terjadi penambahan pasokan 

(supply) cadangan devisa yang tersedia dalam perekonomian negara yang dituju, sehingga hal 

ini menyebabkan nilai tukar (kurs) negara yang dituju terhadap mata uang negara wisman 

mengalami apresiasi (menguat) (Geyikdagi dan Geyikdagi, 1997; Afdi, 2015). 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Obstfeld dan Rogoff (1996) yang menyatakan bahwa 

peningkatan perolehan sektor pariwisata akan menyeimbangkan neraca pembayaran melalui 

pengurangan substansial dalam pos defisit transaksi berjalan dan kemudian meningkatkan 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Akhirnya, pergeseran penawaran mata uang 

asing akan memengaruhi apresiasi nilai tukar mata uang negara tujuan wisata.  
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Dalam pandangan ini, maka sektor pariwisata melalui kedatangan wisman ditempatkan sebagai 

variabel eksogen yang dapat memengaruhi cadangan devisa dan putaran berikutnya akan 

memengaruhi nilai tukar. Temuan di atas juga didukung oleh literatur terbaru, misalnya 

Nowjee et al (2011) yang mengamati hubungan antara pariwisata tahunan dan nilai tukar riil 

efektif dalam konteks perekonomian Mauritius. Dengan menggunakan uji kausalitas Granger 

sederhana, studi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah yang berjalan 

dari kedatangan pariwisata menuju nilai tukar riil efektif.  

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data time series variabel kedatangan wisman, cadangan devisa, 

dan nilai tukar bulanan yang terhitung mulai tahun 2004 hingga tahun 2020. Data tersebut 

merupakan data sekunder non-experimental yang berasal dari berbagai sumber. Data 

kedatangan wisman diperoleh dari BPS dan Kemenparekraf. Kemudian, data cadangan devisa 

dan data nilai tukar didapatkan dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI.  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR). 

Hal ini juga sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui respons variabel cadangan 

devisa dan nilai tukar akibat guncangan/shock variabel kedatangan wisman, serta mengestimasi 

berapa kontribusi persentase varian suatu variabel dalam sistem karena adanya guncangan. 

Selain itu, latar belakang penggunaan model SVAR dalam penelitian ini juga didasarkan pada 

beberapa keunggulan SVAR. Pertama, SVAR hanya memerlukan sedikit restriksi untuk 

memisahkan pergerakan variabel endogen ke dalam bagian-bagian yang mengacu kepada 

underlying shock. Kedua, SVAR menyertai beberapa alat analisis yang berguna untuk 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan efek suatu shock dan effect periode waktu, yaitu 

impulse respons fuction (IRF) dan forecast error variance decomposition (FEVD). Ketiga, 

SVAR juga mudah digunakan untuk melakukan estimasi (Damayanti, 2004). Lebih lanjut, 

penelitian ini memodifikasi model SVAR yang dikemukakan oleh Kim dan Roubini (1999) 

dengan mempertimbangkan model yang diuji oleh Berkelmans (2005) dalam meneliti 

Australia.  

Model SVAR yang terbentuk, yaitu: 

Wismant = Atxt-1+ + Apxt-p+u1t        (1) 

Cadevt = c2Wismant + Atxt-1+ + Apxt-p+u2t                        (2) 
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Nilai Tukart = c4LogWismant + c5LogCadevt+ Atxt-1+ + Apxt-p+u3t   (3) 

 Persamaan (1) hingga (3) dapat diterjemahkan ke persamaan berikut:  

𝜀𝑡
𝑤𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛 = c1𝑢𝑡

𝑤𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛      (4) 

𝜀𝑡
𝑐𝑎𝑑𝑒𝑣  = c2𝑡

𝑤𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛+ c3𝑢𝑡
𝑐𝑎𝑑𝑒𝑣        (5) 

𝜀𝑡
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟 = c4𝑡

𝑤𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛+ c5𝑢𝑡
𝑐𝑎𝑑𝑒𝑣+ c6𝑢𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟     (6) 

 Matriks  di atas  menjelaskan  urutan persamaan  sesuai  dengan  tingkat  endogenitas 

variabel ekonomi yang digunakan. Persamaan pada baris pertama menunjukkan pengaruh 

shock kedatangan wisman terhadap kedatangan wisman itu sendiri  (Wisman).   Persamaan 

baris kedua menunjukkan shock cadangan devisa terhadap  shock kedatangan wisman  dan  

cadangan devisa itu sendiri (cadev). Kemudian, persamaan baris ketiga menggambarkan shock 

nilai tukar terhadap shock wisman, shock cadev serta nilai tukar itu sendiri (Nilai Tukar). 

Selanjutnya, sebelum melakukan analisis IRF dan FEVD, penelitian ini akan melakukan uji 

diagnostik berupa uji stasioneritas melalui uji Augmented Dicky-Fullr (ADF) dan Phillips 

Perron. Setelah diketahui kestasioneritasan data analisis dapat dilakukan dengan penentuan 

panjang selang optimal (lag), uji urutan variabel dan uji stabilitas sistem SVAR. 

4. Pembahasan 

Tabel 1.1 di bawah ini akan mengidentifikasi jenis dan bentuk respons kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata 

di Indonesia.  

Tabel 1.1 Respons Kebijakan Sektor Pariwisata 

No Tahap Kebijakan Keterangan 

1. Tahap Tanggap Darurat 

(Maret – 29 Mei 2020)   

1. Membentuk Crisis Center:  

• Awareness COVID-19  

• Program kebersihan dan Kesehatan di Gedung 

Kemenparekraf 

• Imbauan kepada para pemangku kepentingan  

• Menunda semua kegiatan promosi pariwisata di 

dalam dan luar negeri  

• Menunda pelaksanaan kegiatan dan 

penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition (MICE). 

2. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf: 
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• Ketenagakerjaan: Pembebasan pembayaran BPJS 

Kesehatan/Ketenagakerjaan 

• Utilitas: Pengurnagan biaya listrik, air, sewa (untuk 

hotel, usaha atraksi, pelaku ekraf) 

• Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda  

• Relaksasi pinjaman bank  

• Pemanfaatan kartu Pra Kerja 

3. Dukungan Kemenparekraf (Realokasi anggaran): 

• Kerjasama dengan pihak hotel  

• Kerjasama dengan perusahaan angkutan wisata 

untuk transportasi 

• Kerjasama dengan usaha Makanan dan Minuman  

• Koordinasi dengan TV Nasional  

• Dukungan pembelian kamar hotel untuk pasca 

pandemik  

• Dukungan data pelaku pariwisata dan ekraf untuk 

data PHK  

2. Tahap Pemilihan  

(Juni – Desember 2020) 

1. Koordinasi dan Identifikasi Dampak: 

• Koordinasi dengan daerah terdampak  

• Mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 

membuat kegiatan di daerah terdampak  

2. Publikasi, Promosi dan Penyelenggaraan MICE dan 

Aktivitas Budaya: 

• PR-ing  

• Melakukan promosi pada semua media di dalam 

negeri dan di luar negeri 

• Mendukung pengelanggaraan acara-acara kreatif 

3. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf: 

• Sekam pinjaman lunak  

• Insentif untuk maskapai penerbangan 

• Pelatihan 

3. Tahap Normalisasi  

(Januari – Desember 2021) 

1. Publikasi dan Promosi di dalam negeri dan luar 

negeri 

2. Menyelenggarakan event internasional dan 

nasional 

3. Dukungan kepada Destinasi  

Sumber: Fadilah, 2020. 

Selain itu, pemerintah juga telah membuat kebijakan stimulus fiskal jilid 1, pemerintah juga 

melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan rencana realokasi 

anggaran Kemenparekraf sebesar Rp500 miliar yang potensinya juga akan terus dikembangkan 

(Setkab, 2020). Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Kemenparekraf juga melakukan 

kebijakan untuk menunda berbagai strategi pemasaran dan promosi pariwisata. Hal ini 

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertularnya COVID-19. Terkait dengan 

realokasi anggaran dari Kemenparekraf, setidaknya sudah ada beberapa kegiatan atau program 
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yang dijalankan. Misalnya, untuk UMKM yang aktivitasnya terhenti sama sekali akibat tidak 

adanya demand pariwisata, Kemenparekraf telah membuat skema untuk merubah kegiatan 

UMKM tersebut untuk beralih fokus menjadi penghasil masker yang dapat disuplai ke pasar. 

Dengan demikian, demand yang seharusnya diisi oleh permintaan pariwisata dapat disubtitusi 

dengan demand permintaan masker.  

Bagian berikut akan membahas mengenai hasil uji ekonometrik dan analisis statistik mengenai 

dampak penurunan kedatangan wisman terhadap cadangan devisa dan nilai tukar.  

Uji Akar Unit 

Untuk melakukan analisis hubungan antar variabel ekonomi dengan data time series, maka data 

dalam penelitian ini dilakukan uji kestasioneran data. Uji stasioner dapat dilakukan dengan 

menguji akar unit series data. Pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan 

metode yang dikembangkan oleh Augmented Dicky-Fuller (Uji ADF) dan Phillip-Perron (Uji 

PP), seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. Hipotesis yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah: 

Ho  = Data mengandung akar unit atau tidak stasioner. 

H1 = Data tidak mengandung akar unit atau stasioner. 

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. 

Tabel 1.2 Hasil Uji Akar dengan Uji ADF dan Uji PP 

Variabel 
ADF PP 

t-test Prob. Level t-test Prob. Level  

Wisman         -13.86756 0.0000   I(1) -13.9417 0.0000 I(1) 

Cadev -12.28727 0.0000 I(1) -12.4262 0.0000 I(1) 

Nilai Tukar -11.69728 0.0000 I(1) -11.4650 0.0000 I(1) 

Sumber. Eviews, data diolah. 

Berdasarkan uji ADF dan uji PP yang dirangkum di dalam Tabel 1.2 di atas, variabel wisman, 

cadev, nilai tukar, dan FDI stasioner pada derajat differensi 1 (first-difference) dengan tingkat 

siginifikasi 1%. Dengan demikian, pengolahan data selanjutnya menggunakan data wisman, 

cadev dan nilai tukar telah dideferensi.  

4.2.2  Penentuan Panjang Lag Optimal 

Setelah melakukan uji stasioneritas data, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan 

uji penentuan panjang lag optimal. Uji ini dilakukan untuk menghilangkan permasalahan 
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autokorelasi dalam sistem VAR yang digunakan sebagai analisis stabilitas VAR. Dengan 

demikian, dalam penggunaan lag optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autoko-relasi 

(Basuki dan Prawoto, 2016). Pengolahan data untuk mendapatkan lag yang optimal didasarkan 

kepada beberapa kriteria, seperi Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike 

Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC) dan Hannan-Quinn 

Information Criterion (HQ). Tanda asterisk (*) merupakan rekomendasi yang dapat dipilih 

menjadi lag optimal dalam analisis yang dilakukan. Kemudian, kriteria pemilihan lag optimal 

adalah pada LR yang terbesar, atau AIC, SC, FPE, dan HQ yang bernilai terkecil. 

Tabel 1.3 di bawah ini, menunjukkan panjang lag yang optimal adalah lag 7, di mana lag 7 

memiliki tanda asterisk yang paling banyak pada beberapa kriteria pengujian seperti, AIC, FPE, 

yang minimum dibandingkan dengan nilai AIC pada lag lain. Selain itu, untuk LR juga 

mendapatkan tanda asterisk pada lag 7. Namun, karena data yang digunakan adalah data 

differensi (I) maka dengan demikian, diputuskan bahwa lag optimum dalam penelitian ini 

dengan menggunakan lag 6 (Lag optimum – Differensi).  

Tabel 1.3 Hasil Penentuan Panjang Lag Optimal 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -7837.262 NA   9.94e+29  80.42320   80.49033*  80.45038 

1 -7797.268  77.93715  7.77e+29  80.17710  80.51280  80.31302 

2 -7779.050  34.75362  7.60e+29  80.15436  80.75860  80.39901 

3 -7717.211  115.4334  4.75e+29  79.68421  80.55701   80.03760* 

4 -7706.970  18.69578  5.05e+29  79.74328  80.88463  80.20540 

5 -7702.381  8.190191  5.68e+29  79.86031  81.27022  80.43117 

6 -7664.551  65.96005  4.55e+29  79.63642  81.31488  80.31600 

7 -7640.038   41.73427*   4.19e+29*   79.54911*  81.49612  80.33743 

8 -7626.069  23.20914  4.29e+29  79.56994  81.78551  80.46700 

Sumber. Eviews, data diolah 

4.2.3 Pengujian Stabilitas Model 

Selanjutnya dilakukan pengujian stabilitas model di mana uji stabilitas ini dilakukan untuk 

menguji stasioneritas secara bersamaan terhadap masing-masing variabel dengan memasukkan 
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lag optimal ke dalam persamaan regresi. Berdasarkan uji lag optimal sebelumnya ditemukan 

bahwa lag optimal untuk model VAR dengan menggunakan lag 6 periode atau VAR (6). Lebih 

lanjut, pengujian stabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Kestabilan model VAR dapat dilihat dari nilai modulus dalam tabel AR Roots. Apabila nilai 

modulus seluruhnya berada di bawah satu atau berada dalam lingkaran yang ditunjukkan dalam 

Gambar 1.3 maka dapat disimpulkan bahwa model VAR stabil. Dalam penelitian ini, model 

VAR stabil dengan lag yang ditetapkan sebesar 6. Dengan demikian, terkait dengan topik studi 

ini, VAR stabil berarti model yang digunakan sudah kredibel untuk dianalisis.  

    Tabel 1.4 Hasil Uji Stabilitas Model VAR 

Root Modulus 

 0.736270 – 0.540907i  0.913605 

 0.736270 + 0.540907i  0.913605 

 0.328174 + 0.841382i  0.903118 

 0.328174 – 0.841382i  0.903118 

-0.829625 + 0.185992i  0.850218 

Sumber. Eviews, data diolah 

Gambar 1.3 AR Roots 

 

Sumber. Eviews, data diolah 

4.2.4  Uji Kointegrasi  

Pengujian selanjutnya adalah pengujian kointegrasi dengan uji Johansen Test of 

Cointegration untuk menguji hubungan jangka panjang dalam analisis yang akan 

menggunakan model SVAR. Hubungan saling mempengaruhi dapat dilihat dari kointegrasi 

yang terjadi antara variabel itu sendiri. Jika terjadi kointegrasi antar variabel, maka hubungan 
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saling mempengaruhi berjalan secara menyeluruh dan informasi tersebar secara ke arah. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah: 

Ho  = Tidak terjadi hubungan jangka panjang/tidak berkointegrasi. 

H1 = Terjadi hubungan jangka panjang/berkointegrasi. 

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. 

Tabel 1.5 merupakan hasil uji kointegrasi dengan asumsi tidak ada determinan tren yang 

menunjukkan penolakan terhadap Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat hubungan 

kointegrasi dalam jangka panjang antara variabel-variabel penelitian ini. 

Tabel 1.5 Hasil Uji Kointegrasi 

 

Hypothesized 

No. Of CE(s) Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical Value Prob.** 

None *  0.179598  118.9288  54.07904  0.0000 

At most 1 *  0.167282  80.12842  35.19275  0.0000 

At most 2 *  0.120234  44.24865  20.26184  0.0000 

At most 3 *  0.093042  19.14124  9.164546  0.0005 

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level. 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level. 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values. 

Sumber. Eviews, data diolah 

4.2.5  Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition 

(FEDV) 

4.2.5.1 Impulse Response Function (IRF) SVAR Recursive 

Analisis lanjutan model SVAR adalah Impulse Response Function (IRF). Analisis IRF 

memiliki tujuan untuk melihat bagaimana repons masing-masing variabel makroekonomi, 

seperti cadev, nilai tukar, dan FDI secara struktural terhadap guncangan pada variabel 

kedatangan wisman di masa mendatang. Teknik IRF yang dilakukan dengan memberikan 

guncangan terhadap variabel kedatangan wisman. 

Secara teknis, analisis IRF dilakukan terhadap adanya inovasi berupa peningkatan nilai 

variabel kedatangan wisman sebesar satu standar deviasi pada awal periode yang 

mengakibatkan perubahan bulanan selama jangka waktu 3 tahun terhadap variabel 

makroekonomi. Pemilihan 3 tahun diperkirakan relatif tepat untuk mengamati perubahan 
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variabel makroekonomi terhadap perubahan variabel kedatangan wisman akibat pandemi 

COVID-19 yang diskenariokan akan berakhir pada tahun 2021 seiring dengan adanya vaksin.  

Gambar 1.4 Impulse Response Terhadap Kedatangan Wisman 
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Sumber. Eviews, data diolah 

Analisis IRF dalam studi ini menggunakan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, di mana jalur tansmisi ditetapkan perubahannya di mulai pada penurunan 

kedatangan wisman selanjutnya memengaruhi cadev, lalu memengaruhi nilai tukar. 

Berdasarkan data pada Gambar 1.3 di atas, respons yang diterima oleh variabel makroekonomi 

akibat kedatangan wisman (D(WISMAN)) selama 36 bulan bersifat convergence (konvergen) 

atau semakin mendekati titik keseimbangan sebelumnya. Hal ini bermakna bahwa respons 

variabel makroekonomi akibat shock kedatangan wisman semakin lama akan menghilang 

sehingga shock tersebut tidak meninggalkan pengaruh permanen terhadap varabel-variabel 

makroekonomi tersebut. 

Lebih lanjut, berdasarkan gambar Response of D(CADEV) to D(WISMAN) pada awalnya 

apabila terjadi guncangan sebesar 1 pada kedatangan wisman direspons oleh penurunan 

(negatif) cadev selama 4 bulan ke depan pasca terjadinya shock. Kemudian, memasuki bulan 

ke-5, shock kedatangan direspons positif oleh cadev hingga bulan ke-6. Namun, hal tersebut 

tidak berlangsung lama, ketika memasuki bulan ke-7 shock kedatangan wisman kembali 

direspons negatif oleh cadev dan terus mengalami respons yang fluktuatif hingga bulan ke-30. 

Kemudian, setelah bulan ke-30 pergerakan semakin mendekati titik keseimbangan 

(convergence) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya. Dengan demikian, shock 

kedatangan wisman memiliki pengaruh yang negatif terhadap cadev. Implikasinya, ketika 

kedatangan wisman mengalami penurunan, maka cadev juga akan mengalami penurunan. 
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Selanjutnya, transmisi guncangan selanjutnya menuju perubahan nilai tukar. Mengamati 

gambar Response of D(NILAI TUKAR) to D(WISMAN), perlu dicatat bahwa nilai tukar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah USD/Rupiah. Dengan demikian, shock kedatangan 

wisman yang direspons negatif oleh cadev pada awalnya guncangan ini direspons negatif oleh 

nilai tukar selama 1 bulan (USD/Rupiah mengalami depresiasi). Namun, memasuki bulan ke-

2 hingga ke-6, reponsnya berubah menjadi positif (USD/Rupiah mengalami apresiasi). 

Kemudian, mengalami respons negatif kembali memasuki bulan ke-6. Pergerakan ini terus 

mengalami fluktuasi hingga bulan ke-23 dan mengalami pergerakan yang konvergen menuju 

keseimbangan sebelum terjadinya guncangan. Keadaan sepertinya tidak berjalan sesuai dengan 

teori, di mana ketika cadev melemah maka akan direspons oleh pelemahan nilai tukar. 

Kemungkinan ada faktor lain yang membuat nilai tukar menguat ketika cadev mengalami 

penurunan. Sayangnya, penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor lain di luar variabel yang 

diteliti.  

4.2.5.2 Forecast Error Variance Decompositions (FEVD)  

Analisis FEVD memiliki tujuan untuk mengestimasi kontribusi persentase varian suatu 

variabel dalam sistem VAR/VECM/SVAR karena adanya goncangan (Enders, 2010). Artinya, 

dengan menganalisis FEVD, maka akan diketahui variabel mana dari makroekonomi yang 

terkena dampak signifikan dari guncangan kedatangan wisman.  Oleh karena itu, analisis 

FEVD pada prinsipnya tidak memfokuskan pada varian decompositions dari kedatangan 

wisman, tetapi lebih mengutamakan menganalisis varian decompositions dari variabel 

makroekonomi yang terkena dampak dari shock kedatangan wisman. Dengan demikian, 

variabel kedatangan wisman diperlakukan sebagai variabel eksogen. Simulasi FEVD ini 

diproyeksikan selama 36 bulan, sesuai dengan periode analisis IRF agar dapat dianalisis efek 

jangka panjangnya. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi varian variabel makroekonomi akibat 

adanya guncangan variabel lainnya (lihat Tabel 1.6). Shock kedatangan wisman memiliki 

kontribusi yang relatif kecil terhadap perubahan variabel cadev pada bulan 1. Namun, 

pengaruhnya semakin membesar hingga bulan 36, yaitu sebesar 9,84 persen. Hal yang sama 

juga terjadi terhadap nilai tukar, di mana guncangan kedatangan wisman memiliki dampak 

perubahan ke arah kecil terhadap nilai tukar yang berkisar antara 0,55 persen di bulan ke-1 dan 

makin membesar hingga di bulan ke-36 sebesar 14,85 persen.  
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Temuan ini memberikan implikasi bahwa guncangan kedatangan wisman memberikan 

perubahan yang relatif besar terhadap variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi 

merespons guncangan kedatangan wisman yang ditunjukkan dalam gambar IRF, serta dampak 

yang diberikannya juga signifikan terhadap variabel makroekonomi. Dengan demikian, terkait 

dengan kebijakan sektor pariwisata di masa pandemi dan berdasarkan temuan studi ini, 

kebijakan pengembangan sektor pariwisata ke depan menjadi penting untuk mendorong 

kemajuan sektor ini sebagai salah satu mesin baru dalam upaya untuk memperkuat fundamental 

perekonomian makro Indonesia.  

Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 yang masih berjalan dan merujuk pada 

kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terkait sektor pariwisata dan wisatawan 

mancanegara, studi ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia terkait sektor 

pariwisata perlu mengedepankan hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi 

COVID-19 dan juga penegakan protokol kesehatan di sektor pariwisata atau tempat berwisata. 

Hal ini maksudkan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri dari pelaku pariwisata dan 

juga wisatawan. Dengan demikian, maka kedatangan wisatawan khususnya wisman yang saat 

ini menjadi salah satu sumber penggerak sektor pariwisata Indonesia dapat bergerak kembali 

dan dapat memulihkan variabel makroekonomi, seperti cadangan devisa dan nilai tukar. 

Tabel. 1.6 Forecast Error Variance Decompositions (FEDV) 

Variance Decomposition of   Periode  Shock 

(bulanan) wisman cadev nilai tukar 

wisman 

1 100 0 0 

3 97.1861 8.26E-03 2.055025 

6 96.3436 0.11612 2.068897 

12 95.96 0.14506 2.125823 

24 95.8347 0.14869 2.124307 

36 95.819 0.14889 2.124046 

cadev 

1 1.72034 98.2797 0 

3 3.80987 95.4179 0.64178 

6 9.53333 87.7995 1.148408 

12 9.8238 87.1758 1.234259 

24 9.83365 86.9025 1.249436 

36 9.8356 86.8713 1.24958 

Nilai Tukar 
1 0.55765 7.84022 91.60213 

3 4.54297 13.6284 81.30666 
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6 15.0926 13.0616 70.41199 

12 14.8515 13.6645 69.67085 

24 14.853 13.6291 69.52493 

36 14.8537 13.6257 69.50671 

 Cholesky Ordering: D(Wisman) D(Cadev) D(Nilai_Tukar) 

Sumber. Eviews, data diolah 

5.  Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

5.1  Kesimpulan 

Secara umum, dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata sangat signifikan, di 

mana banyak negara yang melakukan pelarangan mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Dampak terguncangnya sektor pariwisata pun memiliki konsekuensi yang 

signifikan juga terhadap variabel makroekonomi, seperti cadangan devisa dan nilai tukar. Oleh 

sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak guncangan kedatangan 

wisman terhadap cadangan devisa dan nilai tukar, menggunakan model Structural Vector 

Autoregressive (SVAR) recursive dengan menggunakan data bulanan periode 2004M01-

2020M12. Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian ini:  

1. Respons kedua variabel makroekonomi akibat guncangan kedatangan wisman sama-

sama memperlihatkan pergerakan yang semakin mendekati titik keseimbangan 

(convergence). Ini berarti respons masing-masing variabel makroekonomi akibat 

goncangan kedatangan wisman semakin lama semakin melemah dan memberikan 

pengaruh yang tidak permanen (persistent). Pergerakan ke arah yang konvergen ini 

memerlukan waktu penyesuaian hingga 15-20 bulan ke depan pasca terjadinya 

guncangan kedatangan wisman.  

2. Selanjutnya, analisis FEDV menemukan bahwa guncangan kedatangan wisman melalui 

jalur transmisinya memiliki dampak yang paling signifikan terhadap variabel nilai tukar 

dibandingkan dengan variabel cadev. Besarnya kontribusi guncangan kedatangan 

wisman terhadap masing-masing variabel semakin meningkat pada akhir-akhir periode 

pengamatan dibandingkan pada awal waktu pengamatan.  

 

5.1  Rekomendasi Kebijakan 

 Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan dan analisis 

penelitian ini: 
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1. Kementerian Kesehatan dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional harus benar-benar memastikan proses vaksinisasi dapat segera diterima oleh 

masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat yang bekerja di pelayanan masyarakat serta 

pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengembalikan 

kembali rasa kepercayaan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.  

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memastikan bahwa destinasi di 

tempat tujuan wisata harus bebas dari sentimen negatif COVID-19. Misalnya, dengan 

memberlakukan kebijakan yang mewajibkan para wisatawan mancanegara untuk 

melakukan beragam tes (swab, antigen, ataupun PCR). Hal ini dimaksudkan agar para 

wisatawan merasa lebih aman dan nyaman ketika para wisatawan lain yang sudah 

berkunjung memiliki hasil tes yang negatif.  

3. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku industru sektor pariwisata melihat dampak 

guncangan kedatangan wisman masih akan terasa hingga 15-20 bulan ke depan pasca 

terjadinya guncangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha masih dapat menjaga 

cashflow usahanya di tengah pelemahan sektor pariwisata. 

4. Pemerintah daerah setempat atau tempat destinasi wisata juga harus turut berpartisipasi 

memulihkan sektor pariwisata, misalnya dengan membuat aturan/kebijakan untuk 

daerah/destinasi wisata di daerah mereka, melakukan pemantauan dan pengawasan 

secara berkala terhadap aktivitas wisata di daerah masing-masing untuk mengetahui 

perkembangan situasi pariwisata di daerahnya, serta memastikan peningkatan kesadaran 

masyarakat di daerah wisata dan penegakan protokol kesehatan di daerah wisata agar 

para wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman. 

5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menemukan sumber alternatif 

penghasil devisa selain dari sektor pariwisata yang saat ini sedang mengalami gangguan. 

Hal ini dimaksudkan untuk membuat gejolak nilai tukar akibat guncangan nilai tukar 

dapat dimitigasi dan membuat nilai tukar dapat bergerak lebih stabil.  
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