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PENGATAR PENULIS
Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku ini berjudul Kontribusi Industri Pariwisata
Terhadap Pembangunan Indek Manusia. Dengan bertambahnya jumlah
kedatangan turis asing (baik turis maupun pebisnis asing) dikombinasikan
dengan pertumbuhan PDB sebesar +5% dan pertumbuhan investasi, ada
permintaan yang meningkat untuk hotel dan kondominium (yang
menggabungkan ciri-ciri apartemen dan hotel), dan juga tempat-tempat
konferensi dan pameran. Maka Penting bagi industri pariwisata Indonesia
untuk meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) karena
hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa (karena setiap turis
asing menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS
per kunjungan) dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat
Indonesia. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling
terkait dalam menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan pada perjalanan wisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan
bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa
keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik.
Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya
selanjutnya di masa yang akan datang. Terakhir, ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil
dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini,
sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini
bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi
pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Kontribusi
Industri Pariwisata Terhadap Pembangunan Indek Manusia.
Juli, 2022
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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENULISAN
Pencapaian angka IPM yang menggembirakan mengenai pencapaian
Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta,
tampak bahwa IPM tahun 2016 DKI Jakarta lebih tinggi dari Indonesia dengan
angka 70,74 dibandingkan Indonesia 69,01,sehingga IPM DKI Jakarta lebih
tinggi 2,5%. Sedangkan pada tahun 2017, IPM DKI Jakarta lebih tinggi dari
Indonesia dengan angka 78,77 dibandingkan Indonesia 70,39, yang berarti
bahwa pencapaian IPM DKI Jakarta lebih tinggi 11,90 %. Berkaitan dengan
industri pariwisata
Demikian pula pada tahun 2018, IPM DKI Jakarta lebih tinggi dari
Indonesia dengan angka 80,70 dibandingkan Indonesia 70,93, yang berarti
bahwa pencapaian IPM DKI Jakarta lebih tinggi 13,77 %. Dan pada tahun 2020,
IPM DKI Jakarta lebih tinggi dari Indonesia dengan angka 81,54 dibandingkan
Indonesia 71,55, yang berarti bahwa pencapaian IPM DKI Jakarta lebih tinggi
13,96 %. THN 2021 IPM DKI Jakarta 81,11 Tumbuh 0,42 % sedangkan Nasional
tahun 2021 71,94 menjadi 72,29 tetap tumbuh 0,35 sekitar 14 % bagaimana
keterkaitannya dengan sebagai dampak dari industri pariwisata. Dari kondisi
menunjukkan tingkat capaian dengan aspek pendidikan dan kesehatan dan
ekonomi yaitu daya beli dan pendapat perkapitanya daerah tersebut dari
kegiatan membangkitkan pariwisata semakin meningkatnya industri pari
wisata maka capaian IPM juga tinggi angka % dan sebaliknya apabila industri

pariwisata menurun drastis karena pandemi virus covid 19 maka
diprediksikan IPM juga menurun.
Dampaknya yang kedua pengangguran merupakan akibat kurangnya
lapangan pekerjaan atau, kurang kesempatan berusaha, pendapatan sangat
rendah, masih rendahnya konsumsi makanannya karena tidak punya
penghasilan yang tidak mencukupi hidup sehari serta kaitannya dengan
industri pariwisata. Bagaimana hubungannya antara industri pariwisata
dengan pengangguran diprediksi berlawanan arah, apabila industri pariwisata
menurun aktivitasnya maka diduga angka pengangguran di Prov DKI Jakarta
meningkat dan sebaliknya
Lima sektor prioritas percepatan Pembangunan Nasional yaitu Maritim,
Energi, Pangan, Pariwisata dan Industri yaitu Kawasan Ekonomi & Kawasan
Industri. Peningkatan Pariwisata Penyumbang P D B, Devisa dan Lapangan
Kerja yang paling percepatan di era digitalisasi industri 4.0. Dengan Industri
Pariwisata menyumbangkan 10% Produk Domestik Bruto nasional dengan
nominal tertinggi di ASEAN. PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8% dengan
trend naik sampai 6,9%, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur,
manufaktur otomotif dan pertambangan dan devisa pariwisata US$ 1 Juta,
menghasilkan PDB US$ 1,7 Juta atau 170%, tertinggi dibanding industri
lainnya berarti sektor pariwisata menjadi unggulan kelima dalam
Pembangunan Nasional yang berkelanjutan.
Industri pariwisata membantu mendorong proses perlindungan terhadap
lingkungan fisik dan sosial dan masyarakat, maka faktor-faktor yang
Mempengaruhi industri pariwisata harus sinergi dan berkolaborasi secara
optimal kontribusi serta perannya dalam ekonomi Pembangunan Pariwisata.
Industri pariwisata salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia.
Industri pariwisata disebabkan oleh kunjungan wisata mancanegara dan
banyak pilihan obyek wisata. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan
kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan
negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata (Kristin
& Salam, 2019, 112). Industri pariwisata merupakan kolaborasi destinasi
wisata atau obyek wisata, infrastruktur kunjungan wisatawan lokal, hotel dan
restoran. Kesemuanya berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah
dan pajak, retribusi. Industri pariwisata mampu memberikan devisa cukup
besar bagi negara, penyumbang PDRB terbesar, meningkatkan pendapatan
daerah serta memperluas lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, dan
mengatasi kemiskinan.
Kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sering disebut
sebagai surga wisata di Asia karena memiliki kekayaan yang melimpah dalam
hal pariwisata. Negara dengan tujuan utama pariwisata di ASEAN diantaranya
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Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Untuk mendorong
pertumbuhan sektor pariwisata di negara-negara ASEAN serta negara asal
turis Amerika, Eropa, Australia, salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan diselenggarakannya ASEAN Tourism Forum (ATF) yang bertujuan
untuk membuat sebagai tujuan utama kunjungan wisatawan mancanegara.
Tingginya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Asia Pasifik
juga memiliki dampak positif bagi perkembangan kawasan ASEAN. Amerika,
Australia, Uni Emirat Arab, Eropa. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan
yang berasal dari satu negara ke negara lainnya, diharapkan dapat semakin
memperkuat hubungan people to people connectivity sehingga dapat
memperkokoh konektivitas ASEAN (Lisbet, 2020,123).
Pada masa pandemi Covid-19 jumlah wisatawan mancanegara (wisman)
yang berkunjung ke Jakarta mencapai 2,6 juta orang, atau turun 30,1 persen
(YoY) dari kunjungan wisman pada triwulan I tahun 2019. Dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya (QtQ), jumlah kunjungan wisman pada triwulan
I tahun 2020 turun sebesar 34 persen (bappenas.go.id, 2020). Untuk
mempertahankan ekonomi maka dapat ditempuh upaya melalui sektor
pariwisata yang menjual budaya Indonesia, cagar budaya, wisata alam,
musim, kota tua, dan kesenian. Menurut United Nations World Tourism
Organization (UNWTO), sektor pariwisata berperan penting dalam
menyumbang 19% dari total GDP.
Kunjungan Wisman ke Jakarta dari tahun ke tahun persentasenya naik
dari mulai tahun 2016, 2017, 2018. Tetapi ada yang mengalami penurunan
Tahun 2019. Pada saat ke Jakarta, para wisman lebih memilih museum dan
kota tua sebagai destinasi. Beberapa tempat wisata yang semua wisatawan
suka Taman Mini Indonesia Indah. One stop destination semuanya lengkap,
pengetahuan sejarah, permainan, kuliner, Pub, budaya, religi wisata, museum,
Ragunan, Ancol, Taman Ismail Marzuki dan lain-lain.
Tabel 1.1 Wisata mancanegara tahun 2015-2019
WISATAWAN MANCANEGARA NASIONAL DAN PEMDA DKI JAKARTA THN 2015-2019
Tahun
Indonesia
DKI Jakarta
DKI (%)
2015
14.661,019
2.666,178
13%
2016
15.867.096
3.997.253
25%
2017
16.607.366
3.744.863
22%
2018
17.537.059
4.127.931
23%
2019
19.187.176
4.375.458
22%
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata Tahun 2019.
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Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa pada tahun 2015 wisman DKI mencapai sebesar
2.666.178 orang, dan dibandingkan dengan Indonesia jumlah total wisman
yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 sebesar 14.661.019 orang, maka
persentasenya mencapai 13%. Sedangkan pada tahun 2016 wisman DKI
mencapai sebesar 3.997.253 orang, dan dibandingkan dengan jumlah total
wisman yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 sebesar 15.867.096 orang,
maka persentasenya mencapai 25%.
Pada tahun 2017 wisatawan mancanegara di Provinsi DKI Jakarta
mencapai sebesar 3.744.863 orang, dan dibandingkan dengan jumlah total
wisman yang datang ke Indonesia pada tahun 2017 sebesar 16.607.366 orang,
maka persentasenya mencapai 22%. Demikian pula pada tahun 2018
wisatawan mancanegara di Pemprov. DKI mencapai sebesar 4.127.931 orang,
dan dibandingkan dengan jumlah total wisatawan mancanegara yang datang
ke Indonesia pada tahun 2018 sebesar 17.537.059 orang, maka
persentasenya mencapai 23%. Pada tahun 2019 wisman DKI mencapai
sebesar 4.375.458 orang, dan dibandingkan dengan jumlah total wisman yang
datang ke Indonesia pada tahun 2019 sebesar 19.187.176 orang, maka
persentasenya mencapai 22%.
Dalam melakukan kunjungan wisman memerlukan berbagai macam
sarana dan prasarana yang mendukung, hal ini menjadi salah satu faktor yang
Mempengaruhi tingkat kunjungan wisman (Sri, 2018, Hal. 123). Sebuah
organisasi internasional bernama World Economic Forum (WEF)
mengeluarkan indikator-indikator penilaian kinerja sektor pariwisata setiap
negara atau disebut Travel & Tourism Competitiveness Index (TTIC).
Indeks TTIC mengukur bagaimana kebijakan yang diterapkan suatu
negara dalam mendukung pembangunan berkeadilan dan keberlanjutan
travel & tourism (T&T), yang akan memberikan daya tarik dan daya saing
pariwisata dibandingkan Eropa, USA, Australia. Berdasarkan indeks TTIC,
Indonesia menempati peringkat ke-10 dunia dan peringkat ke-4 ASEAN, yaitu
setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (World Economic Forum, 2019).
Beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar kinerja pertumbuhan industri
sektor pariwisata dapat meningkat, diantaranya sarana dan prasarana,
pengelolaan sektor pariwisata seperti sumber daya manusia, unsur
profesional serta kebijakannya.
Faktor lainnya yang berhubungan adalah kurs rupiah terhadap Industri
pariwisata. Apabila kurs rupiah menurun terhadap dollar, maka industri
pariwisata akan meningkat. Data Kurs nilai rupiah sebagai berikut:
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Tabel 1.2 Kurs Rupiah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019
Tahun
Kurs/Rupiah
Pertumbuhan Kurs
2016
11.588
2017
11.550
-0.003
2018
12.240
0,060
2019
13.244
0,082
2020
16.256
0,076
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan harga Dollar AS
terhadap Rupiah dari 11.588 ke 11.550 atau turun sebesar 38 basis point
Rupiah. Dengan kata lain nilai Dollar AS turun sebesar 38 point terhadap
Rupiah, atau turun sebesar 0,3 persen.
Pada tahun 2017 terjadi kenaikan harga Dollar AS terhadap Rupiah dari
11.550 ke 12.240 atau sebesar 690 basis point Rupiah. Dengan demikian nilai
Dollar AS naik sebesar 690 point terhadap Rupiah, atau kenaikan sebesar 6
persen. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan harga Dollar AS terhadap Rupiah
dari 12.240 ke 13.244 atau sebesar 1004 basis point Rupiah. Dengan demikian
nilai Dollar AS naik sebesar 1004 point terhadap Rupiah, atau kenaikan
sebesar 8,2 persen.
Pada tahun 2020 masa pandemi covid 19 bergerak meningkat jumlah
yang terpapar, meninggal, dan sembuh yang terjadi terhadap kurs nilai tukar
kenaikan harga Dollar AS terhadap Rupiah dari 13.244 ke 16.256 atau sebesar
1012 basis point Rupiah. Dengan demikian nilai Dollar AS naik sebesar 1012
point terhadap Rupiah, atau kenaikan sebesar 7,6 persen. Infrastruktur
pariwisata di danai oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurut undangundang RI Nomor 10 Tahun 2020 pendanaan pariwisata menjadi tanggung
jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan
masyarakat. Pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan APBN
dan APBD dalam pembangunan berkelanjutan.
Anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pariwisata sebesar 2.4 Triliun
atau 0.1 persen dari belanja pemerintah pusat (belanja infrastruktur dan
destinasi wisata). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11.7 %
di pandemi tahun 2020. Dana APBN tersebut digunakan untuk program
pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, program
pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, pariwisata dan
juga program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan
IPTEK.
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Strategi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, destinasi
pariwisata akan difokuskan pada destinasi pariwisata untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan. Beberapa destinasi Prioritas Pariwisata di Jakarta
antara lain, Kepulauan Seribu, Ragunan, Taman Mini, Kota Tua, dan Ancol.
Tabel 1.3 Data Infrastruktur Pariwisata Pemerintah Daerah
Tahun 2015-2020
(Provinsi)
Pertumbuhan Pertumbuhan
Negara
DKI Jakarta
Infrastruktur
Infrastruktur
Tahun
(Indonesia) (dalam Milyar
Indonesia
DKI Jakarta
Rupiah)
(%)
(%)
2016
20,11
1,81
2017
20,81
1,85
19,07
0,85
2018
20,90
1,86
19,80
0,85
2019
20,91
1,80
19,89
0,87
2020
19,39
1,73
19,98
0,83
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Infrastruktur pada tahun 2016 DKI Jakarta lebih kecil
dari Indonesia dengan angka Provinsi DKI Jakarta 0,85 dan Indonesia 19,07
Kemudian Infrastruktur pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta lebih kecil dari
Indonesia dengan angka infrastruktur Provinsi DKI Jakarta 0,85 dan Indonesia
19,80. Infrastruktur pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta lebih kecil dari
Indonesia dengan angka Infrastruktur DKI Jakarta 0,87 dan Indonesia 19,89.
Kemudian Infrastruktur pada tahun 2020 DKI Jakarta lebih kecil dari Indonesia
dengan angka Infrastruktur DKI Jakarta 0,83 dan Indonesia 19,98 ini semua
akibat pandemi covid 19 yang menjadi pandemi virus varian baru delta, beta,
omicron yang diprediksi tahun 2022 sampai 2024.
Berdasarkan data Travel & Tourism Competitivness Indeks (TTCI).
Indonesia memiliki indikator paling rendah pada infrastructure dan natural or
cultural resource. Aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting dalam
menjamin kenyamanan turis. Kurangnya aksesibilitas pariwisata dikarenakan
banyak daerah yang belum menjadikan pariwisata sebagai leading sector
serta kurangnya akses informasi. Cara meningkatkan aksesibilitas dapat
dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan,
ketersediaan transportasi dan rambu-rambu jalan, peningkatan sarana dan
prasarana, serta peningkatan akses informasi melalui media internet seperti
media sosial dan website resmi destinasi, dan loket informasi. Pembangunan
infrastruktur tersebut dapat menstimulasi terjadinya peningkatan kinerja
sektor pariwisata di Jakarta.
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Kearifan lokal dapat menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk
berkunjung, termasuk keunikan dan kompetensi khas yang dapat ditawarkan
oleh sektor pariwisata di Indonesia (Annisa Retno Utami, 2016 Hal 103).
Selain budaya, Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan
alam. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam adalah dengan
mendukung program yang dapat melestarikan alam. Dengan adanya
keberlanjutan dari alam tersebut maka sektor pariwisata Indonesia akan
semakin dihargai dan berkembang (Arida, 2014 Hal 101). Faktor ketiga yang
berhubungan terhadap industri pariwisata adalah inflasi.
Tabel 1.4 Data Inflasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Tahun 20015-2020
Pertumbuhan
Inflasi
Pertumbuhan
Inflasi DKI
Inflasi DKI
Tahun
Indonesia
Indonesia
Jakarta
Jakarta
2017
5,37%
3,52%
2018
6,17%
14,89%
3,59%
1,59%
2019
7,81%
26,58%
4,75%
3,23%
2020
6,11%
-21,76%
4,68%
-1,47%
Sumber: Kementerian Perdagangan 2020, diolah

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Inflasi DKI Jakarta pada tahun 2017 lebih kecil
dibanding inflasi Indonesia dengan angka Inflasi nasional 6,17% dan DKI
Jakarta 3,59%. Selanjutnya Inflasi DKI Jakarta tahun 2018 lebih kecil dibanding
inflasi nasional Indonesia dengan angka Inflasi nasional Indonesia 7,81% dan
DKI Jakarta 4,75%. Kemudian Inflasi DKI Jakarta tahun 2020 juga lebih kecil
dibanding tingkat inflasi Indonesia dengan angka Inflasi nasional Indonesia
sebesar 6,11% dan DKI Jakarta 4,68%. Naik turun laju inflasi masa covid 19
tentunya diikuti turun dan naiknya industri pariwisata.
Rencana Pembangunan Pariwisata 2019 - 2025 Indonesia dan faktorfaktor tersebut bersumber dari Kementerian (BAPPENAS, 2019). Salah satu
Hal yang ditargetkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
tingkat inflasi dan kurs yang stabil.
Pengembangan dan peningkatan pariwisata dalam suatu negara
sangatlah penting karena dengan destinasi pariwisata yang terawat dan
tertata dengan baik akan semakin mendatangkan wisatawan, baik lokal
maupun mancanegara.

Pendahuluan | 7

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukannya regulasi yang
dapat mengatur dan mengontrol peningkatan kinerja pariwisata. Regulasi
atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan
wisatawan, diantaranya yaitu dengan Kebijakan Pembebasan Visa terdapat
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Bebas
Visa Kunjungan (Sabon et al., 2018 Hal 75). Kebijakan bertujuan untuk
meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain dan memberikan
kemudahan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia.
Sebelumnya Kebijakan Bebas Visa tersebut berlaku untuk 45 negara
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019.
Saat ini pemerintah telah menambah daftar negara bebas visa ke
Indonesia menjadi 169 negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2019 pertumbuhan wisman yang datang ke Indonesia dengan harapan
kunjungan meningkat 19% atau sebesar 20 juta wisman. Target tersebut
dinilai tertinggi, karena sebelumnya hanya menargetkan 6-8% dari total
pertumbuhan wisatawan mancanegara.
Perencanaan dalam mengembangkan pariwisata memiliki kriteria, yaitu
Nilai daya tarik (atraksi) yang berkualitas, Kesiapan amenitas pariwisata
(Infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata), Aksesibilitas (Jaringan moda
transportasi dan konektivitas), Kesiapan dan dukungan masyarakat dan
pemerintah daerah, Tata kelola destinasi pariwisata, dan Potensi
pengembangan pasar mancanegara dan nusantara.
Tabel 1.5 Data Jumlah Perusahaan Destinasi Wisata/obyek:
Pemerintah Daerah DKI Tahun 2015-2019
Pertumbuhan Pertumbuhan
Destinasi
Destinasi
Tahun
Destinasi DKI
Destinasi
DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta
Indonesia
2015
465
912
2016
461
998
-4%
8,6%
2017
422
961
-3%
3,7%
2018
490
901
6,8%
6,1%
2019
630
1021
14,1%
12,1%
Sumber: Kementrian Pariwisata 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016
Pertumbuhan Destinasi Objek Wisata Provinsi DKI Jakarta lebih kecil dari pada
Indonesia, dengan angka Pertumbuhan destinasi DKI Jakarta sekitar -4 %
dibandingkan dengan Negara (Indonesia) sekitar 8,6 %. Kemudian tahun 2017
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Pertumbuhan Destinasi Objek Wisata Provinsi DKI Jakarta masih sama seperti
Pertumbuhan Destinasi wisata pada tahun 2016, dengan angka Pertumbuhan
destinasi DKI Jakarta sekitar 3% dan Indonesia sekitar 3,7%.
Selanjutnya pada tahun 2018 Pertumbuhan Destinasi Wisata Provinsi DKI
Jakarta meningkat lebih besar dari pada Indonesia, dengan angka
Pertumbuhan Destinasi Wisata Provinsi DKI Jakarta mencapai 6,8% sedangkan
Indonesia mencapai 6,1%. Dan pada 2019 Pertumbuhan Destinasi Wisata
Provinsi DKI Jakarta Meningkat dengan sangat signifikan lebih besar dari pada
Indonesia, dengan angka Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta mencapai 14,1%
sedangkan Pertumbuhan Destinasi Negara (Indonesia) mencapai 12,1%. Oleh
karena itu pemerintah melakukan perencanaan terintegrasi dengan beberapa
kementerian terkait untuk Pengembangan Destinasi yang bertujuan tidak
hanya untuk meningkatkan Wisatawan Mancanegara tetapi juga untuk
meningkatkan Devisa Negara secara signifikan.
Sektor Pariwisata Indonesia telah memiliki 30 SKKNI pada 11 bidang
pekerjaan (Job Titles) yang telah menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
Sektor pariwisata telah mempunyai 16 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), serta
21.627 tenaga kerja bersertifikasi sudah tersebar di berbagai provinsi.
Pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu perwujudan dari pasal
52 UU No 110 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan yaitu pemerintah pusat
dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan Sumber Daya Manusia
disektor pariwisata.
Salah satu standar kompetensi yang sudah dapat disetarakan gabungan
perusahaan dikenal industri bergerak sektor wisata lain adalah hotel dan
catering, resto, travel, penerbangan, imigrasi, obyek wisata, atau destinasi
wisata. Selain itu, kelembagaan tenaga kerja Indonesia telah bekerja sama
dengan lembaga regional dan internasional (ASEAN, APEC, PATA, UNWTO,
WTTC, ILO, dan sebagainya). Pengembangan kelembagaan pemerintah dan
swasta, termasuk didalamnya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
aparatur, masyarakat, dan swasta, peningkatan kualitas dan diseminasi
penelaahan kebijakan kepariwisataan. Penerapan pelatihan SDM dan kerja
sama kelembagaan yang dilakukan pemerintah saat sangat menunjang
pariwisata Indonesia di AEC.
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Tabel 1.6 Industri Pariwisata Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Tahun 2015-2019
%
%
Pertumbuhan Pertumbuhan
Tahun
Jakarta
Indonesia
Jakarta
Indonesia
2015
492
1312
2016
538
1314
4,6%
2%
2017
651
1514
11,3%
20%
2018
749
1711
9,80%
19,7%
2019
820
1826
7,10%
11,51%
Sumber: Kementrian Pariwisata dan Dinas Pariwisata

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa tahun 2016 Industri
pariwisata DKI Jakarta lebih besar dari Indonesia dengan angka Industri
pariwisata DKI Jakarta 4,6% dan Indonesia 2%. Kemudian tahun 2017 Industri
pariwisata DKI Jakarta lebih kecil dari Indonesia dengan angka Industri
pariwisata DKI Jakarta 11,3% dan Indonesia 20% dan pada tahun 2018
Industri pariwisata DKI Jakarta lebih kecil dari Indonesia dengan angka
Industri pariwisata DKI Jakarta 9,80% dan Indonesia 19,7%. Kemudian pada
tahun 2019 Industri pariwisata DKI Jakarta lebih kecil dari Indonesia dengan
angka Industri pariwisata DKI Jakarta 7,10% dan Indonesia 11,51%.
Dalam menunjang peningkatan kinerja pariwisata banyak hal yang
dipersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan aksesibilitas eksternal
kawasan agar tingkat pencapaian objek daya tarik wisata mudah dijangkau
oleh wisatawan (Masyono & Suhada, 2015 Hal 67) (Lady Amalia D.A.P, 2016
Hal 73), keunikan dan kompetensi khas yang dapat ditawarkan oleh sektor
pariwisata di Indonesia (Widagdyo, 2017 Hal 77) sehingga keterbatasan akses
infrastruktur akan menghambat pengembangan sektor pariwisata (Itamar et
al., 2014 Hal 75)
Kemajuan teknologi mengakibatkan kemudahan dalam mencari
informasi pariwisata, melalui elektronik dan internet (Mulyana, 2012
Halaman Hal 131), berselancar di media sosial untuk menentukan tujuan
wisatanya (Nurjanah, 2018 Hal 67) (Trihayuningtyas et al., 2018 Hal 76)
bahkan melalui melihat foto bisa digunakan sebagai mediator teknologi
dalam penciptaan dan difusi citra tujuan wisata (Latorre-Martínez, 2014 Hal
71), dan melalui rekomendasi dari teman/keluarga/agen travel (RB & Rozak,
2012 Hal 82). Ketersebaran informasi tersebut mampu meningkatkan minat
berkunjung dari para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
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Penerimaan daerah dari sektor pariwisata secara langsung berdampak
pada peningkatan ekonomi suatu negara (Yuviani Kusumawardhani, 2020 Hal
76), ketersediaan kegiatan dan unit-unit usaha mikro kecil dan menengah
disekitar proses pelayanan pariwisata sampai tempat tujuan pariwisata
sehingga kenaikan aktivitas dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dan berpeluang dapat meningkatkan lapangan kerja
(Ratnaningtyas, 2020 Hal 81),
Industri pariwisata paling banyak berpeluang menyerap tenaga dalam
penanganan pengangguran. Angka pengangguran di Jakarta masih tinggi.
Dampak dari industri pariwisata salah satunya adalah mengatasi
pengangguran.
Tabel 1.7 Tingkat pengangguran tahun 2015- 2019
Tingkat Pengangguran
Pengangguran
Tahun Kuartal
(Dalam Persen) Pemprov
Indonesia
DKI Jakarta
2015
6,64
11,14
2016
7,38
12,13
2017
7,62
12,34
2018
5,53
11,04
2019
5,57
11,34
Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa pada tahun 2015 tampak bahwa Pengangguran di
tingkat nasional masih lebih tinggi dibandingkan di DKI Jakarta dengan angka
11,14 % dibandingkan 6,64 %. Sementara pada tahun 2016 pengangguran di
tingkat nasional masih lebih tinggi dibandingkan di DKI Jakarta dengan angka
12,13 % dibandingkan 7,38 %.
Kemudian Pada tahun 2017 juga pengangguran di tingkat nasional
Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan di DKI Jakarta dengan angka 12,34%
dibandingkan 7,62%, pada tahun 2018 pengangguran di tingkat nasional
Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan di DKI Jakarta dengan angka 11,04 %
dibandingkan 5,53 %. Pada masa pandemi covid 19 mulai berkaitan angka
pengangguran naik terus diwilayah Jakarta maupun Indonesia di tahun 2019
pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan di DKI Jakarta
dengan angka 11,34 % dibandingkan 5,57 %.
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Industri pariwisata berdampak pada perekonomian masyarakat
setempat yaitu UKM/usaha kecil menengah dengan meningkatkan UKM
dengan berbagai jenis usaha, baik UKM konvensional atau UKM syariah akan
meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Resnawat 2018,).
Tabel 1.8 Industri UMKM
Industri
Pertumbuhan
Pertumbuhan
Industri
UMKM
Industri UMKM Industri UMKM
UMKM
Tahun
Indonesia
DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Jutaan
Jutaan
(%)
(%)
2016
4,869
11,135
2017
5,541
14,011
48,69
28,75
2018
6,108
16,013
55,41
20,01
2019
6,379
16,723
61,08
7,10
2020
6,762
18,011
63,79
12,88
Sumber: Kementrian, Koperasi UKM RI, Dinas koperasi dan UKM

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Industri UKM (Usaha Kecil Menengah) Provinsi DKI
Jakarta tahun 2016 lebih besar dari Indonesia dengan angka Industri UKM
Provinsi DKI Jakarta 48,69% dan Indonesia 28,75%. Sementara pada tahun
2017 Industri UKM Provinsi DKI Jakarta lebih besar dari pada UKM di
Indonesia dengan angka Industri UKM DKI Jakarta 55,41% dan Indonesia
20,01% Kemudian pada tahun 2019 Industri UKM (Usaha Kecil Menengah)
DKI Jakarta lebih besar dari Indonesia dengan angka Industri UKM DKI Jakarta
61,08% dan Indonesia 7,10%. Dan pada tahun 2020 Industri UKM (Usaha Kecil
Menengah) DKI Jakarta lebih besar dari Indonesia dengan angka Industri UKM
DKI Jakarta 63,79% dan Indonesia 12,88% berkaitan pandemi virus corona.
Disamping itu industri pariwisata juga berdampak pada kemiskinan.
Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan,
dan kesehatan. Selain itu kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan.
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a.
b.

c.

d.

e.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan
merupakan hasil dari struktur sosial.
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari
perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur
pemasukan.
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan
pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah
anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan
keluarga.
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan
dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam
lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan
keadaan tetangga adalah contohnya.
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang
lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang
lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau
pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
Tabel 1.9 Data Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2020 (Dalam Persentase)

TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020

Indeks
Kemiskinan
Indonesia
7,12
7,02
8,11
9,11
9,12

Indeks
Kemiskinan
DKI Jakarta
4,82
4,48
5,94
5,72
5,19

Sumber: Bappenas RI, Diolah tahun 2020 (Laporan dalam kuartal).

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito pada
disertasi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi industri pariwisata
serta dampaknya terhadap Pengangguran dan industri Usaha Kecil Menengah,
kemiskinan dan Indek Pembangunan Manusia menyatakan bahwa pada
Tahun 2015 Indeks kemiskinan DKI Jakarta lebih kecil dibandingkan Indonesia,
dengan angka indeks DKI Jakarta 4,82 dan Indonesia 7,12. Tahun 2016 Indeks
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kemiskinan Provinsi DKI Jakarta juga lebih kecil dibandingkan Indonesia,
dengan angka indeks Provinsi DKI Jakarta 5,94 dan Indonesia 8,11. Tahun
2017 Indeks kemiskinan DKI Jakarta juga lebih kecil dibandingkan Indonesia,
dengan angka indeks DKI Jakarta 4,48 dan Indonesia 7,02. Sementara Tahun
2019 Indeks kemiskinan DKI Jakarta juga lebih kecil dibandingkan Indonesia,
dengan angka indeks DKI Jakarta 5,72% dan Indonesia 9,11%. Dan pada Tahun
2020 Indeks kemiskinan DKI Jakarta juga lebih kecil dibandingkan Indonesia,
dengan angka indeks Kemiskinan DKI Jakarta 5,19% dan Indonesia 9,12% di
era terjangkitnya virus corona pandemi covid 19.
Dampak lainnya dari Industri pariwisata adalah dapat berhubungannya
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan
kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nationvelopment
Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya
manusia beserta sumber daya yang dimiliknya dalam pembangunan. Indeks
ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan
manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup
layak.
Table 1.10 IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 -2020
INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA PEMPROP DKI JAKARTA THN 2015-2020
Tahun
Indonesia %
Jakarta %
Persentase DKI Jakarta
2017
69,01
70,74
102,50%
2018
70,39 1
78,77
111,90%
2019
70,93
80,70
113,77%
2020
71,55
81,54
113,96%
Sumber: Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya
untuk mengkaji sektor industri pariwisata Pemprov DKI Jakarta saat ini, serta
mencari solusi untuk mengurangi gap yang ada. Juga perlu mempelajari dan
menganalisa faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja sektor industri
pariwisata, yaitu strategi destinasi, strategi pembangunan infrastruktur
Pemda, serta kebijakan sektor pariwisata. Dan juga kontribusi dari faktorfaktor strategi pemasaran, strategi pendanaan, strategi pembangunan
infrastruktur, serta kebijakan sektor pariwisata yang berhubungan terhadap
peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) selama tahun 20202022 serta rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata
Indonesia pada ASEAN Economic Community (AEC).
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B. FOKUS KAJIAN
Pada bahasan buku ini difokuskan pada kajian mengenai multidisiplin
atau gabungan ilmu (ekonomi, pendidikan, kesehatan) juga faktor-faktor yang
mempengaruhi Industri pariwisata: yaitu kunjungan wisman, inflasi, kurs nilai
rupiah terhadap dollar, infrastruktur bidang pariwisata, destinasi wisata
untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, kemudian dampaknya
bagaimana pengaruh industri pariwisata pada Indek Pembangunan Manusia,
pengangguran, dan kemiskinan serta pertumbuhan usaha kecil menengah
pada Provinsi DKI Jakarta.
Kepariwisataan di Jakarta yang dapat diidentifikasi dan dijadikan focus
kajian adalah sebagai berikut
1. Kunjungan wisata mancanegara (wisman) masih belum optimal. Masih
kurang sebagai promosi, pameran keluar negeri. Amerika, Eropa,
Australia, Emirat Arab wisata atraktif, kreatif, digitalisasi wisata. Padahal
berpotensi datangkan wisatawan mancanegara ke Jakarta dan Indonesia.
2. UMKM capaian belum maksimal. Fasilitas permodalan 5-10 % masih
rendah, sulit naik kelas mikro ke kecil dan kecil ke menengah, menengah
ke besar jumlah 5,6 juta di Jakarta
3. Destinasi wisata masih terbatas, perlu penambahan obyek wisata yang
menarik, atraksi, kreatif, inovatif supaya menjadi pilihan wisman dan
nusantara ini merupakan kebutuhan hidup berwisata wonderful,
happieness, sehat, hati senang, panjang umur & bermanfaat.
4. Infrastruktur kurang segi kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan,
bandara, bis, biro travel
5. Inflasi yang turun naik terjadi tren. Bila naik diikuti dan diiringi barang2
lain naik terus, minyak goreng, gas elpiji, telur, beras dan sembako serta
elektronik
6. Kurs nilai tukar rupiah fluktuatif. Semakin naik kurs barang2 akan naik
maka turis wisman akan tidak berdatangan Jakarta dan Indonesia
7. Pertumbuhan/penurunan industri pariwisata belum optimal. Diperlukan
upaya 2 strategi dan program dam percepatan/akselerasi industri
pariwisata
8. Tingkat kemiskinan masih tinggi antara perbandingan Jakarta dan
Indonesia.
9. Tingkat pengangguran masih tinggi antara perbandingan Jakarta dan
Indonesia.
10. Indeks Pembangunan Manusia sebagai perbandingan tinggi Indonesia dan
Jakarta dibandingkan Indonesia, namun tetap signifikan dampaknya pada
kesejahteraan masyarakat daya beli, pendidikan dan kesehatan sebagai
alat ukur keberhasilan pembangunan manusia.
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C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN
Yang menjadi tujuan pada industri pariwisata untuk pembangunan indek
pembangunan manusia ini adalah untuk menganalisis industri pariwisata
pemerintah DKI Jakarta melalui kajian:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan, kurs
nilai rupiah, dan pembangunan infrastruktur, inflasi, serta destinasi
wisata secara simultan terhadap industri pariwisata di Provinsi DKI
Jakarta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Kunjungan wisatawan
terhadap industri pariwisata di DKI Jakarta
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Kurs nilai tukar terhadap
industri pariwisata terhadap di DKI Jakarta.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap
industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.
5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh inflasi wisata terhadap
industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.
6. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh industri pariwisata terhadap
destinasi di Provinsi DKI Jakarta.
7. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh industri pariwisata
dampaknya Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.
8. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh industri pariwisata
dampaknya UMKM di Provinsi DKI Jakarta.
9. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh industri pariwisata
dampaknya terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
10. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh industri pariwisata terhadap
dampak I P M di Provinsi DKI Jakarta.

D. MANFAAT YANG DIHARAPKAN
Yang menjadi Manfaat pada industri pariwisata untuk pembangunan
indek pembangunan manusia ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Pengembangan teori ekonomi pariwisata, khususnya yang berkaitan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi industri pariwisata.
b. Pengembangan penelitian selanjutnya faktor-faktor yang
mempengaruhi industri pariwisata, atau penelitian berikutnya yang
mengkaji berbagai pengembangan variabel.
2. Manfaat untuk Pemda dan Kementrian terkait.
a. Penelitian berikutnya diharapkan untuk mengembangkan variabelvariabel lain dampak dari pariwisata, dan untuk memberi manfaat
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b.

E.

bagi perkembangan ekonomi, inflasi, kurs, infrastruktur, destinasi,
wisman terhadap industri pariwisata khususnya sektor pariwisata
daerah Prov DKI Jakarta dan lain sebagai implementasinya ke
Provinsi Banten, Jateng, Jatim.. 29 Provinsi lainnya
Instansi Pemda DKI Jakarta dan Kementrian Pariwisata,dan BI
OJK,Kementrian Koperasi dan UMKM RI yang berkompeten dalam
bidang UMKM dan koperasi. UMKM serta kepariwisataan dalam
rangka strategi pengembangan pariwisata dan peningkatan
kontribusinya pada perkembangan ekonomi daerah pajak, retribusi,
devisa, (Pemda DKI dan Kementrian Pariwisata), juga Bappenas RI,
serta manfaat Pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan
sektor industri Pariwisata, serta mengatasi pengangguran dan
kemiskinan serta IPM.

METODE DAN JENIS KAJIAN

Dalam pengkajian industri pariwisata untuk pembangunan indek
pembangunan manusia ini menggunakan explanatory reaserch study yang
bertujuan untuk melihat hubungan antara industri pariwisata pada indek
pembangunan manusia.

F.

SUMBER DAN ANALISIS

1.

Kunjungan Wisatawan Terhadap Industri Pariwisata
Menurut Raymond Y.C. Tse, 2008 dengan Judul Estimating the Impact of
Economic Factors on Tourism: Evidence from Hong Kong, dengan hasil
Penelitian Pengeluaran turisme di Hongkong dipengaruhi ekspektasi tingkat
pendapatan, nilai tukar, dan harga. Sedangkan tingkat hunian hotel
dipengaruhi oleh kunjungan turis, nilai tukar, tingkat harga, dan lama tinggal.
Menurut Jan Oosterhave, (Faculty of Economics, University of Groningen)
& Tianhu Fan, (Nanjing Parkview Dingshan Hotel) dengan Judul The Impact of
International Tourism on the Chinese Economy, dengan hasil Penelitian 1,64%
dari PDB; 1,40% dari pendapatan rumah tangga; dan 1,01% dari total
kesempatan kerja di China bergantung pada pengeluaran sektor turisme
internasional.
Menurut Guntur Sugiyarto, M. Thea Sinclair, Adam Blake & Christel
DeHaan dengan judul The Economic Effects and Distributional Implications of
Globalisation and Foreign Tourism Boom in the Indonesian Economy: A CGE
Assessment, Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tarif impor dan pajak
tidak langsung aras barang-barang impor yang dibutuhkan turis asing akan
memperbesar insentif dari meningkatnya pertumbuhan turis asing. Insentif
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yang diperoleh tidak saja menutup defisit perdagangan, namun juga
meningkatkan kinerja makroekonomi dan distribusi pendapatan.
2.

Hubungan Kurs Terhadap Industri Pariwisata
Menurut Ibrahim D. Raheema, (Faculty of Management Sciences, ILMA
University) dan Kazeem B. Ajideb, (Department of Economics, University of
Lagos) dengan judul The Journey towards Dollarization: The Role of the
Tourism Industry hasil penelitian Gelombang globalisasi semakin meningkat
sejak pergantian milenium. Studi ini berfokus pada dua produk sampingan
globalisasi: dolarisasi dan pariwisata. Studi empiris telah mengabaikan
kemungkinan hubungan antara dolarisasi dan pariwisata. Namun, kami
berhipotesis bahwa industri pariwisata yang berkembang pesat akan
mendorong peningkatan penggunaan dan peredaran mata uang asing. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana industri pariwisata
memperburuk proses dolarisasi di negara-negara Afrika Sub-sahara (SSA)
terpilih. Menggunakan regresi Tobit, kami menemukan bahwa pariwisata
secara positif mempengaruhi dolarisasi.
Menurut Meryem Samirkaş (Yuzuncuyil University) dan Mustafa Can
Samirkaş (Mersin University) dengan judul The Impact of ExchangeRate on
Tourism Industry: The Case of Turkey yaitu Sektor pariwisata yang semakin
penting dalam perekonomian dunia, berkembang pesat di Turki dan
memberikan kontribusi yang serius bagi perekonomian negara karena Turki
secara konsisten memiliki defisit transaksi berjalan, pariwisata merupakan
sumber pendapatan yang penting. Ada banyak faktor yang mempengaruhi
pariwisata; jelas bahwa industri dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel
makro ekonomi, sama seperti fokus ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, ada
kemungkinan nilai tukar mata uang asing dan perubahan nilai berbagai mata
uang dapat mempengaruhi pariwisata, terutama yang berkaitan dengan
tuntutan wisatawan itu sendiri. Dengan menggunakan uji kointegrasi
Johansen dan kausalitas Granger, bab ini berfokus pada pengidentifikasian
hubungan antara nilai tukar mata uang dan permintaan pariwisata di Turki.
3.

Hubungan Infrastruktur Terhadap Industri Pariwisata
Menurut Andi Rokhmat, Hadi Sasana, Nugroho SBM, Edy Yusu (Magister
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang,
Indonesia) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel
dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah
infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya
provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan
restoran menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) karena
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terpilih sebagai model regresi data panel yang paling tepat. Hasil regresi
secara parsial menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dipengaruhi masing-masing secara signifikan dengan arah positif oleh jumlah
infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya
provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan
restoran.
4.

Hubungan Inflasi Terhadap Industri Pariwisata
Menurut Ghulam Ali (Department of Commerce, University of Gujrat),
Khalid Zaman (Department of Economics, University of Wah, Quaid Avenue)
dan Talat Islam (Institute of Business Administration, University of the Punjab)
dengan judul Macroeconomic Shocks and Malaysian Tourism Industry:
Evidence from a Structural VAR Model bahwa Studinya menggunakan model
struktural vector autoregression (SVAR) untuk menyelidiki guncangan
ekonomi makro pada industri pariwisata Malaysia, terutama bagaimana
ekonomi secara dinamis merespon guncangan harga minyak, nilai tukar,
perubahan tingkat harga, ekspor, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
pariwisata selama studi periode dari Januari 2001 sampai Desember 2012.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guncangan harga minyak, pertumbuhan
ekonomi, nilai tukar, dan ekspor memiliki dampak terbalik pada pendapatan
pariwisata kecuali indeks harga konsumen yang berdampak positif. Kajian ini
menambah informasi instan untuk mengelola industri pariwisata di Malaysia.
5.

Hubungan Jumlah Destinasi/Obyek Wisata Terhadap Industri
Pariwisata
Estimating the Impact of Economic Factors on Tourism: Evidence from
Hong Kong, Pengeluaran turisme di Hongkong dipengaruhi ekspektasi tingkat
pendapatan, nilai tukar, dan harga. Sedangkan tingkat hunian hotel
dipengaruhi oleh kunjungan turis, nilai tukar, tingkat harga, dan lama tinggal
(Raymond Y.C. Tse, 2008).
Menurut Karto Wijaya, Asep Yudi Permana Kawasan Cigondewah
Terkait Sarana Prasarana Lingkungan Terbangun Sebagai Kawasan Wisata
Tekstil Di Kota Bandung pada awalnya merupakan kawasan agraris, dan
kawasan ini mengalami perkembangan kearah sentra perdagangan kain dan
industri tekstil setempat. Kegiatan ekonomi berbasis home industri ini
memberikan kontribusi Sentra ini melayani pembeli-pembeli yang berasal
dari Bandung dan sekitarnya. Bahan baku dari tekstil berasal dari pabrik yang
ada di wilayah tersebut, namun sebagian lagi berasal dari Jakarta melalui
pelabuhan Tanjung Priok. Kawasan ini dalam RT RW Kota Bandung adalah
kawasan industri berwawasan lingkungan. Perkembangan kawasan ini
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memberikan potensi yang luas terutama dalam pengembangannya sebagai
sebuah kawasan yang memiliki produk unggulan/spesialisasi dalam cakupan
rencana pengembangan pariwisata Kota Bandung.
6.

Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Pengangguran
Menurut Rahmadin Abubakar Hamzah, M. Nasir (Pascasarjana Ilmu
Ekonomi Universitas Kuala Aceh) dalam Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan
Ekonomi terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh 2013, Hasil
penelitian menujukan bahwa secara parsial tingkat investasi (I) mempunyai
pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran yaitu ditandai dengan
nilai t-terhitung lebih besar dari t-tabel 2,63>1,72. Pertumbuhan ekonomi (Y)
juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran (U). Dan variabel
angkatan (AK) dan pertumbuhan ekonomi (Y) bersama-sama dapat
menjelaskan variabel pengangguran (Ui) sebesar 68,7%, sisanya 31,3%
dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Makalah ini bertujuan untuk mengatasi efek langsung dari krisis COVID19 di industri pariwisata dan perhotelan Portugis dengan memeriksa apakah
beberapa karakteristik khusus membuat orang lebih rentan atau lebih kebal
terhadap pengangguran. Desain/metodologi/pendekatan – individu yang
menganggur di industri pariwisata dan perhotelan Portugis, model logit
dengan 56.142 pengamatan diperkirakan untuk menilai bagaimana setiap
karakteristik berkontribusi terhadap (hingga akhir Juli 2020), relatif terhadap
periode tersebut. Temuan – Pekerja yang paling rentan terhadap
pengangguran tampaknya lebih tua, kurang berpendidikan, kurang
berkualitas, perempuan dan penduduk di daerah dengan konsentrasi orang
dan aktivitas pariwisata yang lebih tinggi. Selain itu, krisis menghasilkan jenis
pengangguran baru dengan juga mempengaruhi mereka yang tidak pernah
menganggur sebelumnya, dengan pekerjaan yang lebih stabil dan lebih
termotivasi di tempat kerja, sekaligus mengurangi gangguan sukarela.
Implikasi praktis – Upaya publik harus dilakukan tidak hanya untuk
meningkatkan pendidikan tenaga kerja tetapi terutama untuk memperkuat
keterampilan khusus pekerjaan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan
bertujuan untuk memperkuat ketahanan pekerja dan daya saing industri di
sub-sektor dan wilayah yang paling terkena dampak (Ana Sofia Lopes,
Department of Management and Economics, CARME – Centre of Applied
Research in Management and Economics, ESTG dan Ana Sargento, Pedro
Carreira Department of Management and Economics, ESTG).
Analis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012, 2015. Menurut Yulia Pangstuti
(Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang) Hasil Penelitian
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menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja
memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap
penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya
koefisien 0.06523. pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga
kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002.
pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif
dengan besarnya koefisien 0.000170. nilai probabilitas masing-masing
variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/kot
(UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu
pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajian
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa
Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi suku bunga dan lain
sebagainya.
7.

Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Industri UMKM
Dhia Kusumawardhani, Amy Y. Rahayu dan Irfan Ridwan Maksem
(University of Indonesia), The Role of Government in MSMEs: The
Empowerment of MSMEs During the Free Trade Era in Indonesia 2015, Hasil
penelitian menujukan bahwa UMKM di Ghana ditemukan di bidang pertanian,
perikanan, penambangan skala kecil, restoran, pengolahan makanan dan
layanan lainnya. Dulu direkomendasikan kepada pemerintah dan pembuat
kebijakan untuk mengembangkan dukungan kredit yang layak dan bisnis nonkeuangan layanan dukungan untuk membantu UMKM tumbuh.
Hasil penelitian menujukan bahwa UMKM mendapatkan manfaat dari
program ini dalam hal peningkatan produktivitas, pemasaran dan wawasan
ke UMKM sebagai sektor ekonomi. Keterbatasan penelitian adalah bahwa ia
hanya terdiri dari temuan kualitatif, temuan perlu digabungkan dengan data
kuantitatif untuk hasil yang lebih andal. Replikasi penelitian ini menggunakan
sampel yang lebih besar dan basis geografis yang lebih luas disarankan untuk
mempromosikan program untuk memberdayakan UMKM di Indonesia.
Women Enterpreneuship inMicro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
in Chennai City menurut Dr. M danabakyam & Swapna Kurnia (School of
Commerce, Bharathair University). Menujukan bahwa wirausaha perempuan
memainkan peran utama dalam perkembangan industri. India selalu menjadi
tanah pengusaha dan juga menduduki posisi strategis dalam ekonomi India.
Saat ini desa dan UMKM menyumbang sekitar 45% dari total produksi
industri, 30% dari total produksi ekspor negara dan diperkirakan
mempekerjakan 96 juta orang di lebih dari 26 juta unit di seluruh negara.
Pemerintah India telah mendefinisikan kewirausahaan perempuan partisipasi
dalam pemerataan dan penggunaan suatu perusahaan bisnis.
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Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2013, hasil penelitian menujukan bahwa
salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong
pertumbuhan sektor real adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang
dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting,
karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan
domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam
menghadapi krisis ekonomi. Pembiayaan perbankan syariah yang dialokasikan
untuk UMKM di Kota Makasar mengalami peningkatan yang berfluktuasi,
namun kontribusinya dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
perbankan syariah di Kota Makasar memilik prospek yang cukup
menggembirakan dilihat dari kuantitas UMKM yang belum memperoleh
fasilitas pembiayaan. (Muslimin Kara, Program Studi Ekonomi Islam UIN
Alauddin Makasar).
8.

Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Kemiskinan
Pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian
Indonesia dan perannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun,
penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pariwisata
dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan. Studi ini menggunakan
model input-output, ekonometrika. Hasil menunjukkan bahwa tanpa adanya
kegiatan pariwisata, angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2014 sampai
2016 diperkirakan 4% lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pariwisata juga
berkontribusi dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dari 2,04 menjadi
1,21, serta mengurangi keparahan kemiskinan dari 0,37 menjadi 0,29 pada
tahun 2016. Hasil ini didukung oleh analisis ekonometrik dengan pariwisata
sebagai kegiatan ekonomi utama memiliki 1,5% hingga 3,4% lebih rendah
tingkat kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak. Implikasi temuan
terhadap pembuatan kebijakan dan bisnis pariwisata dibahas (A.H. ROSLAN,
Institut Teknologi Bandung, 2020)
Salah satu perhatian utama dalam pengembangan industri pariwisata di
Malaysia adalah pada peningkatan dan diversifikasi "produk" pariwisata
dalam menarik wisatawan ke Malaysia. Hal ini dapat dimaklumi karena
industri pariwisata diharapkan dapat menghasilkan dan memaksimalkan
perolehan devisa, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan
kerja. Pertanyaan tentang kemiskinan dan kebutuhan untuk mendorong
masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata dalam
perumusan kebijakan dan strategi pariwisata. Dengan demikian, dampak
industri pariwisata terhadap masyarakat miskin daripada perencanaan yang
disengaja dan hati-hati untuk meningkatkan dampak pariwisata terhadap
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literatur yang menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk membuat
pariwisata bekerja secara efektif bagi masyarakat miskin. Akibatnya,
menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji, antara lain, partisipasi masyarakat
miskin dalam industri pariwisata serta dampaknya terhadap kemiskinan.
9.

Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap IPM
Menurut Citra Yudha Pralina, Sujali Sujali Keterkaitan Pariwisata
terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2004-2009 salah satu
Provinsi yang mengimplementasikan potensi pariwisata pada pembangunan
manusia adalah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian adalah Mengetahui
potensi pariwisata (Kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, dan
jumlah obyek daya tarik wisata), mengetahui perkembangan Indeks
pembangunan Manusia, mengetahui keterkaitan pariwisata dengan
Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah. Metode penelitian
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan dalam bentuk tabel,
grafik dan uji statistik. Analisis kualitatif menggunakan Indept interview
Teknik pengambilan sampel pada partisipan dengan cara snowball sampling.
Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara pariwisata dengan
pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ternyata sulit untuk
menyatakan terdapat hubungan yang kuat, hal ini tampak dari hasil statistik
korelasi yang hasilnya tidak signifikan. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
tidak signifikan atau sangat kecil hal ini tampak dari hasil persentase
pariwisata terhadap PDRB, sehingga dampak yang diberikan pariwisata
terhadap pembangunan ekonomi tidak signifikan.
Hubungan kunjungan wisatawan dengan industri pariwisata dari kedua
variabel tersebut yang berkaitan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi industri pariwisata yang terdiri dari adanya kunjungan
wisatawan mancanegara serta adanya kurs nilai tukar yang cenderung naik
turun serta suatu keadaan ekonomi yang mempunyai tingkat inflasi yang
fluktuatif. Dan juga faktor yang mendukung lainnya adalah infrastruktur
dalam pembangunan industri pariwisata. Dan juga keberadaan destinasi
wisata di Jakarta. Dengan demikian kelima faktor ini berfungsi sebagi variabel
bebas atau independent variables. Adapun industri pariwisata sebagai
variable antara (intervening variable) yang dipengaruhi variabel-variabel
bebas. Dan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengangguran dan
dampak terhadap UMKM juga dampak terhadap kemiskinan dan juga
terhadap indeks pembangunan manusia.
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Pembangunan sektor industri pariwisata dipandang sebagai perubahan
struktur ekonomi atau transisi ekonomi dari sektor industri dan jasa wisata
yang berkelanjutan (Chenery, 2006, 16). Dilanjutkan lagi pendapat (Porter,
2018, 153) bahwa kemakmuran suatu negara tidak tumbuh dari sumbangan
alamiah, tingkat bunganya atau nilai kursnya namun bergantung pada
kapasitas industrinya pariwisata untuk berinovasi melakukan pembaruan.
Menurut GA. Schmoll (Yoeti, 2015:143) industri pariwisata lebih
cenderung berorientasi dengan menganalisa cara-cara melakukan pemasaran
dan promosi hasil produk industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah
industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari
serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang
berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa
yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat
kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola
dan metode permasalahannya. Sedangkan menurut (Damarji 2016:154)
industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai usaha yang secara
bersama-sama menghasilkan produk-produk dan service yang nantinya secara
langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.
Keberlanjutan dan dampak pariwisata dipengaruhi oleh hubungan antar
komponen daya saing destinasi wisata (Ritchie & Crouch, 2018, 112). Model
teoritis lainnya menyatakan bahwa faktor penentu daya saing destinasi
pariwisata dikelompokkan berdasarkan sisi permintaan dan penawaran
(Hassan, 2010, 52; Heath, 2012, 102; Dwyer & Kim, 2013, 76). Banyak
penelitian berfokus pada faktor utama yang mempengaruhi daya saing
destinasi wisata. Namun, sebagian besar penelitian model daya saing
destinasi mempunyai hasil yang berbeda dan tanpa pengisian yang tepat dan
tanpa pembobotan kontribusi elemen daya saingnya (Goffi, 2013, Hal 57).
Hubungan kurs naik terhadap industri pariwisata turun dan inflasi turun
terhadap industri pariwisata naik, dan juga infrastruktur naik maka industri
pariwisata naik pula, destinasi naik maka industri pariwisata naik atau
meningkat.
Hubungan industri pariwisata naik maka pengangguran akan turun atau
berlawanan arah. Hubungan industri pariwisata naik maka naik pula
merupakan dampak jutaan UMKM mengalami kenaikan serta industri
pariwisata kenaikan maka dampak terhadap menurun tingkat kemiskinan,
dan industri pariwisata naik maka dampak IPM meningkat pula.
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Bagian Kedua
Kajian Pustaka

RUANG LINGKUP
EKONOMI MIKRO DAN INFLASI
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKONOMI MIKRO
1.

Pengertian Ekonomi Makro
Ekonomi Makro mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Studi
ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan
menyeluruh. Ekonomi Makro sering dipakai sebagai instrumen untuk
melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang
berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan
keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi juga
dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara
menyeluruh. Konsumen tak ketinggalan, ilmu Ekonomi Makro menganalisa
dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli
produk barang dan menggunakan jasa. Ekonomi Makro dipakai sebagai
instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target
kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi,
dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi
dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara
menyeluruh. Serta Konsumen, ilmu Ekonomi Makro menganalisa dalam
konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk
barang dan menggunakan jasa.

2.

Masalah Ekonomi Makro
Ekonomi Makro memberikan Hubungan terhadap iklim bisnis Indonesia.
Hal ini telah menjadi kepastian, karena kaidah yang berlaku adalah besarnya
perubahan ekonomi dapat memberi Hubungan kepada masyarakat dan
perusahaan serta pasarnya.
Ekonomi Makro memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan
negara. Karena konsep ini mampu memberikan Hubungan terhadap stabilitas
harga, inflasi, kurs, pencapaian keseimbangan, tenaga kerja, pertumbuhan
ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Namun pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan
Ekonomi Makro yang sering muncul. Pertama, adanya permasalahan pada
perbankan dan kredit macet. Kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri
terhadap hutang luar negeri Indonesia. Ketiga, adanya persoalan tentang
pengangguran dan kemiskinan. Terakhir permasalahan Ekonomi Makro yang
sering muncul pada konteks bisnis adalah pertumbuhan ekonomi.
a. Pertumbuhan Ekonomi Terganggu
Dampak dari permasalahan ekonomi makro yang merasakan dampak
adalah kalangan bisnis, pengusaha dan produksi. Misalnya pabrik besar dan
perusahaan maupun usaha bisnis lainnya dapat jika perusahaan mengalami
kesulitan sampai terjadi kebangkrutan akibat dampak era pandemi covid
paling luas akan merambah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan
ekonomi terganggu tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan sektor
perekonomian yang lain.
Sehingga dapat bahwa pembangunan baik ekonomi atau lainnya
tergantung pada tingkat kegiatan ekonomi dalam hal interaksi sosial mulai
dari kegiatan perdagangan, transportasi barang dan jasa antar negara,
perhotelan, pendidikan, jasa keuangan, pusat perawatan kesehatan, dan
UMKM (Obi et al., 2020 Hal 86).
Pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu dengan adanya pandemi
Covid-19. Pada sebuah survei yang dilakukan oleh British Plastics Federation
(BPF) mengeksplorasi bagaimana COVID-19 berdampak pada bisnis
manufaktur di Inggris Raya (UK). Hasil survey menunjukkan lebih dari 80%
responden mengalami penurunan omset selama 2 kuartal berikutnya, dengan
98% mengakui kekhawatiran pada dampak negatif pandemi terhadap
operasional bisnis mereka (Nikolinakou & Phua, 2020 Hal 212).
Selain itu dampak COVID-19 telah Mempengaruhi komunitas, bisnis, dan
organisasi global, secara tidak sengaja Mempengaruhi pasar keuangan dan
global ekonomi. Respons pemerintah yang tidak terkoordinasi dan
penguncian telah menyebabkan gangguan pada rantai pasokan (Yap, 2020
Hal 114).
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b.

Tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan
Pengangguran (unemployment) merupakan indikator yang paling jelas
dari masalah sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Pengangguran
disebabkan oleh sistem pendidikan yang masih tradisional. Sistem ini
berfokus lebih pada penciptaan output untuk memenuhi kebutuhan sektor
publik (Alrasheedy, 2019 Hal 183).
Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar pada pasar tenaga
kerja dan kemiskinan. Gelombang kehilangan pekerjaan awal selama
pandemi COVID-19 sangat besar. Seperti yang diukur dengan sebuah
perusahaan asuransi pengangguran pada akhir Maret hingga pertengahan
April, kehilangan pekerjaan selama bulan pertama dari respon pandemi
berjumlah sekitar 25 juta. Ini hampir urutan besarnya lebih besar dari
kerugian terbesar yang terjadi selama kerangka waktu yang sama dalam
penurunan modern lainnya, termasuk Great Resesi 2007-2009 (Petroskynadeau et al., 2020 Hal 31)
c.

Terjadinya Krisis Nilai Tukar Uang terhadap Utang Luar Negeri
Mencegah krisis keuangan telah menjadi salah satu prioritas utama
pembuat kebijakan di banyak negara, terutama mengingat krisis keuangan
global baru-baru ini. Jenis keuangan yang paling sering krisis dalam sejarah
modern adalah krisis mata uang. Banyak ekonom dan cendekiawan di bidang
akademis, lembaga keuangan internasional dan bank sentral telah
menganalisis mekanisme krisis mata uang secara teoritis maupun empiris.
Kebijakan ekonomi makro yang tidak konsisten, ramalan yang terpenuhi
dengan sendirinya yang disebabkan oleh interaksi antara pembuat kebijakan
dan investor, dan gesekan keuangan dan peraturan sebagai penyebab krisis
mata uang (Nakatani, 2017 Hal 311).
d. Terjadinya Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya
dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini
terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka
10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari
dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas
melebihi sasaran inflasi BI. Sehingga BI perlu melakukan pengetatan di
bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastis
dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan
perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
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Inflasi mengacu pada kenaikan berkelanjutan dalam tingkat harga
umum dapat Mempengaruhi semua aspek suatu negara melalui
Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, investasi, distribusi
pendapatan dan kekayaan, dan bahkan kondisi sosial dan politik (Mohseni &
Jouzaryan, 2016 Hal 167).
Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push
inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi
inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh
depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara
mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah
(Administered Price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana
alam dan terganggunya distribusi (bi.go.id, 2021).
Tingkat inflasi yang lebih tinggi baik secara signifikan maupun negatif
Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan banyak
kegiatan ekonomi mahal, terutama di negara berkembang (Baharumshah et
al., 2016 Hal 211).
Penyebab inflasi terjadi pada masa pandemic ini disebabkan oleh
sebab-sebab alamiah dimana manusia tidak mempunyai kendali atasnya
(dalam hal mencegah), yaitu diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif
(AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD) (Wafa Raihany Salam, 2020 Hal
136).
e.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan terpenting dari
pembuatan kebijakan ekonomi makro, tetapi mengukurnya tidaklah mudah
(Hu & Yao, 2021 Hal 121).
Supaya pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan cepat perlu adanya
pengurangan tingkat pengangguran, dengan cara meningkatkan terusmenerus ukuran angkatan kerja maupun produktivitas tenaga kerja
(Onakoya, 2020 Hal 141).
Pengangguran adalah masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi setiap
negara secara teratur tetapi berbeda. Faktanya, para ekonom klasik
menyatakan bahwa tidak akan pernah ada pekerjaan pada situasi ekonomi
yang sedang kurang baik (Ogunyomi & Oginni, 2013 Hal 141)
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar minus
5,32 persen tercermin dari menurunnya pendapatan secara signifikan akibat
dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau dirumahkan tanpa digaji
dan diberikan tunjangan (Jihad Akbar, 2020 Hal 131). Sehingga Hal tersebut
menjadikan berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya
penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka
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pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industriindustri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertanian.
f.

Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan
diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah
ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di
pasar tidak tercapai. Hubungan dari krisis tersebut adalah melambungnya
harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah
kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi
(ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu
produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya,
musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga
beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi
masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras
untuk membantu para petani.
3.
a.

Indikator Ekonomi Makro
Suku Bunga
Suku bunga bank Indonesia (BI Rate). BI rate adalah suku bunga
kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate
diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan
Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang
dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity
management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan
moneter (Bank Indonesia, 2018).
Suku bunga dasar Bank Indonesia dapat memengaruhi kecenderungan
pengambilan keputusan investasi oleh investor di dalam pasar saham
Indonesia, oleh karena itu terdapat probabilitas bahwa tingkat suku bunga
dasar Bank Indonesia akan memengaruhi nilai IHSG. Dari hasil penelaahan
yang dilakukan oleh Taufiq & Kefi (2015 Hal 165) menunjukkan bahwa BI
Rate berhubungan negatif dan signifikan terhadap IHSG. Hasil yang berbeda
ditunjukkan dari penelaahan yang dilakukan oleh Aliyah, (2016 Hal 143)
yang menunjukkan bahwa BI rate berhubungan positif dan signifikan
terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII). Hasil yang berbeda
ditunjukkan dari penelaahan yang dilakukan oleh Yuanisa, (2013 Hal 160)
dimana BI rate berhubungan tidak signifikan dan negatif terhadap indeks
harga saham gabungan.
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Kita dapat menuliskan hubungan antara suku bunga nominal, suku
bunga riil, dan inflasi adalah sebagai berikut:
Suku bunga riil = suku bunga nominal – laju inflasi Suku bunga riil
Ini merupakan perbedaan antara suku bunga nominal dengan laju
inflasi. Suku bunga nominal menunjukkan seberapa cepat jumlah dollar di
rekening bank kita naik sepanjang waktu. Suku bunga riil menunjukkan
seberapa cepat daya beli rekening bank kita naik sepanjang waktu (Mankiw,
2012 Hal 171).
b.

Produk Domestik Bruto (PDB)
Didalam suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negaranegara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh
perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara
lain. Selalu didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi
yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional beroperasi di
berbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang
dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebut
menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada negara di mana
perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan
jasa yang diproduksikan di dalam negara, menambah penggunaan tenaga
kerja dan pendapatan dan sering sekali juga membantu menambah ekspor.
Dengan demikian, Produk Domestik Bruto atau dalam istilah inggrisnya Gross
Domestic Product (GDP), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara
yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara-negara
tersebut dan negara asing (Sukirno, 2013:34-35).
Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur jumlah pembelanjaan untuk
barang dan jasa di seluruh pasar dalam perekonomian. Jika jumlah
pembelanjaan meningkat dari tahun ke tahun, salah satu dari dua
kemungkinan berikut bernilai benar, yaitu (1) perekonomian memproduksi
barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak atau (2) barang dan jasa dijual
dengan harga lebih tinggi. Dalam mempelajari perubahan perekonomian
seiring berjalannya waktu, para ekonom ingin memisahkan kedua Hubungan
ini. Secara khusus, mereka ingin mengukur jumlah barang dan jasa yang
diproduksi oleh perekonomian yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga
barang dan jasa (Mankiw, 2012:13).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai salah satu indikator
ekonomi yang memuat berbagai instrument ekonomi yang didalamnya
terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan
ekonominya income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya
dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil
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kebijaksanaan.
c.

Indeks Harga Konsumen (IHK)
Indeks Harga Konsumen (IHK-consumer price index [CPI]) adalah
ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ahli
statistik pemerintah secara rutin menghitung dan melaporkan indeks harga
konsumen. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengamati perubahan
dalam biaya hidup sepanjang waktu. Ketika indeks harga konsumen naik,
keluarga biasa harus menghabiskan pengeluaran yang lebih banyak untuk
menjaga standar hidup yang sama. Pakar ekonomi menggunakan istilah
inflasi untuk menggambarkan situasi saat tingkat harga perekonomian
secara keseluruhan meningkat (Mankiw, 2012:26).
d.

Kebijakan fiskal dan Moneter Pemerintah
Menurut Soeratno (2004:215) Kebijakan fiskal merupakan kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk Mempengaruhi keadaan di pasar
barang dan jasa agar kondisi perekonomian menjadi semakin membaik
khususnya keadaan di pasar barang dan jasa. Ada dua akibat kebijakan fiskal,
yaitu kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan kebijakan fiskal yang
bersifat kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan oleh pemerintah
misalnya melalui penambahan pengeluaran konsumsi pemerintah,
penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan
pajak. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui
pengurangan pengeluaran konsumsi pemerintah, pengurangan pembayaran
transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak.
Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam
menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan
ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan ini dikembangkan
dalam buku Keynes yang sekarang menjadi landasan dalam perkembangan
teori makro ekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali
dengan yang di anut ahli-ahli ekonomi dan pihak pemerintah di dalam
zamannya ahli-ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi Klasik menekankan tentang
perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang. Mereka menekankan
tentang perlunya menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur
tangan pemerintah termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam kegiatan
perekonomian. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh
bank sentral untuk Mempengaruhi keadaan di pasar uang agar kondisi
perekonomian menjadi semakin membaik khususnya keadaan di pasar uang.
Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan
kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan oleh
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bank sentral melalui penambahan jumlah uang beredar (easy money policy),
misalnya melalui alat atau instrumen kebijakan moneter seperti pembelian
surat berharga, pengurangan cadangan minimum, dan pengurangan tingkat
bunga pinjaman. Kebijakan moneter kontraktif dilakukan oleh bank sentral
melalui pengurangan jumlah uang beredar (tight money policy), misalnya
melalui alat atau instrumen kebijakan moneter seperti penjualan surat
berharga, penambahan cadangan minimum, dan penambahan tingkat bunga
pinjaman (Soeratno, 2004:218).
e.

Nilai Tukar (Kurs)
Sistem Moneter Internasional yang pernah ditata pada suatu perjanjian
yang terkenal dengan Bretton Wods System menentukan sistem penetapan
kurs mata uang suatu negara yang bersifat tetap (fixed exchange rate – FIER),
tidak terkecuali dengan mata uang AS, USD dimana saat itu ditetapkan bahwa
nilai 1 USD setara dengan 1 Troy Once Emas. Namun sehubungan dengan
ekspansi dan keterlibatan AS keluar negeri baik dalam bidang politik, ekonomi
dan Hankam menyebabkan banyak sekali Dollar AS yang beredar diluar AS,
yang mengakibatkan nilainya menjadi lemah dan kurang diminati
(berdasarkan hukum permintaan dan penawaran tentunya ), sehingga untuk
mengatasi kurang populernya Dollar.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KURS
1.

Pengertian Kurs
Kurs merupakan suatu harga mata uang pada suatu negara yang diukur
dalam mata uang negara lain. Nilai kurs ini sangat penting dalam mengambil
keputusan untuk berbelanja atau juga membeli barang dari luar negeri,
disebabkan karena dengan kurs ini kita akan menerjemahkan harga-harga
barang dari berbagai macam negara kedalam mata uang negara kita. Kurs
tersebut disebut juga sebagai perbandingan nilai dalam pertukaran mata
uang berbeda. Jadi terdapat perbandingan dari nilai diantara kedua mata
uang tersebut, serta pada perbandingan inilah yang disebut dengan Kurs.
Apabila harga Kurs atau harga valuta asing itu naik pada suatu negara, maka
biasanya akan menyebabkan harga barang yang di import itu menjadi lebih
mahal, apabila terjadi sebaliknya atau mengalami penurunan maka harga
barang yang di import itu biasanya akan murah. Perbandingan mata uang
negara kita yakni Rupiah (Rp) dengan mata uang negara asing yang disebut
dengan sebutan kurs, dibawah akan dijelaskan macam jenis kurs yang sering
di temui diantaranya sebagai berikut:
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a.

b.

c.

Kurs Jual
Merupakan kurs yang digunakan Apabila pedagang valas atau bank itu
membeli valuta asing, atau Apabila anda menukarkan valuta asing yang
dimiliki oleh dengan mata uang negara kita (Rp). Dapat juga disebut
sebagai kurs yang diberlakukan apabila pedagang valas atau bank itu
membeli mata uang negara asing.
Kurs Beli
Merupakan kurs yang difungsikan atau digunakan apabila pedagang
valas atau bank menjual valuta asing, atau juga jika kita akan
menukarkan mata uang negara (Rp) dengan mata uang negara asing
yang kita inginkan. Dapat disebut juga yakni sebagai kurs yang
diberlakukan pedagang valas atau juga bank pada saat menjual mata
uang negara asing kepada para pembeli.
Kurs Tengah
Merupakan kurs antara kurs jual serta beli (Kurs jual ini ditambah kurs
beli lalu di bagi dua atau juga kurs rata-rata)

2.
a.

Faktor yang Mempengaruhi Kurs
Kontrol dari pemerintah.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dapat
berhubungan pada keseimbangan nilai tukar dalam berbagai macam. Hal
kontrol tersebut biasanya untuk:
a. Upaya untuk bisa menghindari hambatan-hambatan perdagangan
internasional.
b. Upaya untuk bisa menghindari hambatan-hambatan terhadap nilai tukar
valuta asing.
c. Melakukan intervensi dalam pasar uang, dengan menggunakan cara
yakni menjual mata uang serta membeli mata uang. Beberapa alasan
untuk melakukan intervensi di pasar uang, biasanya seperti:
1) Memperlancar perubahan nilai tukar mata uang domestik.
2) Membuat kondisi nilai tukar domestik pada batasan yang sudah
ditentukan.
3) Tanggapan terhadap hambatan yang sifatnya sementara.
4) Mempengaruhi variabel-variabel makro contohnya seperti terhadap
inflasi, tingkat pendapatan serta tingkat suku bunga.
b.

Tingkat Inflasi.
Perdagangan internasional didalam bentuk barang ataupun jasa menjadi
dasar paling utama pada pasar valuta asing. Perubahan dari harga-harga
dalam negeri terhadap harga luar negeri akan dipandang yakni sebagai salah
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satu faktor yang Mempengaruhi Kurs. Contohnya sebagai mitra dagang
Indonesia salah satunya yakni Amerika mengalami inflasi yang lumayan tinggi
maka harga barang-barang Amerika yang di import ke Indonesia itu akan
mengalami kenaikan, jadi secara otomatis permintaan terhadap barangbarang tersebut juga akan menurun. Tingkat inflasi tersebut juga dapat
berhubungan pada nilai tukar mata uang, apabila terjadi inflasi pada suatu
negara maka akan menyebabkan menurunnya nilai mata uang negara
tersebut.
c.

Aktivitas dari neraca pembayaran.
Neraca pembayaran juga akan berhubungan terhadap nilai tukar. Neraca
pembayaran aktif bisa meningkatkan nilai mata uang nasional, dengan
meningkatnya permintaan debitur asing. Apabila saldo pembayaran pasif
maka akan menimbulkan penurunan nilai tukar mata uang nasional, sehingga
debitur yang terdapat dalam negeri akan menjual menggunakan mata uang
negara asing untuk membayar kewajiban-kewajiban eksternal mereka.
Dampak dari neraca pembayaran itu diukur terhadap nilai tukar yang telah
ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Hubungan dari pembatasan
import, perubahan tarif, kuota perdagangan, subsidi akan mempengaruhi
neraca perdagangan.
d.

Perbedaan suku bunga di berbagai negara.
Apabila mengalami perubahan terhadap tingkat suku bunga pada suatu
negara maka akan Mempengaruhi arus modal internasional. Apabila suku
bunga mengalami kenaikan maka akan meningkatkan masuknya modal asing.
Suku bunga tersebut dapat berhubungan pada operasi pasar valuta asing
ataupun pasar uang. Saat melakukan aktivitas transaksi, maka bank akan
mempertimbangkan perbedaan suku bunga yang terdapat dipasar modal
nasional serta pasar modal global dengan pandangan yang berasal dari laba.
Biasanya mereka yang lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman yang
murah di pasar uang asing, yang mana tingkatan bunganya lebih rendah serta
tempat mata uang asing pada pasar kredit domestik apabila tingkatan
bunganya lebih tinggi. Di sisi lainnya, kenaikan nominal suku bunga pada
suatu negara juga akan menurunkan permintaan terhadap mata uang
domestik. Hal tersebut adalah sebagai tanda terima kredit yang mahal untuk
berbisnis. Biasanya dalam mengambil pinjaman pengusaha akan menaikkan
biaya produksi yang ada, maka menyebabkan tingginya harga barang yang
terdapat di dalam negeri. Hal kayak ini relatif bisa mengurangi nilai mata uang
nasional terhadap suatu negara.
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e.

Ekspektasi
Ekspektasi dari nilai tukar di masa depan-pun juga akan berhubungan
terhadap nilai tukar valuta asing. Pasar valas ini akan bereaksi sangat cepat
terhadap tiap-tiap info yang berdampak dimasa depan. Contohnya seperti
info mengenai akan melonjaknya inflasi di Amerika, Hal seperti ini mungkin
akan menyebabkan perdagangan valas menjual mata uang dollar, sebab
memprediksi nilai tukar mata uang dollar itu menurun di masa depan, reaksi
seperti ini akan langsung menekan nilai tukar mata uang itu di dalam pasar.
f.

Tingkat dari pendapatan relatif.
Pertumbuhan terhadap harga-harga luar negeri itu dapat menjadi salah
satu faktor yang Mempengaruhi permintaan ataupun penawaran pasar mata
uang asing. Laju dari pertumbuhan pendapatan dalam negeri itu biasanya
akan melemahkan kurs mata uang asing. Apabila pendapatan rill dalam
negeri maka Hal tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap mata
uang asing relatif dibandingkan dengan supply ketersediaan.

C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP INFLASI
1.

Pengertian Inflasi
Inflasi Banyak Ragamnya seperti yang kita temukan dalam literatur
ekonomi terhadap industri pariwisata. Menurut Ackley dan iswardono (2016,
89), inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barangbarang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (continue), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak
dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan
kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme
pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi
masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu
konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya
ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan
tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga
merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.
Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat
harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan
inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap
terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan
saling hubungan-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk
mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai
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penyebab meningkatnya harga, banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi,
dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
2.

Jenis-Jenis Inflasi
Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi
yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi
berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja
yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang
berakibat harga bahan makanan menjadi mahal Sementara itu, inflasi dari
luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga
barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri
tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan Hubungan
terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu
atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation).
Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum,
maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan
apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga
terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang
lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak
terkendali (Hiperinflasi).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan:
a. Inflasi ringan (kurang dari 10%/tahun).
b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30%/tahun)
c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100%/tahun)
d. Hiperinflasi (lebih dari 100%/tahun)
3.

Perhitungan Inflasi
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase
perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah
indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli
oleh konsumen.
b. Indeks biaya hidup atau cost-of-living index.
c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari
barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses
produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa
depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya
produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang
konsumsi.
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d.
e.
f.

Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari
komoditas-komoditas tertentu.
Indeks harga barang-barang modal.
Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua
barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

4.

Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi
Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi diartikan sebagai
kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu
tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut
inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga
pada barang lainnya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut faktor penyebab
inflasi dalam perekonomian:
a. Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation)
Inflasi ini dikenal juga dengan nama Philips Curve Inflation. Secara
umum inflasi ini disebabkan karena penawaran dan permintaan terhadap
barang atau jasa di dalam negeri untuk jangka panjang yang dibutuhkan
masyarakat dengan jumlah besar. Inflasi ini umum terjadi di negara dengan
pertumbuhan perekonomian pesat. Kesempatan kerja tinggi menyebabkan
tingkat pendapatan masyarakat tinggi.
b.

Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation)
Inflasi ini diakibatkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi
dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Secara umum, inflasi
kenaikan biaya produksi disebabkan karena desakan biaya faktor produksi
yang terus naik. Inflasi jenis ini biasa terjadi di negara dengan pertumbuhan
ekonomi yang sedang berkembang atau tumbuh pesat namun dengan
angka pengangguran yang cukup rendah. Di negara ini seperti ini, supply
tenaga kerja terbatas namun permintaan akan suatu barang produksi tinggi.
c.

Bertambahnya Jumlah Uang Beredar (JUB)
Teori ini dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada
keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika
jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar dua kali
lipat maka harga barang pun menjadi lebih mahal dua kali lipat.
d.

Inflasi Campuran (Mixed Inflation)
Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan.
Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan
permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah,
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kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi
turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa
tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan
menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik.
e.

Inflasi Ekspektasi (Expected Inflation)
Inflasi ekspektasi terjadi sebagai akibat perilaku masyarakat yang
berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan
menjadi lebih baik lagi. Inflasi jenis ini tergolong sulit untuk dideteksi karena
kejadiannya tidak terlalu signifikan.
f.

Struktural Ekonomi yang Kaku
Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang
diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya permintaan sulit
dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk.
g.

Kekacauan Ekonomi dan Politik
Bila suatu negara dalam kondisi yang tidak aman, harga-harga barang
di negara tersebut cenderung mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia
ketika ada kekacauan politik dan ekonomi pada tahun 1998. Pada masa
tersebut, level inflasi di Indonesia mencapai 70 persen padahal level inflasi
yang normal berkisar antara 3 hingga 4 persen.
h.

Keputusan Perusahaan
Terkadang inflasi terjadi secara alami ketika pasokan menurun dan
permintaan meningkat, tetapi di lain waktu inflasi diatur oleh perusahaan.
Perusahaan yang membuat barang-barang populer sering menaikkan harga
hanya karena konsumen bersedia membayar jumlah yang meningkat.
Perusahaan juga menaikkan harga secara bebas ketika barang yang dijual
adalah sesuatu yang dibutuhkan konsumen untuk keberadaan sehari-hari,
seperti minyak dan gas.
i.

Hutang Nasional
Ketika hutang suatu negara meningkat, pemerintah memiliki dua opsi:
mereka dapat menaikkan pajak atau mencetak lebih banyak uang untuk
melunasi hutang. Kenaikan pajak akan menyebabkan bisnis bereaksi dengan
menaikkan harga untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak perusahaan
tahun 2021 pajak tercapai 120 % berarti sukses Atau, jika pemerintah
memilih opsi yang terakhir investasi diperluas sehingga dan investasi masuk
ke Indonesia Ribuan triliun tahun 2021, mencetak lebih banyak uang akan
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mengarah langsung pada peningkatan jumlah uang beredar, yang pada
gilirannya akan mengarah pada devaluasi mata uang dan kenaikan harga.
j.

Luar Negeri
Inflasi juga dapat berasal dari sumber eksternal, misalnya kenaikan
berkelanjutan dalam harga minyak mentah diolah sampai barang jadi,
tambang nikel diolah dan menjadi barang jadi sampai kelipatan 16 hingga
19 kelipatan nilai ekonomis Ribuan triliun Rp
Dengan multiplier adanya ekonomi (PNBP, PDRB) larangan atau
Peraturan larangan ekspor bahan nikel mentah dari Sulawesi serta didukung
seirama dengan Pidato Presiden RI Bapak Joko Widodo bulan pertengahan
Desember 2021 TV atau koran) ada larangan ekspor bahan mentah nikel
dan walaupun ditentang Organisasi Perdagangan Dunia (W T O) Indonesia
tetap punya pendirian kuat serta komitmen tentang dilarang ekspor bahan
nikel mentah, serta sebagai pengendali dan membangun investasi di negeri
sendiri mengingat nikel Indonesia terbaik didunia dengan potensi
ekonominya luar biasa 16-19 kelipatan nilai ekonomisnya berarti Bangkit
dari Perekonomian tumbuh hingga 6 % hingga 25 % seperti Cina tumbuh
ekonominya 20 % setahun lalu minus 5 % perekonomiannya pada tahun
2021, dengan cepat tetap prokes dijalankan.
Kedua kelapa sawit sebagai bahan mentah Sawit dari Perkebunan sawit
Indonesia ribuan Hektar diproses produksinya CPO Ribuan Ton di Indonesia
hingga menjadi minyak goreng/barang jadi mendapatkan nilai jual dan nilai
tambah ribuan triliun rupiah sebagai penerimaan negara PNBP, GNP, GDP,
NI dan penyerapan tenaga kerja penduduk yang hampir 50 jutaan rakyat
miskin dan pengangguran tentunya adanya MOU dunia dengan Indonesia
kerja sama dengan Investor Asing menanam investasi di Nusantara ini
Komoditas impor lainnya dikurangi/ditekan sampai mencapai nilai 10 %
dari angka Ribuan triliun (BPS, 2021 rencana tahun 2022 Impor 10 % dan
eksport angka 15 %) berarti tipis selisih antara angka ekspor 15 % dengan
kran impor 10 %. Pemerintah berupaya menurunkan angka impor 3% hingga
5 %. Ada hal dilarang impor kedelai, jagung, beras, garam, daging (sapi,
ayam, kambing) dan bagaimana upaya meningkatkan ekspor setingginya
rencana 15% hingga 30 % misal baterai listrik, kerangka motor dan mobil
serta mobil listrik dalam ratusan ribu unit di eksport ke Luar Negeri, serta
perlengkapan kabel, kawat, otomotif, baja stainel, bahan rumah tangga 30 %
bahan dasar nikel tentu melibatkan Perguruan Tinggi (PTN dan PTS)
Pengusaha menengah dan besar, Pemerintah (Perindustrian dan
Perdagangan RI, Keuangan, Perekonomian, Investasi)
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INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan
bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada
tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS
mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak tahun
2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010.
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard
hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat
digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata lamanya (tahun)
yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur melalui
indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke
atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS)
didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan
dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak diukur oleh
pengeluaran per kapita disesuaikan.
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks
pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

B. PENGERTIAN INFRASTRUKTUR
Pengertian Infrastruktur menurut American Publik works Association
(Stone dalam Kodoatie, R.J., 2005 Hal 186) adalah fasilitas-fasilitas fisik yang
di kembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi
pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah,
transportasi dan Rumah sakit pelayanan pelayanan similar untuk
memfasilitasi tujuan-tujuan wisata dan ekonomi. Jadi infrastruktur
merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur
merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan
fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia.
Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan
mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan
penduduk dan berbagai macam kegiatan lainnya. Beberapa Infrastruktur
Publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun,
gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam infrastruktur publik
lainnya.
Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan
sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.
Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan
sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya, Infrastruktur perlu
dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005
Hal 76)
Pembangunan Infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang
kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang infrastruktur merupakan
wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan
infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada
perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

C. JENIS-JENIS INFRASTRUKTUR
Ada beberapa Infrastruktur yaitu:
a. Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure)
Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik
yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang
dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling
banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.
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b.

Infrastruktur Keras Non-Fisik (Non-Physical Hard Infrastructure)
Infrastruktur Keras non fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan
mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras nonfisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik.
Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya
ketika digabungkan ataupun digunakan secara bersama-sama dengan
infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak.
Beberapa contoh Infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik,
ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti
internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi dan lain-lain.
c.

Infrastruktur Lunak (Soft Infrastruktur)
Infrastruktur Lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan
ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus
dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti
nilai budaya, norma agama, norma susila, norma hukum, dan berbagai nilai
dan norma lainnya. Infrastruktur Lunak biasanya berkaitan erat dengan
aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh pemerintah.
Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan
polisi, pelayanan pembuatan surat izin mengemudi, pelayanan kantor
kecamatan/kelurahan dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFRASTRUKTUR
Sejumlah masalah dan tantangan masih menjadi penghambat
pembangunan infrastruktur Indonesia seperti Pembebasan lahan dan Sumber
pendanaan merupakan kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia.

E.

PENGERTIAN PENGANGGURAN

Definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak
bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu
usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah
diterima kerja tetapi mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makro
ekonomi yang Mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan
yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti
penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah
mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan
dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa
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kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan
pekerjaan (Mankiw, 2007 Hal 184).
Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang
yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (Labor Force) tidak memiliki
pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001 Hal
164).

F.

JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Menurut Case (2004 Hal 87) dalam bukunya prinsip-prinsip ekonomi
makro, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu
sebagai berikut:
1. Pengangguran Friksional (Frictional unemployment)
Pengangguran friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan
oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu merujuk pada
pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Selain itu
pengangguran friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul
sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja. Yang
terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi.
2.

Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)
Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi
jangka pendek, terutama terjadi disektor pertanian. Yang dimaksud dengan
pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu
tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku
pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun
kesibukannya. Dengan demikian jenis pengangguran ini terjadi untuk
sementara waktu saja.
3.

Pengangguran Siklis (Cyclical unemployment)
Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtor adalah
pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat
kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami
kemunduran perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan
produksinya.
4.

Pengangguran Struktural (Structural unemployment)
Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar.
Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk
lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang
berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau
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teknologi produksi yang digunakan, menuntut persyaratan tenaga kerja
yang juga semakin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural
lebih sulit diatasi dibanding pengangguran friksional, selain membutuhkan
pendanaan yang besar juga membutuhkan waktu yang lama.

G. PERHITUNGAN TERKAIT PENGANGGURAN NASIONAL
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerja dan
namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
Rumusan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT = PP × 100 %
PAK
Keterangan:
TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
PP: Jumlah Pengangguran (Orang)
PAK: Jumlah Angkatan Kerja (Orang).

H. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN
Berikut adalah beberapa faktor yang Mempengaruhi pengangguran
diantaranya adalah:
1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja.
Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan
pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah
sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah
satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk
mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan
tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di
kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan
pelatihan untuk meningkatkan softskill budaya malas yang masih.
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I.

KEMISKINAN

Industri Pariwisata berdampak terhadap kemiskinan atau Gap
Pembangunan Ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan upaya menekan
kesenjangan dan mengurangi tingkat kesenjangan yang disebabkan oleh
kemiskinan sebagai dampak dari industri pariwisata dari Pembangunan
ekonomi.
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RUANG LINGKUP INDUSTRI PARIWISATA
A. RUANG LINGKUP INDUSTRI
1.

Pengertian Industri
Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang
menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku
yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang
luas, industri merupakan kumpulan dari perusahaan yang memproduksi
barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi (Kuncoro,
2007:167). Industri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kegiatan
ekonomi yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang
setengah jadi, atau barang untuk diolah kembali menjadi barang jadi
Pertengahan Desember 2021 Presiden RI Joko Widodo melarang ekspor
bahan nikel mentah karena punya nilai ekonomis tinggi sekali bernilai
kegunaan yang tinggi terutama Tambang: Timah, batubara, emas, nikel.
Tambang nikel harus diproses produksi menjadi barang jadi baru diekspor
supaya berdaya guna pelipatgandaan hasil hingga 19 kali, maka ada larangan
ekspor bahan mentah nikel ini, dan juga pidato Presiden Bapak Joko Widodo
larangan ekspor bahan mentah nikel, mungkin nanti juga Minyak mentah
energi terbarukan dari fosil bisa punah juga bahan baku Sawit atau CPO
dengan ribuan hektar sawit dan Perkebunan Karet mentah. Pertanian,
Peternakan Kelautan masih belum didayagunakan untuk eksport dengan
pengolahannya. Dalam ilmu ekonomi mikro, industri dapat diartikan sebagai
kumpulan perusahaan yang sejenis yang memproduksi barang-barang
homogen serta memiliki substitusi di yang erat Industri.

2.

Jenis-Jenis Industri
Jumlah dan macam industri di Indonesia berbeda beda di setiap daerah,
tergantung pada sumber daya yang tersedia, teknologi yang tinggi serta
perkembangan ekonomi daerah. Lendo (2014 Hal 175) mengemukakan
bahwa Industri dapat diklasifikasikan sebagai industri berdasarkan bahan
baku yang terdiri dari, industri ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya
berasal dari alam misalnya industri pertanian, industri nonekstraktif yang
merupakan industri bersifat pengolahan seperti industri kain, industri
fisilitatif yang merupakan industri jasa, kemudian industri berdasarkan tenaga
kerja misalkan industri rumah tangga (merupakan industri yang menggunakan
tenaga kerja sedikit dengan modal yang tidak besar), industri kecil (industri
yang tenaga kerjanya 5-19 orang ), industri sedang (industri yang cukup besar
mempunyai tenaga kerjanya berjumlah 22-99 orang) dan industri besar
(merupakan industri yang menggunakan modal besar dan memiliki tenaga
kerja lebih dari 100 orang). Industri kerajinan genteng di Kabupaten Kebumen
merupakan industri sekunder yang kegiatannya mengolah hasil primer
berupa tanah liat yang diambil langsung dari alam untuk diolah lagi menjadi
genteng, karena bahan baku di ambil 12 langsung dari alam, maka industri ini
disebut industri ekstraktif yang berorientasi pada bahan baku. Industri
genteng di Kabupaten Kebumen termasuk jenis industri kecil karena tenaga
kerja berjumlah 5-19 orang saja.
3.
a.

Faktor Yang Mempengaruhi Industri
Faktor Penentu Lokasi Industri
Penempatan lokasi industri mempunyai peranan yang penting, karena
akan Mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan proses dan kegiatan
industri. Menurut (Prasetyo, 2010 Hal 14) ada beberapa faktor yang
Mempengaruhi lokasi industri untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya:
(1) faktor endowment (tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi); (2) pasar
dan harga; (3) bahan baku dan energy; (4) aglomerasi keterkaitan antar
industri; (5) kebijaksanaan pemerintah; (6) biaya angkutan; dan (7) undang
undang.
Faktor endowment dalam Hal ini merupakan tersedianya faktor produksi
utama secara kualitatif maupun kuantitatif di suatu daerah yang
bersangkutan. Semakin banyak faktor endowmet yang dimiliki suatu daerah,
maka semakin banyak pula yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi
industrinya. Selain tanah, tenaga kerja dan manajemen sebagai unsur yang
terlibat langsung dalam menentukan lokasi industri harus diperhatikan juga
industri adalah tentang mobilitas kerja antar daerah dan antar pekerjaan.
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b.

Faktor Produksi
Faktor Produksi Perkembangan suatu industri erat dengan kebutuhan
permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi akan mendorong munculnya
kegiatan suatu industri. Kegiatan industri pada dasarnya adalah kegiatan yang
mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna yang
lebih tinggi. Tujuan suatu industri dalam menghasilkan barang atau jasa,
meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan,
memperluas lapangan pekerjaan, dan menjaga kesinambungan usaha
perusahaan. Untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan industri
tentunya ada faktor yang menunjang proses produksi yang disebut faktor
produksi. Faktor-faktor tersebut merupakan bagian yang sangat penting,
karena faktor-faktor tersebut yang akan menentukan keberlangsungan
kegiatan industri tersebut, jadi bila salah satu faktor tersebut hilang, maka
proses kegiatan industri tidak akan berjalan lancar dan menghambat
perkembangan industri.
c.

Konsep Strategi
Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan, yang memiliki
keterkaitan dengan program, dan pengalokasian sumber daya (Chandler,
1962 dalam Rangkuti, 2015 Hal 156). 1) Tipe-tipe strategi Menurut Rangkuti,
(2014 Hal 168). Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan
tiga tipe strategi, yaitu: a) Strategi Manajemen Merupakan strategi yang
orientasi pengembangan strateginya bersifat makro dapat dilakukan oleh
manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro.
Contohnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi
merger/akuisisi, strategi pengembangan pasar. b) Strategi Investasi
Merupakan strategi yang berhubungan dengan investasi, seperti pilihan
pengusaha Ekonomi manajerial untuk melakukan penetrasi pasar, strategi
bertahan atau lainnya. c) Strategi Bisnis dalam Kelayakan Bisnis Merupakan
strategi yang berhubungan dengan kegiatan orientasi manajemen berkaitan
Ekonomi Manajerialnya perusahaan seperti Halnya strategi pemasaran,
strategi produksi, strategi organisasi & SDM dengan matematika untuk
ekonomi analisanya.

B. INDUSTRI PARIWISATA DAN RUANG LINGKUPNYA
1.

Pengertian Industri Pariwisata
Industri Pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha
yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh
wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Menurut UNWTO (United
Nations World Tourism Organiation) dalam the International
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Recommendations for Tourism Statistics 2008. Industri Pariwisata meliputi;
Akomodasi untuk pengunjung, Kegiatan layanan makanan dan minuman,
Angkutan penumpang, Agen Perjalanan Wisata dan Kegiatan reservasi
lainnya, Kegiatan Budaya, Kegiatan olahraga dan hiburan. Industri Pariwisata
adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan
dalam penyelenggaraan pariwisata, Menurut Undang-Undang Pariwisata
nomor 10 tahun 2019 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut World Tourism Organization (WTO), Pariwisata merupakan
suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah
tujuan diluar lingkungan kesehariannya. Menurut Koen Mayers (2009 Hal 76),
Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari
tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap
atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu,
menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya. Dapat
disimpulkan bahwa pariwisata merupakan aktivitas manusia untuk sementara
waktu yang dilakukan secara sadar dari satu tempat ke tempat lain dengan
tujuan untuk bersenang-senang bukan mencari nafkah dengan berbagai
kegiatan pariwisata.
a. Faktor yang Mempengaruhi Pariwisata
Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan,
restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan Hiburan),
dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat
menjadi sumber penerimaan daerah bagi Kota Semarang yang berupa pajak
daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak (Badrudin,
dikutip dalam Nasrul).
Berikut beberapa faktor yang dapat Mempengaruhi penerimaan daerah
Kota Palembang dari sektor pariwisata;
1) Jumlah obyek wisata
Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta
keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual
keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan
mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan
budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan
mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan
mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan
mendatangkan devisa bagi negara (Badrudin,2001 Hal 46).
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2)

Jumlah wisatawan
Secara teoritis (apriori) dalam Ida Austriana, 2005 Hal 176 semakin lama
wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula
uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk
keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.
Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan
menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah
tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan
mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari
sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus
kunjungan wisatawan ke Kota Palembang, maka pendapatan sektor
pariwisata seluruh Kota Palembang juga akan semakin meningkat.
3)

Tingkat Hunian Hotel
Dewasa ini pembangunan hotel-hotel berkembang dengan pesat, apakah
itu pendirian hotel-hotel baru atau pengadaan kamar-kamar pada hotel-hotel
yang ada. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan
wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis,
mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan.
Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu
dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan
usaha. Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan
jasa bagi masyarakat dan wisatawan.
4)

Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting
untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu,
yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan
perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi
perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur
produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang
manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan
akan produk-produk pertanian) (Todaro,2000 Hal 78).
2.

Pengertian Wisatawan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2019 tentang
kepariwisataan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu
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untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, menurut (Norval & Yoeti,
2015 Hal 65) wisatawan adalah orang yang datang dari suatu negara yang
alasannya bukan untuk menetap atau bekerja secara teratur, dan yang di
Negara dimana tinggal untuk sementara membelanjakan uang yang
didapatkannya dilain tempat.
Sedangkan menurut Soekadijo (2000 Hal 124), wisatawan adalah
pengunjung di Negara yang dikunjunginya setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan
yang datang berdasarkan motivasi:
a. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, untuk
alasan kesehatan, studi, keluarga dan sebagainya.
b. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.
c. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau
sebagai utusan (Ilmiah, administrative, diplomatik, keagamaan, olahraga
dan sebagainya).
d. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 24 jam.
3.

Jenis-Jenis Wisatawan
Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan
wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Karyono, 2007 Hal 131).
a. Foreign Tourist (Wisatawan asing)
Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki
suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia biasanya
tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau
disingkat wisman.
b. Domestic Foreign Tourist
Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena
tugas, dan melakukan perjalanan wisata diwilayah negara dimana ia
tinggal. Misalnya, staf Kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan
tetapi ia tidak pulang ke Belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di
Indonesia (tempat ia bertugas).
c. Domestic Tourist (Wisatawan Nasional)
Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata
dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan
negaranya. Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan
ke Bali atau ke Danau Toba.
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d. Indigenous Foreign Tourist
Warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau
jabatannya berada diluar negeri, pulang ke negara asalnya dan
melakukan perjalanan wisata dinegaranya sendiri. Misalnya, warga
negara Prancis yang bertugas sebagai konsultan diperusahaan asing di
Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Prancis dan melakukan perjalanan
wisata disana. Jenis wisatawan ini kebalikan dari Domestic Foreign
Tourist.
e. Transit Tourist
Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara tertentu
terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas
kemauannya sendiri.
f. Business Tourist
Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi
perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama
selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah
tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.
4.
a.

Konsep Industri Pariwisata
Kunjungan Wisatawan pada Industri Pariwisata
Menurut Raymond Y.C. Tse, 2008 dengan Judul Estimating the Impact of
Economic Factors on Tourism: Evidence from Hong Kong, dengan hasil
Penelaahan Pengeluaran turisme di Hongkong dipengaruhi ekspektasi tingkat
pendapatan, nilai tukar, dan harga. Sedangkan tingkat hunian hotel
dipengaruhi oleh kunjungan turis, nilai tukar, tingkat harga, dan lama tinggal.
Menurut Jan Oosterhave, (Faculty of Economics, University of Groningen)
& Tianhu Fan, (Nanjing Parkview Dingshan Hotel) dengan Judul The Impact of
International Tourism on the Chinese Economy, dengan hasil Penelaahan 1,64%
dari PDB; 1,40% dari pendapatan rumah tangga; dan 1,01% dari total
kesempatan kerja di China bergantung pada pengeluaran sektor turisme
internasional.
Menurut Guntur Sugiyarto, M. Thea Sinclair, Adam Blake & Christel
DeHaan dengan judul The Economic Effects and Distributional Implications of
Globalisation and Foreign Tourism Boom in the Indonesian Economy: A CGE
Assessment, Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tarif impor dan pajak
tidak langsung aras barang-barang impor yang dibutuhkan turis asing akan
memperbesar insentif dari meningkatnya pertumbuhan turis asing. Insentif
yang diperoleh tidak saja menutup defisit perdagangan, namun juga
meningkatkan kinerja makroekonomi dan distribusi pendapatan.
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b.

Hubungan Kurs pada Industri Pariwisata
Menurut Ibrahim D. Raheema, (Faculty of Management Sciences, ILMA
University) dan Kazeem B. Ajideb, (Department of Economics, University of
Lagos) dengan judul The Journey towards Dollarization: The Role of the
Tourism Industry hasil penelaahan Gelombang globalisasi semakin meningkat
sejak pergantian milenium. Studi ini berfokus pada dua produk sampingan
globalisasi: dolarisasi dan pariwisata. Studi empiris telah mengabaikan
kemungkinan hubungan antara dolarisasi dan pariwisata. Namun, kami
berhipotesis bahwa industri pariwisata yang berkembang pesat akan
mendorong peningkatan penggunaan dan peredaran mata uang asing. Tujuan
dari penelaahan ini adalah untuk menguji sejauh mana industri pariwisata
memperburuk proses dolarisasi di negara-negara Afrika Sub-sahara (SSA)
terpilih. Menggunakan regresi Tobit, kami menemukan bahwa pariwisata
secara positif Mempengaruhi dolarisasi.
Menurut Meryem Samirkaş (Yuzuncuyil University) dan Mustafa Can
Samirkaş (Mersin University) dengan judul The Impact of ExchangeRate on
Tourism Industry: The Case of Turkey yaitu Sektor pariwisata yang semakin
penting dalam perekonomian dunia, berkembang pesat di Turki dan
memberikan kontribusi yang serius bagi perekonomian negara karena Turki
secara konsisten memiliki defisit transaksi berjalan, pariwisata merupakan
sumber pendapatan yang penting. Ada banyak faktor yang Mempengaruhi
pariwisata; jelas bahwa industri dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel
makro ekonomi, sama seperti fokus ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, ada
kemungkinan nilai tukar mata uang asing dan perubahan nilai berbagai mata
uang dapat Mempengaruhi pariwisata, terutama yang berkaitan dengan
tuntutan wisatawan itu sendiri. Dengan menggunakan uji kointegrasi
Johansen dan kausalitas Granger, bab ini berfokus pada pengidentifikasian
hubungan antara nilai tukar mata uang dan permintaan pariwisata di Turki.
c.

Hubungan Infrastruktur pada Industri Pariwisata
Menurut Andi Rokhmat, Hadi Sasana, Nugroho SBM, Edy Yusu (Magister
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang,
Indonesia) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel
dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah
infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya
provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan
restoran menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) karena
terpilih sebagai model regresi data panel yang paling tepat. Hasil regresi
secara parsial menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dipengaruhi masing-masing secara signifikan dengan arah positif oleh jumlah
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infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya
provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan
restoran.
d. Hubungan Inflasi pada Industri Pariwisata
Menurut Ghulam Ali (Department of Commerce, University of Gujrat),
Khalid Zaman (Department of Economics, University of Wah, Quaid Avenue)
dan Talat Islam (Institute of Business Administration, University of the Punjab)
dengan judul Macroeconomic Shocks and Malaysian Tourism Industry:
Evidence from a Structural VAR Model bahwa Studinya menggunakan model
struktural vector autoregression (SVAR) untuk menyelidiki guncangan
ekonomi makro pada industri pariwisata Malaysia, terutama bagaimana
ekonomi secara dinamis merespon guncangan harga minyak, nilai tukar,
perubahan tingkat harga, ekspor, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
pariwisata selama studi periode dari Januari 2001 sampai Desember 2012.
Hasil penelaahan menunjukkan bahwa guncangan harga minyak,
pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan ekspor memiliki dampak terbalik pada
pendapatan pariwisata kecuali indeks harga konsumen yang berdampak
positif. Kajian ini menambah informasi instan untuk mengelola industri
pariwisata di Malaysia.
e. Hubungan Jumlah Destinasi/Obyek Wisata pada Industri Pariwisata
Estimating the Impact of Economic Factors on Tourism: Evidence from
Hong Kong, Pengeluaran turisme di Hongkong dipengaruhi ekspektasi tingkat
pendapatan, nilai tukar, dan harga. Sedangkan tingkat hunian hotel
dipengaruhi oleh kunjungan turis, nilai tukar, tingkat harga, dan lama tinggal
(Raymond Y.C. Tse, 2008).
Menurut Karto Wijaya, Asep Yudi Permana Kawasan Cigondewah
Terkait Sarana Prasarana Lingkungan Terbangun Sebagai Kawasan Wisata
Tekstil Di Kota Bandung pada awalnya merupakan kawasan agraris, dan
kawasan ini mengalami perkembangan kearah sentra perdagangan kain dan
industri tekstil setempat. Kegiatan ekonomi berbasis home industri ini
memberikan kontribusi Sentra ini melayani pembeli-pembeli yang berasal
dari Bandung dan sekitarnya. Bahan baku dari tekstil berasal dari pabrik yang
ada di wilayah tersebut, namun sebagian lagi berasal dari Jakarta melalui
pelabuhan Tanjung Priok. Kawasan ini dalam RT RW Kota Bandung adalah
kawasan industri berwawasan lingkungan. Perkembangan kawasan ini
memberikan potensi yang luas terutama dalam pengembangannya sebagai
sebuah kawasan yang memiliki produk unggulan/spesialisasi dalam cakupan
rencana pengembangan pariwisata Kota Bandung.
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f.

hubungan Industri Pariwisata dengan Pengangguran
Menurut Rahmadin Abubakar Hamzah, M. Nasir (Pascasarjana Ilmu
Ekonomi Universitas Kuala Aceh) dalam Hubungan Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh 2013,
Hasil penelaahan menujukan bahwa secara parsial tingkat investasi (I)
mempunyai Hubungan signifikan terhadap tingkat pengangguran yaitu
ditandai dengan nilai t-terhitung lebih besar dari t-tabel 2,63>1,72.
Pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap
pengangguran (U). Dan variabel angkatan (AK) dan pertumbuhan ekonomi
bersama-sama dapat menjelaskan variabel pengangguran (Ui) sebesar 68,7%,
sisanya 31,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelaahan ini.
Makalah ini bertujuan untuk mengatasi efek langsung dari krisis COVID19 di industri pariwisata dan perhotelan Portugis dengan memeriksa apakah
beberapa karakteristik khusus membuat orang lebih rentan atau lebih kebal
terhadap pengangguran. Desain/metodologi/pendekatan – individu yang
menganggur di industri pariwisata dan perhotelan Portugis, model logit
dengan 56.142 pengamatan diperkirakan untuk menilai bagaimana setiap
karakteristik berkontribusi terhadap (hingga akhir Juli 2020), relatif terhadap
periode tersebut. Temuan – Pekerja yang paling rentan terhadap
pengangguran tampaknya lebih tua, kurang berpendidikan, kurang
berkualitas, perempuan dan penduduk di daerah dengan konsentrasi orang
dan aktivitas pariwisata yang lebih tinggi. Selain itu, krisis menghasilkan jenis
pengangguran baru dengan juga Mempengaruhi mereka yang tidak pernah
menganggur sebelumnya, dengan pekerjaan yang lebih stabil dan lebih
termotivasi di tempat kerja, sekaligus mengurangi gangguan sukarela.
Implikasi praktis – Upaya publik harus dilakukan tidak hanya untuk
meningkatkan pendidikan tenaga kerja tetapi terutama untuk memperkuat
keterampilan khusus pekerjaan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan
bertujuan untuk memperkuat ketahanan pekerja dan daya saing industri di
sub-sektor dan wilayah yang paling terkena dampak (Ana Sofia Lopes,
Department of Management and Economics, CARME – Centre of Applied
Research in Management and Economics, ESTG dan Ana Sargento, Pedro
Carreira Department of Management and Economics, ESTG).
Analis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012, 2015. Menurut Yulia Pangstuti
(Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang) Hasil Penelaahan
menunjukkan bahwa Hubungan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja
memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Hubungan UMK terhadap
penyerapan tenaga kerja memiliki Hubungan positif dengan besarnya
koefisien 0.06523. Hubungan pengangguran terhadap penyerapan tenaga
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kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 2.480002.
Hubungan PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki Hubungan positif
dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing-masing
variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/kot
(UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu
pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajian
faktor-faktor lain yang dapat Mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa
Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi suku bunga dan lain
sebagainya.
g. Hubungan Industri Pariwisata Pada Industri UMKM
Dhia Kusumawardhani, Amy Y. Rahayu dan Irfan Ridwan Maksem
(University of Indonesia), The Role of Government in MSMEs: The
Empowerment of MSMEs During the Free Trade Era in Indonesia 2015, Hasil
penelaahan menujukan bahwa UMKM di Ghana ditemukan di bidang
pertanian, perikanan, penambangan skala kecil, restoran, pengolahan
makanan dan layanan lainnya. Dulu direkomendasikan kepada pemerintah
dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan dukungan kredit yang layak
dan bisnis non-keuangan layanan dukungan untuk membantu UMKM tumbuh.
Hasil penelaahan menujukan bahwa UMKM mendapatkan manfaat dari
program ini dalam hal peningkatan produktivitas, pemasaran dan wawasan
ke UMKM sebagai sektor ekonomi. Keterbatasan penelaahan adalah bahwa ia
hanya terdiri dari temuan kualitatif, temuan perlu digabungkan dengan data
kuantitatif untuk hasil yang lebih andal. Replikasi penelaahan ini
menggunakan sampel yang lebih besar dan basis geografis yang lebih luas
disarankan untuk mempromosikan program untuk memberdayakan UMKM di
Indonesia.
Women Enterpreneuship inMicro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
in Chennai City menurut Dr. M danabakyam & Swapna Kurnia (School of
Commerce, Bharathair University). Menujukan bahwa wirausaha perempuan
memainkan peran utama dalam perkembangan industri. India selalu menjadi
tanah pengusaha dan juga menduduki posisi strategis dalam ekonomi India.
Saat ini desa dan UMKM menyumbang sekitar 45% dari total produksi
industri, 30% dari total produksi ekspor negara dan diperkirakan
mempekerjakan 96 juta orang di lebih dari 26 juta unit di seluruh negara.
Pemerintah India telah mendefinisikan kewirausahaan perempuan partisipasi
dalam pemerataan dan penggunaan suatu perusahaan bisnis.
Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2013, hasil penelaahan menujukan bahwa
salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong
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pertumbuhan sektor real adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang
dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting,
karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan
domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam
menghadapi krisis ekonomi. Pembiayaan perbankan syariah yang dialokasikan
untuk UMKM di Kota Makasar mengalami peningkatan yang berfluktuasi,
namun kontribusinya dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
perbankan syariah di Kota Makasar memilik prospek yang cukup
menggembirakan dilihat dari kuantitas UMKM yang belum memperoleh
fasilitas pembiayaan. (Muslimin Kara, Program Studi Ekonomi Islam UIN
Alauddin Makasar).
h. Hubungan Industri Pariwisata pada Kemiskinan
Pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian
Indonesia dan perannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun,
penelaahan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pariwisata
dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan. Studi ini menggunakan
model input-output, ekonometrika. Hasil menunjukkan bahwa tanpa adanya
kegiatan pariwisata, angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2014 sampai
2016 diperkirakan 4% lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pariwisata juga
berkontribusi dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dari 2,04 menjadi
1,21, serta mengurangi keparahan kemiskinan dari 0,37 menjadi 0,29 pada
tahun 2016. Hasil ini didukung oleh analisis ekonometrik dengan pariwisata
sebagai kegiatan ekonomi utama memiliki 1,5% hingga 3,4% lebih rendah
tingkat kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak. Implikasi temuan
terhadap pembuatan kebijakan dan bisnis pariwisata dibahas (A.H. Roslan,
Institut Teknologi Bandung, 2020)
Salah satu perhatian utama dalam pengembangan industri pariwisata di
Malaysia adalah pada peningkatan dan diversifikasi "produk" pariwisata
dalam menarik wisatawan ke Malaysia. Hal ini dapat dimaklumi karena
industri pariwisata diharapkan dapat menghasilkan dan memaksimalkan
perolehan devisa, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan
kerja. Pertanyaan tentang kemiskinan dan kebutuhan untuk mendorong
masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata dalam
perumusan kebijakan dan strategi pariwisata. Dengan demikian, dampak
industri pariwisata terhadap masyarakat miskin daripada perencanaan yang
disengaja dan hati-hati untuk meningkatkan dampak pariwisata terhadap
literatur yang menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk membuat
pariwisata bekerja secara efektif bagi masyarakat miskin. Akibatnya,
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menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji, antara lain, partisipasi masyarakat
miskin dalam industri pariwisata serta dampaknya terhadap kemiskinan.
i.

Hubungan Industri Pariwisata pada IPM
Menurut Citra Yudha Pralina, Sujali Sujali Keterkaitan Pariwisata
terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2004-2009 salah satu
Provinsi yang mengimplementasikan potensi pariwisata pada pembangunan
manusia adalah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelaahan adalah Mengetahui
potensi pariwisata (Kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, dan
jumlah obyek daya tarik wisata), mengetahui perkembangan Indeks
pembangunan Manusia, mengetahui keterkaitan pariwisata dengan
Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah. Metode penelaahan
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan dalam bentuk tabel,
grafik dan uji statistik. Analisis kualitatif menggunakan Indept interview
Teknik pengambilan sampel pada partisipan dengan cara snowball sampling.
Hasil penelaahan menunjukkan keterkaitan antara pariwisata dengan
pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ternyata sulit untuk
menyatakan terdapat hubungan yang kuat, hal ini tampak dari hasil statistik
korelasi yang hasilnya tidak signifikan. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
tidak signifikan atau sangat kecil hal ini tampak dari hasil persentase
pariwisata terhadap PDRB, sehingga dampak yang diberikan pariwisata
terhadap pembangunan ekonomi tidak signifikan.
Hubungan kunjungan wisatawan dengan industri pariwisata dari kedua
variabel tersebut yang berkaitan dalam penelaahan ini adalah faktor-faktor
yang Mempengaruhi industri pariwisata yang terdiri dari adanya kunjungan
wisatawan mancanegara serta adanya kurs nilai tukar yang cenderung naik
turun serta suatu keadaan ekonomi yang mempunyai tingkat inflasi yang
fluktuatif. Dan juga faktor yang mendukung lainnya adalah infrastruktur
dalam pembangunan industri pariwisata. Dan juga keberadaan destinasi
wisata di Jakarta. Dengan demikian kelima faktor ini berfungsi sebagi variabel
bebas atau independent variables. Adapun industri pariwisata sebagai
variable antara (intervening variable) yang dipengaruhi variabel-variabel
bebas. Dan serta bagaimana Hubungannya terhadap pengangguran dan
dampak terhadap UMKM juga dampak terhadap kemiskinan dan juga
terhadap indeks pembangunan manusia.
Pembangunan sektor industri pariwisata dipandang sebagai perubahan
struktur ekonomi atau transisi ekonomi dari sektor industri dan jasa wisata
yang berkelanjutan (Chenery, 2006, 16). Dilanjutkan lagi pendapat (Porter,
2018, 153) bahwa kemakmuran suatu negara tidak tumbuh dari sumbangan
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alamiah, tingkat bunganya atau nilai kursnya namun bergantung pada
kapasitas industrinya pariwisata untuk berinovasi melakukan pembaruan.
Menurut GA. Schmoll (Yoeti, 2015:143) industri pariwisata lebih
cenderung berorientasi dengan menganalisa cara-cara melakukan pemasaran
dan promosi hasil produk industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah
industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari
serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang
berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa
yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat
kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola
dan metode permasalahannya. Sedangkan menurut (Damarji 2016:154)
industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai usaha yang secara
bersama-sama menghasilkan produk-produk dan service yang nantinya secara
langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.
Keberlanjutan dan dampak pariwisata dipengaruhi oleh hubungan antar
komponen daya saing destinasi wisata (Ritchie & Crouch, 2018, 112). Model
teoritis lainnya menyatakan bahwa faktor penentu daya saing destinasi
pariwisata dikelompokkan berdasarkan sisi permintaan dan penawaran
(Hassan, 2010, 52; Heath, 2012, 102; Dwyer & Kim, 2013, 76). Banyak
penelaahan berfokus pada faktor utama yang Mempengaruhi daya saing
destinasi wisata. Namun, sebagian besar penelaahan model daya saing
destinasi mempunyai hasil yang berbeda dan tanpa pengisian yang tepat dan
tanpa pembobotan kontribusi elemen daya saingnya (Goffi, 2013, Hal 57).
Hubungan kurs naik terhadap industri pariwisata turun dan inflasi turun
terhadap industri pariwisata naik, dan juga infrastruktur naik maka industri
pariwisata naik pula, destinasi naik maka industri pariwisata naik atau
meningkat.
Hubungan industri pariwisata naik maka pengangguran akan turun atau
berlawanan arah. Hubungan industri pariwisata naik maka naik pula
merupakan dampak jutaan UMKM mengalami kenaikan serta industri
pariwisata kenaikan maka dampak terhadap menurun tingkat kemiskinan,
dan industri pariwisata naik maka dampak IPM meningkat pula.
5.

Industri UMKM
Dalam Perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha
yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai
macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam
usaha mikro kecil dan menengah telah diatur dalam hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Usaha Mikro Kecil dan
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Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk
mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan
restrukturisasi kredit UMKM yang syariah dan konvensional dengan
mengalokasi dana sekitar Rp78,78 triliun. Untuk meningkatkan likuiditas
UMKM dalam berusaha, Pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja
UMKM sampai Rp10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo.
Sementara itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk
mengurangi beban karyawan UMKM dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh
Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku UMKM, diberikan insentif
PPh final 0,5% Ditanggung Pemerintah. Wajib pajak UMKM tidak perlu
melakukan setoran pajak atas usahanya, dan tidak dilakukan pemotongan
atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku
UMKM. UMKM juga diberikan insentif PPh pasal 22 Impor.
Kebijakan di atas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan
UMKM yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM
selama ini. Terdapat beberapa permasalahan struktural UMKM tergabung
dalam wadah koperasi yang perlu sehingga jutaan UMKM dapat berperan
membentuk Jaringan wadah koperasi hingga terjadi ratusan koperasi
sehingga lebih dalam perekonomian nasional yaitu Koperasi jasa, simpan
pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumen Permasalahan koperasi sebagi
wadah antara lain kualitas dan kontinuitas produksi makanan dan minuman
halal, farmasi, industri dengan bebas limbah berbahaya dan beracun serta
alat, pakaian syarii jumlah ratusan unit usaha, akses pemasaran, packaging
produk, kualitas Sumber Daya Manusia/pelaku UMKM dan industri kecil
menengah (IKM) dan koperasi dan Perusahaan bidang manajerial, keuangan
dan produksi, Pemasaran dalam studi kelayakan bisnis serta ekonomi
manajerial.
Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada pada
pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota). Pemerintah daerah yang
mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan jutaan UMKM dan
ratusan koperasi, serta mempunyai akses langsung dengan koperasi/UMKM.
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah daerah dapat
bekerja sama dengan Kementerian koperasi dan UMKM ini Lembaga terkait,
pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi yaitu PTN dan PTS bersinergi dengan
Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Jika pemerintah daerah ingin
percepatan UMKM/koperasi yang berkualitas dan kuantitas akan maju.
Dengan demikian akan tercipta fundamental perekonomian nasional yang
kuat untuk Indonesia Maju perekonomian kuat.
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Dasar hukum menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta NO. 2 tahun 2020
tentang usaha kecil menengah. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan
daerah tak terkecuali di Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor
penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun hampir 80%
usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM
dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan
yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan UMKM dianggap sebagai sektor
usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun.
Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan UMKM halal dan syariah
makanan dan minuman obat, vitamin alat kesehatan pakaian dan
kelengkapan alat tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja walaupun
persentasi masih 15 % signifikan syariah dan digitalisasi UMKM masih rendah
20-25 %.
Pembangunan Manusia sangat penting dalam dunia digitalisasi sebagai
SDM unggulan yaitu Manusia sebagai agen perubahan pembangunan manusia
seutuhnya, manusia sebagai subyek pembangunan dalam setiap perencanaan
pembangunan, yang bertujuan dalam pembangunan adalah memperluas
pilihan-pilihan manusia melalui pembentukan kemampuan manusia seperti
tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat serta
penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, menikmati
kehidupan atau aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik.
Konsep pembangunan ini selanjutnya dikenal sebagai paradigma
pembangunan manusia yang menempatkan manusia bukan hanya sekedar
alat tapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Paradigma pembangunan
manusia yang disebut sebagai konsep holistic menurut UNDP (2006) terdiri
dari 4 (empat) komponen utama, yaitu: Produktivitas, masyarakat harus
dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses
untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Ekuitas, masyarakat
harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus
agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama
dari setiap kesempatan yang ada, Kesinambungan, akses untuk
memperoleh kesempatan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga
generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan baik modal fisik dan
manusia maupun lingkungan hidup harus dilengkapi agar tercapai
kesinambungan. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh dan
untuk masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam
pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan.
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Dengan peningkatan kemampuan, maka kreativitas dan produktivitas
manusia akan meningkat sehingga dapat menjadi agen pembangunan yang
berkualitas, sumber (BPS) I P M (kesehatan, ekonomi, pendidikan) Provinsi
DKI Jakarta.
Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar
permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahanpermasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran
serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan manusia unggulan juga harus dapat diukur.
Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat semuanya dapat
digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau
negara.
Menurut Lincolin Arsyad (2019,10) tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan.
Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf
hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan
“trickle down effects” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk
miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada
pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini
adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari
golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema
yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi
pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh
negara-negara miskin dan berkembang. Trade off atau pertukaran antara
industri pariwisata dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah
selalu terjadi.
Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal
pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk,
dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap
berikutnya Hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan
hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Sesuai dengan rangkaian perubahan
kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan
pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang
berbentuk huruf U terbalik. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan
meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006,16).
Menurut Sjafrizal (2009,110) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antar daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi
pembangunan di daerah. Namun, koordinasi antar kepala daerah kurang
berjalan efektif bahkan kerap dihadapi konflik kepentingan dalam
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penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik
gubernur, bupati maupun walikota memiliki ego sektoral sehingga terjadi
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam kondisi demikian,
dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah sehingga
pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Ada
baiknya jika antar kepala daerah menyusun rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah sesuai masa jabatan kepala daerah. Sinkronisasi
dan integrasi juga harus rencana strategis yang jelas dan terarah dan
mewakili semua kepentingan wilayah.
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti
timbul dalam pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah
ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi secara wajar
memang akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi seiring dengan
adanya perbedaan sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh
masing-masing daerah. Walaupun pada dasarnya kesenjangan
pembangunan adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri
(Ardani, 2012,11). Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator
perbedaan pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat
pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.
DKI sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau
Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan
ekonomi yang terdiri dari kabupaten pulau seribu dan 5 kotamadya tentu
saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya
adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi
pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan Hal yang penting
untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah
satu strategi dan tujuan pembangunan daerah DKI. Sehingga dalam
prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut
dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan
tersebut
kearah
pemerataan
pembangunan
ekonomi
dengan
memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan
kompetitif di setiap daerah untuk dikembang.
Pengertian pengangguran adalah sesuatu ketidaktersediaan lapangan
pekerjaan dan kurangnya kesempatan bekerja. Jakarta mencatat terjadi
migrasi sektoral cukup besar pada. Migrasi sektoral tersebut berdampak pada
turunnya angka pengangguran (Radit 2018,h 123) Ibu Kota pada periode
Agustus 2018-Agustus 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,02%
dari 6,24% menjadi 6,22%. Penurunan terjadi karena migrasi sektoral
khususnya di sektor akomodasi dan transportasi. Dari yang kerja formal atau
karyawan menjadi pengusaha atau informal. pada Agustus 2019, terjadi
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peningkatan moda transportasi. Menjadi 11,5% dari 10,67% pada 2018
(yoy/year on year). Di waktu yang sama sebagian besar penduduk bekerja di
sektor perdagangan yakni 1,17 juta orang atau 24,12%.
Pada Agustus 2019 sebanyak 68,45% penduduk bekerja pada kegiatan
formal dan persentase pekerja formal turun 1,37% dibandingkan pada 2018.
Jadi memang di Jakarta pekerja formal mengalami penurunan. Dari hasil
temuan BPS Provinsi DKI Jakarta, migrasi sektoral dari kerja formal ke
informal tersebut menurun menjadi 68,86% dari sebelumnya 69,82%.
Sedangkan penyerapan tenaga hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh
penduduk dengan pendidikan SMA sederajat yakni 2,24 juta jiwa (46,33%).
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Jakarta Pusat sebesar 7,51%
sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Jakarta Utara 67,92%,
Lebih lanjut jumlah angkatan kerja meningkat 2,31% atau 116,26 ribu jiwa
sementara jumlah bukan angkatan kerja turun sebesar 1,47% (41,84 ribu
jiwa).
Penyebabnya jumlah penduduk kerja naik, pria meningkat 121,64 jiwa
dan wanita berkurang 11,44 ribu jiwa. Dari sisi pertumbuhan ekonomi DKI
Jakarta triwulan 3/2019 tumbuh 6,1%. Pertumbuhan tersebut lebih lambat
dari triwulan 3/2018 sebesar 6,4%. Bila dilihat quarter-to-quarter (qtoq)
perekonomian Jakarta tumbuh 3,36% lebih cepat dari triwulan 2/2019 yakni
1,66%. Percepatan pertumbuhan ekonomi Jakarta disebabkan oleh
percepatan yang sangat signifikan pada lapangan usaha industri pariwisata.
6.

Industri Pariwisata
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2019 tentang perindustrian, industri
adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih
tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri. Dari pengertian industri sebagai kegiatan
manufakturing, padahal pengertian industri tidak hanya berkenaan dengan,
tetapi industri juga menyangkut dengan semua kegiatan manusia pada
bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial. Oleh karena kegiatan
ekonomi yang luas maka cara penggolongan atau pengklasifikasian
industri berbeda-beda.
Pengertian industri pariwisata disini lebih cenderung memberikan
pengertian bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan
yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (goods and service)
yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang
Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019, industri pariwisata adalah kumpulan
usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang
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dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata. Menurut W. Hunzieker (Yoeti, 2004:38) Industri pariwisata
adalah “Tourism enterprises are all business entities wich, by combining
various means of production, provide goods and services of a specially tourist
nature” maksudnya industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang
terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang
diperlukan para wisatawan.
Masih sedikit model pengembangan daya saing destinasi pariwisata
perkotaan dengan pembobotan kontribusi variabel terhadap peningkatan
daya saing. Berikut merupakan gambar model daya saing destinasi wisata:

Gambar 4.1 Model Daya Saing Destinasi Wisata
Sumber: Gomezelj & MiHalic, 2019

Secara praktis dalam (Austriana 2015,167), semakin lama wisatawan
tinggal di suatu daerah yang dituju, maka akan semakin banyak pula uang
yang akan dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit hanya
untuk keperluan makan dan minum, serta penginapan selama didaerah yang
mereka kunjungi. Selama perjalanan para wisatawan mempunyai berbagai
macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, wisatawan harus rela
mengeluarkan uang. Hal ini akan memicu timbulnya perilaku konsumtif.
Dengan demikian perilaku konsumtif dari wisatawan akan memperbesar
jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Semakin tinggi arus kunjungan
wisatawan maka pendapatan akan terus meningkat di sektor pariwisata.
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Industri pariwisata akan dipengaruhi kurs nilai rupiah. Nilai tukar atau
kurs (foreign exchange rate) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah
harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena
nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya
ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang
tersebut. Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Olivier Blanchard dalam
bukunya Macroeconomics adalah “Nominal exchange rate as the price of the
domestic currency in term of foreign currency”. Frank J. Fabozzi dan Franco
Modigliani 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 anothercurrency”. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa
nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat
dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.
Keseimbangan kurs akan berubah mengikuti perubahan pada skedul
permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskan
mengapa terjadi perubahan kurs, maka harus mengetahui faktor-faktor yang
Mempengaruhi skedul permintaan dan penawaran mata uang. Beberapa
faktor yang Mempengaruhi skedul permintaan dan penawaran mata uang
adalah:
a. Laju Inflasi Relatif
Secara sederhana Hubungan laju inflasi relatif dapat digambarkan
sebagai berikut jika laju inflasi di Amerika Serikat meningkat cukup besar,
sementara laju inflasi di Inggris relatif tetap. Kenaikan laju inflasi di Amerika
Serikat membuat harga produk buatan Amerika Serikat menjadi sangat
mahal. Akibatnya, konsumen di Amerika Serikat akan mengalihkan
pembeliannya ke produk substitusi buatan Inggris, karena harganya relatif
lebih murah. Di lain pihak, konsumen di Inggris akan enggan membeli produk
buatan Amerika Serikat, karena harganya lebih mahal dibandingkan produk
buatan Inggris. Fenomena ini memiliki implikasi ganda. Pertama, permintaan
terhadap £ akan meningkat. Karena ekspor Inggris ke Amerika Serikat akan
melonjak. Eksportir Inggris yang menerima pembayaran dari importir Amerika
Serikat akan menukarkan US$ yang diterima ke £. Kedua, penawaran £ akan
berkurang, karena penurunan animo masyarakat terhadap produk Amerika
Serikat akan menurunkan impor produk dari Amerika Serikat. Pada umumnya
negara yang mempunyai tingkat inflasi yang tinggi mempunyai
kecenderungan nilai mata uang yang melemah (depresiasi). Ada beberapa
perkecualian seperti ketika tingkat inflasi di Amerika Serikat melaju lebih
cepat dibandingkan dengan inflasi di Jepang, tetapi mata uang dolar justru
mengalami apresiasi terhadap mata uang yen Jepang. Dalam hal ini ada faktor
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lain yang bekerja melawan arah inflasi, sehingga Hubungan inflasi menjadi
tidak kelihatan. Seberapa menariknya perbedaan tingkat bunga (di Amerika
Serikat dan di Inggris) di mata investor.
Selain tingkat bunga nominal, analisis juga sering menggunakan tingkat
bunga riil untuk mengukur dampak perubahan kurs mata uang. Tingkat
Pendapatan Relatif. Faktor yang ketiga yang Mempengaruhi kurs adalah
tingkat pendapatan relatif. Misalkan tingkat pendapatan Amerika Serikat naik
cukup besar, sementara tingkat pendapatan Inggris tetap.
Kontrol Pemerintah dapat Mempengaruhi keseimbangan kurs melalui
beberapa cara, antara lain Pengenaan hambatan-hambatan dalam
pergerakan valuta asing. Pengenaan hambatan-hambatan dalam
perdagangan luar negeri Intervensi dalam pasar valuta asing, Perumusan
kebijakan yang Mempengaruhi variabel-variabel ekonomi makro, seperti
inflasi, suku bunga dan tingkat pendapatan. Pengharapan Pasar Pengharapan
pasar mempunyai peran yang signifikan dalam penentuan nilai suatu mata
uang. Nilai mata uang pada saat ini akan sangat dipengaruhi oleh
pengharapan pasar terhadap pergerakan kurs dimasa yang akan datang.
Pengharapan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kondisi
perekonomian, stabilitas politik, kondisi sosial. Hubungan pengharapan pasar
dalam penentuan kurs terasa signifikan karena mata uang pada hakikatnya
merupakan asset financial.
Harga sebuah asset financial sangat ditentukan oleh beberapa banyak
orang yang mau membeli atau memegang aset tersebut, dimana tergantung
pada berapa nilai aset tersebut dimasa mendatang. Semakin banyak orang
yang tertarik untuk menyimpan sebuah aset finansial, nilai aset tersebut
semakin tinggi. Dengan demikian, kesediaan orang untuk memegang suatu
mata uang akan ditentukan oleh pengharapan pasar terhadap nilai mata uang
tersebut dimasa yang akan datang. Pasar valuta asing sangat responsif
terhadap informasi baru. Sebagai contoh, adanya isu kenaikan laju inflasi di
Indonesia akan mendorong penjualan Rupiah untuk mengantisipasi
penurunan nilai Rupiah. Spekulasi oleh operator pasar utama merupakan
faktor penting yang Mempengaruhi nilai tukar di pasar valas, proporsi
transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan
internasional relatif rendah. Sebagian besar transaksi sebenarnya trading
spekulatif yang menyebabkan pergerakan mata uang dan tingkat Hubungan
tukar terhadap industri pariwisata. Ketika pasar memprediksi bahwa mata
uang tertentu akan naik nilainya, mungkin memicu kegilaan membeli yang
mendorong mata uang dan memenuhi prediksi. Sebaliknya, jika pasar
memperkirakan penurunan nilai mata uang tertentu, orang akan mulai
menjualnya dan mata uang akan terdepresiasi.
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Bagian Ketiga
Sebuah Analisis

PENGARUH DAN KONTRIBUSI
INDUSTRI PARIWISATA
A. FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
1.

Pengaruh Kunjungan Wisman Terhadap Industri Pariwisata
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Kunjungan Wisman terhadap
Industri Pariwisata dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara
data Kunjungan Wisman dengan data Industri Pariwisata.

Industri Pariwisata

Grafik Regresi Kunjungan Wisman (X1) dan
Industri Pariwisata (Y), 2005-2020
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Gambar 5.1 Grafik Regresi Hubungan Wisatawan Mancanegara
Dengan Industri Pariwisata 2005-2020

Dalam kegiatan pariwisata, salah satu faktor yang paling penting adalah
Kunjungan Wisatawan, karena dengan adanya kunjungan wisatawan, baik
domestik maupun mancanegara, maka kegiatan ekonomi pariwisata pun
dimulai. Misalnya wisatawan akan membeli tiket pesawat, memesan hotel,
menggunakan jasa transportasi dalam kota, makan di restoran, membeli tiket
masuk ke obyek wisata, menyewa pemandu wisata, membeli oleh-oleh dan
souvenir, dan sebagainya.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata. Industri
Pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini berupa variabelvariabel independen seperti yang telah diuraikan di atas. Hubungan tersebut
dapat berupa Hubungan positif, atau Hubungan negatif. Variabel Independen
yang berhubungan positif berarti mendorong maju Industri Pariwisata. Maka
variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan Industri
Pariwisata. Sementara itu, variabel yang berhubungan negatif akan
menghambat Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu dikendalikan,
sehingga tidak menghambat Industri Pariwisata.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan
data dari variabel Kunjungan Wisma dan Industri Pariwisata, maka variabel
Kunjungan Wisatawan merupakan variabel yang berhubungan positif
terhadap Industri Pariwisata.
2.

Pengaruh Kurs Rupiah Dengan Industri Pariwisata.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Kurs Rupiah terhadap Industri
Pariwisata dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data Kurs
Rupiah) dengan data Industri Pariwisata.
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Regresi Hubungan Kurs Rupiah Dengan Industri
Pariwisata 2005-2020
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Gambar 5.2 Grafik Regresi Hubungan Kurs Rupiah
Dengan Industri Pariwisata 2005-2020

Industri pariwisata akan dipengaruhi kurs nilai rupiah. Nilai tukar atau
kurs (foreign exchange rate) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah
harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena
nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya
ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang
tersebut.
Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Olivier Blanchard dalam
bukunya Macroeconomics adalah “Nominal exchange rate as the price of the
domestic currency in term of foreign currency”.Frank J. Fabozzi dan Franco
Modigliani 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 anothercurrency”. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa
nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat
dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata. Industri
Pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini berupa variabelvariabel independen seperti yang telah diuraikan di atas. Hubungan tersebut
dapat berupa Hubungan positif, atau Hubungan negatif.
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Variabel independen yang berhubungan positif berarti mendorong maju
Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan
meningkatkan Industri Pariwisata. Sementara itu, variabel yang berhubungan
negatif akan menghambat Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu
dikendalikan, sehingga tidak menghambat Industri Pariwisata. Industri
Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama dalam
penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating Variabel, yaitu
variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel independen, dan
kelompok variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dari
variabel Kurs Rupiah dan Industri Pariwisata, maka variabel Kurs Rupiah
merupakan variabel yang berhubungan kecil terhadap Industri Pariwisata.
3.

Pengaruh Infrastruktur Dengan Industri Pariwisata.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Infrastruktur terhadap Industri
Pariwisata dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data
Infrastruktur dengan data Industri Pariwisata.

Grafik Regresi Hubungan Infrastruktur Dengan
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Gambar 5.3 Grafik Regresi Hubungan Infrastruktur
Dengan Industri Pariwisata 2005-2020

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum.
Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit,
jalan, hotel, resto, jembatan, sanitasi, telepon dsb. Lebih jauh lagi, dalam ilmu
ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik)
yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam
penelaahan ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan,
hotel, gedung wisata.
Infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan.
Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur mengacu
pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional,
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pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan
pembangunan ekonomi. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem
pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air,
pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem
keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem
komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik, Rumah sakit, Puskesmas,
klinik kecantikan, Bandara, Kereta Api, kapal, Restoran, Hotel.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri Pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini
berupa variabel-variabel independen seperti yang telah diuraikan di atas.
Hubungan tersebut dapat berupa Hubungan positif, atau Hubungan negatif.
Variabel independen yang berhubungan positif berarti mendorong maju
Industri Pariwisata. Maka variabel perlu ditingkatkan, sehingga akan
meningkatkan Industri Pariwisata.
Sementara variabel yang berhubungan negatif akan menghambat
Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu dikendalikan, sehingga tidak
menghambat Industri Pariwisata. Industri Pariwisata merupakan variabel
yang menjadi kepedulian utama dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat
dikatakan sebagai Mediating Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi
antara kelompok variabel independen, dan kelompok variabel dependen
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa maka variabel Infrastruktur merupakan variabel yang
berhubungan positif terhadap Industri Pariwisata.
4.

Pengaruh Inflasi Dengan Industri Pariwisata
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Inflasi terhadap Industri Pariwisata
dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data Inflasi dengan
data Industri Pariwisata.
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Grafik Regresi Hubungan Inflasi Dengan
Industri Pariwisata 2005-2020
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Gambar 5.4 Grafik Regresi Hubungan Inflasi Dengan Industri Pariwisata 2005-2020

Inflasi Pengertian inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita
temukan dalam literatur ekonomi terhadap industri pariwisata.
Keanekaragaman definisi tersebut terjadi karena luasnya Hubungan inflasi
terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara
inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai
perbedaan pengertian dan persepsi tentang inflasi. Namun pada prinsipnya
masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi suatu fenomena
dan dilema ekonomi Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk
naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya
dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kenaikan tersebut meluas
atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain
berkaitan penurunan industri pariwisata.
Kenaikan harga-harga barang tidak harus dengan persentase yang sama.
Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga
yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Bahkan mungkin dapat
terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga
umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan
harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang
cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Industri pariwisata merupakan
sektor industri yang menghasilkan produk dan jasa di sektor pariwisata.
Sebagai perusahaan kelompok produk yang dihasilkan di industri pariwisata
adalah ribuan produk kerajinan tangan dan kuliner dan industri kecil juga
berperan serta kelompok jasa yang dihasilkan industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri Pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini
berupa variabel-variabel independen seperti yang telah diuraikan di atas.
Hubungan tersebut dapat berupa Hubungan positif, atau Hubungan negatif.
Variabel independen yang berhubungan positif berarti mendorong maju
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Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan
meningkatkan Industri Pariwisata. Sementara itu, variabel yang berhubungan
negatif akan menghambat Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu
dikendalikan, sehingga tidak menghambat Industri Pariwisata.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa variabel Inflasi merupakan variabel yang
berhubungan positif terhadap Industri Pariwisata.
5.

Pengaruh Destinasi Wisata Dengan Industri Pariwisata
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Destinasi Wisata dengan Industri
Pariwisata dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data
Destinasi Wisata (X5) dengan data Industri Pariwisata.

Grafik Regresi Hubungan Destinasi Wisata
Dengan Industri Pariwisata 2005-2020
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Gambar 5.5 Grafik Regresi Hubungan Destinasi Wisata
Dengan Industri Pariwisata 2005-2020

Destinasi Wisata Jakarta sebagai Ibukota dan negara yang memiliki
keindahan alam serta keanekaragaman kesenian dan budaya yang
mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya,
tempat hiburan, tempat olah raga, Monas, Bahari, museum, kepada
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke
Jakarta untuk menikmati keindahan alam dan budaya tersebut.
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Wisatawan yang berkunjung ke daerah yang ada di Jakarta akan
mendatangkan industri pariwisata berupa penerimaan bagi daerah yang
dikunjunginya, sedangkan kedatangan wisatawan mancanegara ke Negara
Indonesia akan mendatangkan devisa bagi Negara. Pulau Seribu dan Jakarta
adalah salah satu pulau yang ada terletak di provinsi DKI, yang termasuk
dalam sepuluh bentang laut, bentang pantai, under water, dan wisata kuliner
ribuan jenis ikan tangkap dari lautan di wilayah kepulauan Seribu, dan
kerajinan tangan.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri Pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini
berupa variabel-variabel independen seperti yang telah diuraikan di atas.
Hubungan tersebut dapat berupa Hubungan positif, atau Hubungan negatif.
Variabel independen yang berhubungan positif berarti mendorong maju
Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan
meningkatkan Industri Pariwisata. Sementara itu, variabel yang berhubungan
negatif akan menghambat Industri Pariwisata. Maka variabel ini perlu
dikendalikan, sehingga tidak menghambat Industri Pariwisata.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan
data dari variabel Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, maka variabel
Destinasi Wisata merupakan variabel yang berhubungan positif terhadap
Industri Pariwisata.

B. ANALISIS KONTRIBUSI INDUSTRI PARIWISATA
1.

Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pengangguran
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Industri Pariwisata terhadap
Pengangguran dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data
Industri Pariwisata dengan data Pengangguran.

76 | Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pembangunan Indek Manusia

Grafik Regresi Hubungan antara Industri
Pariwisata dengan Pengangguran di DKI
Jakarta, 2005-2020
-8,5
-9

200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00

-9,5
-10
-10,5
-11
-11,5

Gambar 5.6 Grafik Regresi Hubungan antara Industri Pariwisata dengan
Pengangguran di DKI Jakarta, 2005-2020

Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri Pariwisata sebagai variabel independen Mempengaruhi
beberapa variabel dependen yang lain. Dalam hal ini berupa variabel
Pengangguran. Hubungan tersebut dapat berupa Hubungan negatif. Variabel
independen Industri Pariwisata yang berhubungan negatif berarti
menurunkan variabel dependen Pengangguran. Maka variabel Industri
Pariwisata ini perlu ditingkatkan, sehingga akan menurunkan variabel
pengangguran, yaitu menurunkan jumlah Pengangguran. Sementara itu,
variabel yang berhubungan negatif akan menghambat Industri Pariwisata.
Maka variabel ini perlu dikendalikan, sehingga tidak menghambat Industri
Pariwisata.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen.
Pengangguran timbul oleh karena kurangnya lapangan kerja. Dan salah
satu sektor ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja adalah sektor
pariwisata. Apabila sektor industri pariwisata tumbuh, maka lapangan kerja
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juga akan terbuka luas. Dengan demikian akan menyerap tenaga kerja atau
menurunkan pengangguran. Pengangguran merupakan bagaimana
kepedulian pemerintah mengatasinya dengan upaya dan strategi. Hal ini
karena tidak ada satu orang pun yang ingin menganggur. Dengan
menganggur, maka berarti seseorang telah menyia-nyiakan sumber daya
yang dimiliki, berupa waktu, tenaga, keterampilan, keahlian, dan
pengetahuan yang dimiliki. Menganggur juga menimbulkan beban bagi pihak
lain yang harus memenuhi kebutuhan seseorang yang menganggur tersebut.
Adanya pengangguran juga berarti menurunkan produktivitas suatu
masyarakat atau bangsa. Selain itu, pengangguran juga menimbulkan
berbagai kerawanan atau penyakit sosial, seperti kejahatan, pencurian,
perampokan, penjambretan, pelacuran, pengemis, gelandangan, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil pengolahan data dari Industri Pariwisata dan variabel
Pengangguran, maka variabel Industri Pariwisata merupakan variabel yang
berhubungan negatif terhadap Pengangguran, dalam arti menurunkan
pengangguran.
2.

Kontribusi Industri Pariwisata terhadap perkembangan Sektor UMKM
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Industri Pariwisata terhadap
Jumlah UMKM dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data
Industri Pariwisata dengan data UMKM.
Grafik regresi seperti pada Gambar 5.7 di bawah ini:

Grafik Regresi Hubungan antara Industri
Pariwisata dengan Jumlah UKM di DKI
Jakarta, 2005-2020
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Gambar 5.7 Grafik Regresi Hubungan antara Industri Pariwisata dengan
Jumlah UMKM di DKI Jakarta, 2005-2020
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Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri Pariwisata sebagai variabel independen Mempengaruhi
beberapa variabel dependen yang lain. Dalam hal ini berupa variabel Jumlah
UMKM. Hubungan tersebut dapat berupa Hubungan positif. Variabel
independen Industri Pariwisata yang berhubungan positif berarti mendorong
maju variabel dependen UMKM. Maka variabel perlu ditingkatkan, sehingga
akan meningkatkan variabel UMKM, yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas
UMKM. Sementara itu, variabel yang berhubungan akan mendorong
pertumbuhan UMKM. Maka variabel ini perlu percepatan program, sehingga
mendukung pertumbuhan Industri pariwisata. Dengan pelatihan
kewirausahaan, klasterisasi, naik kelas. Diharapkan tumbuh kembang UMKM
konvensional dan syariah ribuan jenis usaha perlengkapan baju muslim, hijab,
makanan dan minuman halal, alat kosmetik, industri kecil syariah dengan
didukung Majelis Ulama Indonesia dan bank Syariah Indonesia mengingat
masyarakat Jakarta penduduknya mayoritas muslim dengan pengikut Nabi
Muhammad Jutaan Umat dan sudah Ribuan Tahun, Penganut agama Islam
Usaha Kecil Menengah bersifat UMKM Syariah walaupun masih 10 hingga
25% , dan juga UMKM yang menganut kristen, katholik, budha, hindu seluruh
agama baik dengan tujuan sejahtera lahir batin, mendapatkan rezeki,
perdamaian dunia, sehat, panjang umur dan berjiwa sosial, beramal. Dengan
profesi usaha atau berwirausaha berjumlah jutaan UMKM. yang
menggunakan digitalisasi Marketing, atau online digital 12-30% dari 6,55 juta
UMKM prov DKI Jakarta, Indonesia kurang lebih 90 hingga 120 juta UMKM
yang potensial penyumbang konsumsi dan Produk Domestik Bruto, Produk
domestik neto
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel dapat dikatakan sebagai Mediating Variabel,
yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel independen,
dan kelompok variabel dependen.
Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang dikelola
oleh anggota masyarakat secara tidak formal serta kelompok industri ini
beroperasi harus mempunyai legalitas dan mempunyai berupa kios, pikulan,
warung. Pemerintah mendukung keberadaan UMKM ini karena dapat
menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Bahkan jutaan UMKM
juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jakarta
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3.

Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Industri Pariwisata terhadap
Kemiskinan dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi antara data
Industri Pariwisata dengan data Kemiskinan.

Grafik Regresi Hubungan antara Industri
Pariwisata dengan Kemiskinan di DKI Jakarta,
2005-2020
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Gambar 5.8 Grafik Regresi Hubungan antara Industri Pariwisata dengan
Kemiskinan di DKI Jakarta, 2005-2020

Peningkatan Industri Pariwisata akan menurunkan kemiskinan, atau
dengan kata lain, meningkatkan kesejahteraan. Industri pariwisata
merupakan sektor industri yang menghasilkan produk dan jasa di sektor
pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang dihasilkan di industri
pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner. Sedangkan kelompok
jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa transportasi,
penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata, dan lain-lain.
Industri Pariwisata sebagai variabel independen Mempengaruhi
beberapa variabel dependen yang lain. Dalam hal ini berupa variabel
Kemiskinan. Variabel independen Industri Pariwisata yang berhubungan
negatif terhadap variabel Kemiskinan berarti menghambat atau menurunkan
variabel dependen Kemiskinan. Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga
akan menurunkan variabel Kemiskinan, yaitu menurunkan tingkat Kemiskinan.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen.
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Wilayah Pemda DKI Jakarta dengan perbandingan wilayah Indonesia
tingkat kemiskinan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan kawasan
barat Indonesia. Ketimpangan antarwilayah yang masih terjadi antara lain
disumbang oleh kontribusi ekonomi antar wilayah yang juga relatif masih
timpang.
Apabila Industri Pariwisata meningkat maka dapat diperkirakan
meningkatkan pengentasan Kemiskinan, berarti angka kemiskinan makin
menurun dan berlaku sebaliknya, apabila industri pariwisata menurun maka
jumlah orang miskin akan meningkat.
Apabila Industri Pariwisata meningkat maka dapat diperkirakan
mengatasi Kemiskinan, berarti angka kemiskinan makin menurun dan berlaku
sebaliknya, apabila industri pariwisata menurun maka jumlah orang miskin
akan meningkat. Berdasarkan pengolahan data dari Industri Pariwisata dan
variabel Kemiskinan, maka variabel Industri Pariwisata merupakan variabel
yang berhubungan negatif terhadap Kemiskinan, yang berarti akan
menurunkan Kemiskinan, atau dengan kata lain, akan meningkatkan
kesejahteraan warga DKI Jakarta.
4.

Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap IPM
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Laksono Edhi Lukito
(Disertasi, 2020) bahwa Hubungan antara Industri Pariwisata terhadap Indek
Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dengan menghitung fungsi regresi
antara data Industri Pariwisata dengan data IPM (Z4).

Grafik Regresi Hubungan antara Industri
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Gambar 5.9 Grafik Regresi Hubungan antara Industri Pariwisata dengan
IPM di DKI Jakarta, 2005-2020
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Peningkatan Industri Pariwisata akan meningkatkan kesejahteraan.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk dan
jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang dihasilkan di
industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner. Sedangkan
kelompok jasa yang dihasilkan di industri pariwisata adalah jasa transportasi,
penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata. Industri Pariwisata sebagai
variabel independen Mempengaruhi beberapa variabel dependen yang lain.
Dalam hal ini berupa variabel IPM. Variabel independen Industri Pariwisata
yang berhubungan positif berarti mendorong maju variabel dependen IPM.
Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan variabel
IPM, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta.
Industri Pariwisata merupakan variabel yang menjadi kepedulian utama
dalam penelaahan ini. Variabel ini dapat dikatakan sebagai Mediating
Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara kelompok variabel
independen, dan kelompok variabel dependen.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang
menunjukkan tingkat pembangunan manusia di suatu negara yang terkait
kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, yang meliputi kondisi
kesehatan rasio kesembuhan covid dan Rumah sakit, rasio dokter masalah
obat dan PCR, pendidikan (strategi belajar, teknologi pendidikan, manajemen
SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi swasta dan Perguruan tinggi Negeri, rasio
kelulusan Program S1, S2, S3) dan daya beli ekonomi.
Apabila suatu daerah memiliki Indek IPM yang tinggi, maka hal itu
menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakatnya baik; tingkat
pendidikan masyarakatnya rata-rata tinggi; serta memiliki daya beli yang
tinggi terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, atau dengan kata
lain mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi kesehatan masyarakat yang baik, berarti masyarakat
mendapatkan pelayanan kesehatan apabila menderita sakit, dan tersedia
obat-obatan dengan harga yang terjangkau.
Tingkat pendidikan yang tinggi berarti masyarakat dapat mengenyam
pendidikan hingga ke tingkat yang tinggi, sehingga memiliki pengetahuan dan
keterampilan atau keahlian serta attitude yang tinggi pula. Untuk masyarakat
di DKI Jakarta, rata-rata lama pendidikan yang dicapai adalah sekitar 10-12
tahun.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang dapat memberikan
pekerjaan, sehingga juga memberikan penghasilan bagi masyarakat yang
bekerja di sektor tersebut. Dengan penghasilan itu, maka kesejahteraan
masyarakat meningkat, sehingga angka indek pembangunan manusia (IPM)
akan meningkat pula.
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Apabila pertumbuhan pariwisata meningkat maka angka indek
pembangunan manusia (IPM) akan meningkat pula, dalam arti industri
meningkat maka kesejahteraan masyarakat meningkat, angka IPM meningkat
bisa terukur dengan angka kesehatan, daya beli ekonomi, taraf pendidikan
meningkat. Berdasarkan deskripsi dari Industri Pariwisata dan variabel IPM,
maka variabel Industri Pariwisata merupakan variabel yang berhubungan
positif terhadap IPM.
5.

Variabel Industri Pariwisata
Variabel Industri pariwisata merupakan data jumlah industri pariwisata
yang beroperasi di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara
grafis data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.10 Jumlah ratusan Perusahaan Pariwisata sebagai indikator Industri
pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2005-2020 berbasis Triwulan.

Industri pariwisata terbentuknya dari kumpulan-kumpulan ratusan
perusahaan di bidang pariwisata dengan penjelasan gambar dari tahun 2005
hingga 2011 perusahaan mencapai jumlah 300 perusahaan, di lanjutkan
tahun 2013-2014 mencapai 450 perusahaan. Selanjutnya terjadi peningkatan
pada tahun 2015-2016 mencapai 516 perusahaan. Selanjutnya tahun 20172018 mencapai 702 perusahaan. Selanjutnya di tahun 2019 mencapai 800
perusahaan. Namun pada tahu 2020 terjadi penurunan menjadi 634
perusahaan.
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Pengertian industri pariwisata lebih cenderung memberikan pengertian
bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan yang secara
bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (goodsandservice) yang
dibutuhkan oleh para wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata
Nomor 10 Tahun 2019, industri pariwisata adalah kumpulan usaha
pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari
bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para
wisatawan. Industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan
menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk
industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri,
tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan
yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang
lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga
dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara
geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode
permasalahannya. Industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai usaha
yang secara bersama-sama menghasilkan produk- produk dan service yang
nantinya secara langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.
Industri pariwisata semakin penting karena memberi manfaat
peningkatan pendapatan maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Di seluruh
sektor, pariwisata menyumbang 5%. Gross domestic product (GDP) dan
pekerjaan global.
Untuk Indonesia pariwisata menyumbang 4% GDP dan 7,75% lapangan
kerja (Kemenparekraf, 2020). Disamping kunjungan wisatawan internasional
tidak mengalami kejenuhan. Satu dekade terakhir, jumlah kunjungan
wisatawan internasional ini selalu meningkat (UNWTO, 2020). Tingkat makro
daya saing pariwisata yaitu penyediaan barang dan jasa yang lebih baik
dibanding destinasi wisata lain memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi
nasional.
Pariwisata di kota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu dari 50 destinasi
wisata (PP No.50,2020). Perencanaan pariwisata dilakukan melalui
pendekatan dengan pemanfaatan ruang jalur barat, tengah dan timur. Lima
tahun terakhir, persoalan rendahnya daya saing pariwisata kota Jakarta dapat
diukur berdasarkan rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan (1,2%)
yang berada di bawah pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (12,02%
BPS DKI 2019). Disamping itu, apabila dibandingkan dengan sasaran
pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 7% sampai 8%
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(Pemda DKI Jakarta, 2018), maka pertumbuhan kunjungan wisatawan
tergolong meningkat.
Pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan yang berkelanjutan
dan inklusif. Yang didukung dengan kajian-kajian (fakta, angka, pembuktian).
Identifikasi faktor penentu sehingga potensi bisa terealisasi - pentingnya
benchmark. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi: pariwisata,
menyumbang pertumbuhan, lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan usaha
UMKM, pentingnya sektor pariwisata yaitu sebagai potensi aset
mengandalkan sumber daya alam, budaya dan sosial Indonesia (level daerah).
Industri pariwisata membantu mendorong proses perlindungan terhadap
lingkungan fisik dan sosial dan masyarakat setempat, maka faktor-faktor yang
mempengaruhi industri pariwisata harus diidentifikasi secara cermat dan
dioptimalkan perannya. Keberhasilan industri pariwisata yaitu perusahaan
yang berkaitan wisata perusahaan hotel, travel restoran, bandara,
penerbangan yang akan menghasilkan pendapatan daerah berupa pajak,
retribusi, pajak.
Sebagai indikasikan oleh tingginya tingkat kunjungan wisatawan dan
lama tinggal wisatawan di DTW; meningkatnya jumlah dan paket wisata yang
ditawarkan; meningkatnya fasilitas transportasi (darat, laut, udara) - baik
secara kuantitas maupun kualitas; bertambahnya akomodasi di DTW seperti:
hotel, rumah makan; dan bertambahnya lembaga penunjang pariwisata,
seperti: agen perjalanan, biro pelayanan paspor sebagainya.
Salah satu persoalan fundamental yang menjadi tantangan Indonesia
dewasa adalah pertumbuhan ekonomi; kurs, inflasi, pengangguran,
kemiskinan yang berkaitan industri pariwisata berkembang dirasa masih
terbatas. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menyadari bahwa
keterbatasan laju pertumbuhan saat menjadi risiko penting yang dapat
membawa Indonesia masuk dalam perangkap income Gap.
Isu tersebut telah menjadi perhatian dan merupakan bagian dari
tantangan harus diatasi dalam strategi pembangunan jangka panjang dan
jangka menengah. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan upaya
peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta upaya untuk
mengatasi berbagal kemiskinan yang ada, dalam konteks pendapatan antar
kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Berbagai dinamika global dan
domestik telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir masih jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi
yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik bila
disandingkan dengan berbagal negara yang ada di dunia dan tantangan yang
ada. Namun demikian, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dirasakan
masih berada di bawah pertumbuhan potensial yang ada.
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Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Hal ini
berupa variabel-variabel independen seperti yang telah diuraikan di atas.
Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif, atau pengaruh negatif.
Variabel independen yang berpengaruh positif berarti mendorong maju
industri pariwisata. Maka variabel ini perlu ditingkatkan, sehingga akan
meningkatkan industri pariwisata.
Sementara, diduga variabel yang berpengaruh negatif akan menghambat
industri pariwisata. Maka variabel perlu dikendalikan, sehingga tidak
menghambat industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan variabel
yang menjadi kepedulian utama dalam penelitian. Variabel dapat dikatakan
sebagai Mediating Variabel, yaitu variabel yang menjadi mediasi antara
kelompok Variabel Independen, dan kelompok Variabel Dependen.
a.

Variabel Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Data variabel Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
merupakan data jumlah Wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta mulai dari
tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan
sebagai berikut:
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Gambar 5.11 Jumlah wisatawan mancanegara di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis data triwulan.
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Penjelasan dari kunjungan wisata mancanegara dari tahun 2005-2007
sudah mengalami kenaikan jumlah wisatawan, selanjutnya pada tahun 20082010 terus meningkat tercatat pada triwulan pertama 2010 sejumlah
1.992.114. Dan selanjutnya pada tahun 2011 wisatawan mancanegara yang
datang mencapai 1.612.414, dilanjutkan lagi pada tahun 2012-2014 pada
triwulan pertama mencapai 2.621.314 orang Selanjutnya pada tahun 20152016 tercatat sebanyak 3.876.887. Berikutnya pada tahun 2017-2018
mencapai target yang ditentukan dari pemda yang terdiri dari walikota
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan
Kepulauan Seribu tercatat pengunjung wisatawan mancanegara sebesar
4.456.654. Di tahun 2019 masih mengalami peningkatan mencapai angka
4.815.687. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2020 tercatat
1.298.049 turis.
Bagaimana pentingnya pariwisata sebagai suatu industri perlu
dikembangkan pada suatu negara, Wahab dalam bukunya Tourism
Management (2016:12) mengatakan : "It is an important factor of economic
development, as it motivates the development of several sectors on the
national economy". Pariwisata merupakan faktor penting dalam
pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan
beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya peningkatan kegiatan
perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi
pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan
aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu
wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional.
Dalam kegiatan pariwisata, salah satu faktor yang paling penting adalah
Kunjungan Wisatawan, karena dengan adanya kunjungan wisatawan, baik
domestik maupun mancanegara, maka kegiatan ekonomi pariwisata pun
dimulai. Misalnya wisatawan akan membeli tiket pesawat, memesan hotel,
menggunakan jasa transportasi dalam kota, makan di restoran, membeli tiket
masuk ke obyek wisata, menyewa pemandu wisata, membeli oleh-oleh dan
souvenir, dan sebagainya. Mengingat akan variabel Kunjungan Wisatawan
merupakan variabel yang sangat penting dalam kepariwisataan.
b.

Variabel Kurs Rupiah
Data variabel Kurs Rupiah merupakan data Kurs Rupiah yang berlaku di
Indonesia serta DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis
data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Grafik Perkembangan Nilai Kurs Rupiah 20052020
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Gambar 5.12 Perkembangan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar AS, 2005-2020,
berdasarkan data triwulan.

Kurs Nilai Tukar Rupiah di awal 2005 dengan angka Rp 9.485/Dollar
Amerika. Pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan juga Rp 10.789/Dollar
Amerika. Akan tetapi tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp
9.900/Dollar Amerika, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp
10.452/Dollar Amerika. Dua tahun berikutnya 2011-2012 meningkat terus,
juga di tahun 2013 meningkat terus mencapai angka Rp 12.289/Dollar
Amerika. Tahun 2014 menurun drastis mencapai angka Rp 11.564/Dollar
Amerika, hingga tahun 2015 menurun terus hingga mencapai angka Rp
11.500/Dollar Amerika. Selanjutnya tahun 2016 turun mencapai Rp
11.350/Dollar Amerika. Tahun 2017 meningkat menjadi angka Rp
11.945/Dollar Amerika dan di tahun 2018 masih meningkat mencapai Rp
11.892/Dollar Amerika. Selanjutnya di tahun 2019 menjadi Rp 12.890/Dollar
Amerika dan di tahun 2020 triwulan pertama Rp 14.590/Dollar Amerika,
triwulan kedua Rp 14.850/Dollar Amerika, selanjutnya naik Rp 15.670/Dollar
Amerika dan naik Rp 15.867/Dollar Amerika.
Industri pariwisata akan dipengaruhi kurs nilai rupiah. Nilai tukar atau
kurs (foreign exchange rate) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah
harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena
nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya
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ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang
tersebut. Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Olivier Blanchard dalam
bukunya Macroeconomics adalah “Nominal exchange rate as the price of the
domestic currency in term of foreign currency”.Frank J. Fabozzi dan Franco
Modigliani 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 anothercurrency”. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa
nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat
dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.
Oleh karena mata uang merupakan alat untuk bertransaksi di suatu
negara, maka Kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain
sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian negara tersebut. Kurs
Rupiah terhadap mata uang luar negeri pada umumnya dalam posisi lebih
rendah, dan juga kurang stabil. Hal ini menyebabkan Wisatawan luar negeri
kurang suka untuk menyimpan mata uang Rupiah berlama-lama. Mereka
pada umumnya hanya membeli mata uang Rupiah secukupnya saja, untuk
kepentingan selama berwisata di Jakarta. Dan apabila masih tersisa cukup
banyak, maka uang Rupiah tersebut akan ditukar kembali ke uang Dollar.
Mengingat akan Hal itu, maka variabel Kurs Rupiah merupakan variabel yang
sangat penting dalam kepariwisataan.
c.

Variabel Infrastruktur
Data variabel Infrastruktur merupakan data jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta mulai dari
tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan
sebagai berikut:
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Grafik Anggaran Pembangunan Infrastruktur
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Gambar 5.13 Anggaran pembangunan Infrastruktur di DKI Jakarta,
tahun 2005-2020, berbasis triwulan.

Di mulai pada tahun 2005 dengan biaya anggaran infrastruktur dalam
jutaan yang terdiri dengan angka Rp 10,765 milyar, kemudian tahun 2006
meningkat Rp 11,000 milyar dan di tahun 2007 Rp 11,230 milyar. Lalu
meningkat lagi pada tahun 2008 Rp 17,700 milyar dan di tahun 2009 turun
menjadi Rp 13,300 milyar. Lalu pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp
16,100 milyar. Tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp 19,500 milyar.
Pada tahun 2012 mengalami penurunan Rp 16,100 milyar dan tahun 2013
naik RP 18,700 milyar. Menaik lagi tahun 2014 menjadi Rp 19,000 milyar lalu
di 2015 turun Rp 17,200 milyar. pada tahun 2016-2018 meningkat hingga
mencapai Rp 18,900 milyar. akan tetapi di tahun 2019 turun mencapai angka
Rp 18,200 milyar. Di lanjutkan tahun 2020 turun drastis menjadi Rp 16,540
milyar.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan
sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai
fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, hotel, resto, jembatan, sanitasi,
telepon dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud
dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan
pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan
sistem saluran pembuangan, hotel, gedung wisata.
Infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan.
Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur mengacu
pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional,
pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan
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pembangunan ekonomi. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem
pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air,
pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem
keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem
komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. Selanjutnya, infrastruktur
dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi
dan peruntukannya.
Infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial.
Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja
pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi
diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air
bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk
pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase
serta proyek transportasi seperti jalar kereta api, angkutan kota, kapal
pelabuhan, waterway, dan bandara, travel
Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur
pendidikan dan kesehatan. Pembedaan infrastruktur juga seringkali
didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut.
Disagregasi investasi tersebut dibedakan dalam dua kategori. Pertama,
jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan kereta api, jalan, pelabuhan,
dan sistem telepon). Kedua, infrastruktur yang merupakan aset dengan
cakupan lokal/regional (transportasi kota, internet distribusi tenaga listrik,
dan sistema air bersih).
Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas intervensi yang berbeda
pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori ini berkaitan dengan
karakteristik antar region. Pembahasan mengenai infrastruktur cenderung
mengarah pada pembahasan barang Publik. Infrastruktur seperti jalan tol
merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah
meskipun infrastruktur bukanlah barang publik murni (impure public goods).
Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi
barang publik) yaitu non-rivalry dan non-excludablerivalry.
Merupakan sifat rivalitas (persaingan) dalam mengkonsumsi/
menggunakan suatu barang maknanya adalah jika suatu barang digunakan
oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika
seseorang mengkonsumsi/menggunakan suatu barang dan tidak terjadi
persaingan dan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut. Dengan
kata lain, jika kondisi sebaliknya, yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk
menahan orang lain untuk bersama-sama mengkonsumsi barang tersebut,
barang itu dapat dikatakan sebagai barang publik. Dengan memahami sifat
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infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur
memiliki karakter eksternalitas.
Hal ini sesuai dengan sifatnya, yaitu dimana infrastruktur disediakan oleh
pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak
memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur. Bagi
sektor privat beberapa infrastruktur merupakan input yang tidak berbayar
(unpaid input) dan inilah yang disebut eksternalitas pada infrastruktur.
Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan mempermudah
wisatawan dalam menikmati kegiatan wisatanya. Misalnya dengan sistem
transportasi yang baik, mulai dari kondisi jalan yang baik, maka wisatawan
dapat pergi ke lokasi wisata dengan nyaman dan cepat, sehingga dapat
menghemat waktu mereka yang terbatas. Juga para wisatawan dapat
mengunjungi lebih banyak lokasi wisata, hotel, restoran sehingga terjadi
kegiatan ekonomi di banyak lokasi wisata. Mengingat akan hal, maka variabel
Infrastruktur merupakan variabel yang sangat penting dalam pertumbuhan
industri kepariwisataan Jakarta.
d.

Variabel Inflasi
Data variabel Inflasi merupakan data tingkat inflasi yang terjadi di
Indonesia, termasuk DKI Jakarta, mulai dari tahun 2005 hingga 2020.
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Gambar 5.14 Perkembangan inflasi di Provinsi DKI Jakarta,
tahun 2005-2020, berbasis triwulan.
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Di awal tahun 2005 Inflasi mencapai angka 3.89%, tahun berikutnya pada
2006 mengalami penurunan menjadi 3.89%. Di tahun 2007 terjadi penurunan
kembali mencapai 3.56%, dan tahun 2008 di angka 3.67%. namun pada tahun
2009 turun di angka 3.42%, meningkat kembali di tahun 2010 mencapai
angka 3.89%. Tahun 2011 mengalami penurunan di angka 3.51%, turun
kembali di 2012 menjadi 3.47%. Tahun 2013 meningkat di angka 3.65% akan
tetapi di 2014 mengalami penurunan kembali di angka 3.33% hingga 2015
menjadi 3.27%. Meningkat kembali di tahun 2016 di 3.67% dan 2017 di 4.76%
namun di 2018 turun menjadi 4.67%. dan di tahun 2019 naik menjadi 4.73%
dan turun di 2020 menjadi 4.72%.
Pengertian inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan
dalam literatur ekonomi terhadap industri pariwisata. Keanekaragaman
definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai
sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan
berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan
pengertian dan persepsi tentang inflasi.
Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan
bahwa inflasi suatu fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah
kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus,
Sukirno (2017,h 134). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau
dua barang saja tidak disebut inflasi, kenaikan tersebut meluas atau
menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain
berdampak industri pariwisata.
Kenaikan harga-harga barang tidaklah harus dengan persentase yang
sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan
harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Bahkan mungkin
dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan
harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu.
Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam
persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi.
Apabila di suatu negara terjadi inflasi dengan tingkat yang cukup besar,
maka Hal itu akan menurunkan nilai mata uang di negara tersebut. Dengan
kata lain, daya beli mata uang tersebut menurun. Dengan terjadinya inflasi,
maka harga barang-barang akan naik. Dalam konteks kepariwisataan,
walaupun wisatawan hanya berkunjung dalam beberapa hari, namun apabila
harga barang-barang menjadi mahal, maka para wisatawan mungkin akan
mengurangi jumlah hari kunjungannya, mengurangi kunjungan ke lokasilokasi wisata, dan mengurangi belanja oleh-oleh dan souvenir. Mengingat
akan Hal itu, maka variabel Inflasi merupakan variabel yang sangat penting
dalam kepariwisataan.
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e.

Variabel Destinasi Wisata
Data variabel Destinasi Wisata merupakan data jumlah destinasi wisata
yang ada di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data
tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.15 Perkembangan Destinasi Wisata di Provinsi DKI Jakarta, 2005-2020,
berbasis triwulan.

Di awal tahun 2005 destinasi wisata di provinsi DKI Jakarta sebanyak 212
destinasi, dan bertambah di tahun 2006 menjadi 223 destinasi. Tahun 2007
kembali terjadi peningkatan di angka 278 destinasi, tahun berikutnya 2008
menjadi 253 destinasi. Penurunan terjadi kembali di tahun 2009 menjadi 232
destinasi. Tahun 2010 sebanyak 282 destinasi, dan meningkat secara drastis
di tahun 2011 sebanyak 469 destinasi. Tahun 2012 bertambah menjadi 494
destinasi, namun di tahun 2013 berkurang menjadi 478 destinasi. Di tahun
tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah, tahun 2014 menjadi 469
destinasi, tahun 2015 menjadi 450 destinasi, 2016 sebanyak 440 destinasi dan
2017 sebanyak 434 destinasi. Tetapi peningkatan pun terjadi pada tahun
berikutnya 2018 menjadi 498 destinasi, 2019 sebanyak 653 destinasi dan
pada tahun 2020 sebanyak 674 destinasi.
Destinasi Wisata Jakarta sebagai Ibukota dan negara yang memiliki
keindahan alam serta keanekaragaman kesenian dan budaya yang
mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi
budaya,tempat hiburan,tempat olah raga bermacam Monas, Bahari, museum,
kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang
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berkunjung ke Jakarta untuk menikmati keindahan alam dan budaya tersebut.
Wisatawan yang berkunjung ke daerah yang ada di Jakarta akan
mendatangkan industri pariwisata berupa penerimaan bagi daerah yang
dikunjunginya, sedangkan kedatangan wisatawan mancanegara ke Negara
Indonesia akan mendatangkan devisa bagi Negara. Pulau Seribu dan Jakarta
adalah salah satu pulau yang terletak di provinsi DKI, yang termasuk dalam
sepuluh bentang laut, bentang pantai, under water, dan wisata kuliner dan
kerajinan tangan.
Dalam dunia pariwisata, destinasi wisata merupakan faktor yang sangat
penting. Tanpa adanya destinasi wisata, maka tidak akan ada wisatawan yang
akan berkunjung. Dengan demikian tidak akan terjadi kegiatan pariwisata.
Pada dasarnya destinasi wisata adalah faktor yang menimbulkan
kegiatan pariwisata. Oleh sebab itu, semua pihak yang berkepentingan, perlu
memikirkan pengembangan destinasi wisata yang baik, sehingga menarik
kunjungan wisatawan. DKI Jakarta peranan pemerintah dalam hal ini Dinas
Pariwisata, Dinas perindustrian dan perdagangan serta UKM. untuk
mengembangkan destinasi wisata sangat dibatasi. Dengan kata lain,
pengembangan destinasi wisata termasuk dalam tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) Dinas Pariwisata.
Adapun Tupoksi Dinas Pariwisata di DKI Jakarta terbatas pada fasilitasi
destinasi wisata yang ada, bantuan perbaikan sarana dan prasarana wisata,
dan penyuluhan atau pembinaan kepariwisataan. Sedangkan pembentukan
destinasi wisata hanya dilakukan oleh pihak swasta, atau unit-unit museum
yang dikelola oleh Dinas Museum dan Kepurbakalaan. Dinas Pariwisata
berwenang mengelola suatu destinasi wisata, karena Dinas Pariwisata
dimaksudkan untuk membangun dan mengelola obyek-obyek wisata.
Namun oleh karena pentingnya pembangunan destinasi wisata, maka
telah dibuat kesepakatan atau kerja sama antara sepuluh pihak kementrian
untuk mengembangkan kepariwisataan Jakarta pada umumnya, termasuk
dalam membangun destinasi wisata, infrastruktur wisata, UMKM. Mengingat
akan hal itu, maka variabel Destinasi Wisata merupakan variabel yang sangat
penting dalam kepariwisataan.
f.

Variabel Pengangguran
Data variabel Pengangguran merupakan data jumlah pengangguran yang
ada di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data
tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran
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Gambar 5.16 Perkembangan tingkat pengangguran di Prov. DKI Jakarta,
Tahun 2005-2020, berbasis triwulan.

Pengangguran adalah sesuatu ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan
kurangnya kesempatan bekerja. Jakarta mencatat terjadi migrasi sektoral
cukup besar pada. Migrasi sektoral tersebut berdampak pada turunnya angka
pengangguran Ibu Kota pada periode Agustus 2018-Agustus 2019 tingkat
pengangguran terbuka (TPT) turun 0,02% dari 6,24% menjadi
6,22%.Penurunan terjadi karena migrasi sektoral khususnya di sektor
akomodasi dan transportasi. Dari yang kerja formal atau karyawan menjadi
pengusaha atau informal. pada Agustus 2019, terjadi peningkatan moda
transportasi. Menjadi 11,5% dari 10,67% pada 2018 (yoy/year on year). Di
waktu yang sama sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan
yakni 1,17 juta orang atau 24,12%. Pada Agustus 2019 sebanyak 68,45%
penduduk bekerja pada kegiatan formal dan persentase pekerja formal turun
1,37% dibandingkan pada 2018.
Jadi memang di Jakarta pekerja formal mengalami penurunan. Dari hasil
temuan BPS Provinsi DKI Jakarta, migrasi sektoral dari kerja formal ke
informal tersebut menurun menjadi 68,86% dari sebelumnya 69,82%.
Sedangkan penyerapan tenaga hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh
penduduk dengan pendidikan SMA sederajat yakni 2,24 juta jiwa (46,33%).
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Jakarta Pusat sebesar 7,51%
sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Jakarta Utara 67,92%.
Lebih lanjut jumlah angkatan kerja meningkat 2,31% atau 116,26 ribu jiwa
sementara jumlah bukan angkatan kerja turun sebesar 1,47% (41,84 ribu
jiwa).
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Pengangguran juga merupakan kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak dapat bekerja, karena tidak ada pihak yang memberi
kerja, atau yang bersangkutan tidak dapat bekerja sebagai wirausaha karena
tidak dimilikinya sumber daya untuk berusaha. Industri pariwisata merupakan
salah satu sektor industri yang menyediakan lapangan kerja di bidang
pariwisata. Pengangguran akan menurun apabila industri pariwisata
meningkat, dan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam rangka menjawab dan mengatasi tantangan pembangunan tersebut,
maka akan dijelaskan mengenai arah kebijakan pembangunan terutama dari
IPM, Wisman, pertumbuhan tenaga kerja, devisa agar mampu mencapai hasil
pembangunan yang lebih baik dalam kesiapan era revolusi industri 4.0 yang
serba internet dengan pemasaran wisata, hotel, travel, penerbangan,
restoran, secara offline dan online. Akibat adanya pandemi covid 19 terjadi
penurunan seluruh variabel pariwisata.
Pengangguran timbul oleh karena kurangnya lapangan kerja. Dan salah
satu sektor ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja adalah sektor
pariwisata. Apabila sektor industri pariwisata tumbuh, maka lapangan kerja
juga akan terbuka luas. Dengan demikian akan menyerap atau menurunkan
pengangguran.
Pengangguran merupakan kepedulian pemerintah, bahkan menjadi
problem yang rumit. Hal ini karena tidak ada satu orang pun yang ingin
menganggur. Dengan menganggur, maka berarti seseorang telah menyianyiakan sumber daya yang dimiliki, berupa waktu, tenaga, keterampilan,
keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki. Menganggur juga menimbulkan
beban bagi pihak lain yang harus memenuhi kebutuhan seseorang yang
menganggur tersebut diera covid 19 adanya virus yang mematikan pada
tahun 2020, 2021.
Adanya pengangguran juga berarti menurunkan produktivitas suatu
masyarakat atau bangsa. Selain itu, pengangguran juga menimbulkan
berbagai kerawanan atau penyakit sosial, seperti kejahatan, pencurian,
perampokan, penjambretan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain.
Mengingat akan hal itu, maka variabel pengangguran merupakan variabel
yang sangat penting, sebagai dampak atau sebagai implikasi dari tumbuhnya
industri pariwisata.
g.

Variabel UMKM
Data variabel UMKM merupakan data jumlah UMKM yang ada di DKI
Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat
ditampilkan sebagai berikut:
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Grafik Perkembangan Jumlah UKM DKI Jakarta,
2005-2020
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Gambar 5.17 Perkembangan jumlah UKM di Provinsi DKI Jakarta,
Tahun 2005-2020, berbasis data triwulan.

Di awal tahun 2005 hingga 2010 jumlah UKM di provinsi Jakarta
mencapai 2,80 jutaan unit usaha. Dan pada tahun 2011 sampai 2015 jumlah
UKM terus saja meningkat mencapai 4,79 jutaan unit usaha. Kemudian di
tahun 2016 jumlah UKM mencapai 5,07 jutaan unit usaha, bertambah pada
tahun 2017 sebanyak 6,12 jutaan unit usaha. Terus meningkat pada tahun
2018 menjadi 6,31 jutaan unit usaha dan tahun 2019 di angka 6,67 jutaan
unit usaha hingga pada tahun 2020 mencapai angka 6,95 jutaan unit usaha.
Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang dikelola
oleh anggota masyarakat secara tidak formal. Seringkali kelompok industri ini
beroperasi belum legalitas berupa kios, lapak, dan pikulan. Pemerintah pun
mendukung keberadaan UMKM ini karena dapat menjadi sumber mata
pencaharian bagi masyarakat. Bahkan UMKM ini juga dapat membuka
lapangan kerja bagi masyarakat.
Meningkatnya industri pariwisata akan berdampak terhadap
meningkatnya UMKM. Dan sebaliknya peningkatan usaha kecil juga
meningkatkan jumlah perusahaan atau industri pariwisata, dengan
banyaknya bermunculan usaha kecil baik itu di usaha kuliner dan non kuliner,
pakaian, cenderamata atau oleh-oleh.
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h.

Variabel Kemiskinan
Data Variabel Kemiskinan merupakan data tingkat kemiskinan yang
terjadi di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data
tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta,
2005-2020
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Gambar 5.18 Perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis data triwulan.

Awal tahun 2005 angka kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebanyak
7.46%. Lalu pada tahun 2006 meningkat menjadi 7.88%. Tahun 2007 hingga
2009 mengalami penurunan di angka 6.67%, Tahun 2010-2011 berada di
angka 6.78%. Namun di 2012 meningkat menjadi 7.99% dan tahun 2013
sampai 2015 selalu mengalami penurunan secara drastis menjadi 6.78%. 6.89%
di tahun 2016 dan pada tahun 2017 dan 2018 berada di angka 5.99%. Dalam
dua tahun berikutnya terus meningkat di angka 8.68%.
i.

Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Data variabel IPM merupakan data Indeks Pembangunan Manusia yang
berhasil dicapai oleh Pemerintah DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga
2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.19 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi DKI Jakarta, 2005-2020, berbasis data triwulan.

Dalam tiga tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren
meningkat yakni dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 70,81 di tahun 2017. Indek
Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat
pembangunan manusia di suatu negara yang terkait kesejahteraan
masyarakat di negara tersebut, yang meliputi kondisi kesehatan, lama
pendidikan dan daya beli ekonomi.
Apabila suatu daerah memiliki Indek IPM yang tinggi, maka Hal itu
menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakatnya baik; tingkat
pendidikan masyarakatnya rata-rata tinggi; serta memiliki daya beli yang
tinggi terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, atau dengan kata
lain mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kesehatan
masyarakat yang baik, berarti masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan
apabila menderita sakit, dan tersedia obat-obatan dengan harga yang
terjangkau.
Tingkat pendidikan yang tinggi berarti masyarakat dapat mengenyam
pendidikan hingga ke tingkat yang tinggi, sehingga memiliki pengetahuan dan
keterampilan atau keahlian serta attitude yang tinggi pula. Untuk masyarakat
di DKI Jakarta, rata-rata lama pendidikan yang dicapai adalah sekitar 10-12
tahun.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang dapat memberikan
pekerjaan, sehingga juga memberikan penghasilan bagi masyarakat yang
bekerja di sektor tersebut. Dengan penghasilan itu, maka kesejahteraan
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masyarakat meningkat, sehingga angka indek pembangunan manusia akan
meningkat pula.

C. SYSTEM PENGOLAHAN MENGGUNAKAN APLIKASI
MATEMATIKA DAN STATISTIK
Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 5.1 Hasil Statistik Deskriptif
Date: 11/03/21
Time: 10:10
Sample: 1 64
D(LN_Y)
D(Z1)
D(LN_Z2)
D(Z3)
Mean
0.018473
-0.003968
0.012746
0.022698
Median
0.030583
0.070000
0.008082
0.040000
Maximum
0.157038
0.600000
0.117428
2.050000
Minimum
-0.204615
-2.440000
-0.078628 -0.590000
Std. Dev.
0.066261
0.442699
0.030487
0.413464
Skewness
-1.158065
-2.949175
0.324083
2.104790
Kurtosis
5.271010
16.16779
6.112049
11.03187
Jarque-Bera
27.62011
546.4759
26.52554
215.8577
Probability
0.000001
0.000000
0.000002
0.000000
Sum
1.163782
-0.250000
0.803025
1.430000
Sum Sq. Dev.
0.272214
12.15091
0.057625
10.59904
Observations
63
63
63
63

SECARA

1.

D(Z4)
0.321587
0.150000
7.670000
-7.210000
1.876087
0.155748
11.14963
174.5980
0.000000
20.26000
218.2216
63

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

D(LN_X1)
0.001380
0.007534
1.231082
-2.181834
0.338206
-3.542935
31.44811

D(LN_X2)
0.008167
0.008788
6.899686
-6.890359
1.238793
-0.008574
31.45830

D(LN_X3)
0.005888
0.010471
0.255560
-0.198322
0.082045
0.060095
4.276361

D(X4)
0.006032
0.020000
0.850000
-0.820000
0.259550
-0.329564
5.401141

D(LN_X5)
0.017110
0.015103
0.559616
-0.173769
0.088173
3.461480
24.26344

Jarque-Bera
Probability

2256.199
0.000000

2125.923
0.000000

4.314298
0.115654

16.27481
0.000292

1312.661
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

0.086953
7.091744

0.514530
95.14574

0.370971
0.417344

0.380000
4.176708

1.077960
0.482012

Observations

63

63

63

63

63

Pengaruh dan Kontribusi Industri Pariwisata | 101

Dari tabel diatas maka statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Tentang industri pariwisata dalam ribuan perusahaan dengan simbol (Y)
sebagai berikut dengan angka Mean/rata-rata 0.018473, Median
0.030583, Maximum 0.157038, Minimum -0.204615, Std. Dev. 0.066261.
2. Z1/Tingkat Pengangguran dalam satuan persentase dengan angka
Mean/rata-rata -0.003968, Median 0.070000, Maximum 0.600000,
Minimum -2.440000, Std. Dev. 0.442699.
3. Z2/UMKM dalam satuan Jutaan dengan angka Mean/rata-rata 0.012746,
Median 0.008082, Maximum 0.117428, Minimum -0.078628, Std.
Dev. 0.030487.
4. Z3/Tingkat Kemiskinan dengan satuan persentase dengan angka Mean/
rata-rata 0.022698, Median 0.040000, Maximum 2.050000, Minimum 0.590000, Std. Dev. 0.413464.
5. Z4/Indek Pembangunan Manusia dalam persentase dengan angka
Mean/rata-rata 0.321587, Median 0.150000, Maximum 7.670000,
Minimum -7.210000, Std. Dev. 1.876087.
6. X1/Kunjungan Wisata Mancanegara dalam jutaan dengan angka Mean/
rata-rata 0.001380, Median 0.007534, Maximum 1.231082, Minimum 2.181834, Std. Dev. 0.338206.
7. X2/Kurs Nilai Tukar dalam Dollar (AS) ke Rupiah, Mean/rata 0.008167,
Median 0.008788, Maximum 6.899686, Minimum -6.890359, Std. Dev.
1.238793.
8. X3/Infrastruktur Wisata dalam Pengeluaran dalam Milyard Rupiah
Mean/rata-rata 0.005888, Median 0.010471, Maximum 0.255560,
Minimum -0.198322, Std. Dev. 0.082045.
9. X4/inflasi dalam persen dengan angka Mean/rata-rata 0.006032, Median
0.020000, Maximum 0.850000, Minimum -0.820000, Std. Dev. 0.259550.
10. X5/Destinasi Wisata dalam ratusan obyek wisata dengan angka Mean/
rata-rata 0.017110, Median 0.015103, Maximum0.559616, Minimum0.173769, Std. Dev. 0.088173.
a.

Objek Industri Pariwisata
Objek Industri pariwisata merupakan data jumlah industri pariwisata
yang beroperasi di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara
grafis data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.20 Jumlah ratusan Perusahaan Pariwisata sebagai indikator Industri
pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2005-2020 berbasis Triwulan.

Industri pariwisata terbentuknya dari kumpulan-kumpulan ratusan
perusahaan di bidang pariwisata dengan penjelasan gambar dari tahun 2005
hingga 2011 perusahaan mencapai jumlah 300 perusahaan, di lanjutkan
tahun 2013-2014 mencapai 450 perusahaan. Selanjutnya terjadi peningkatan
pada tahun 2015-2016 mencapai 516 perusahaan. Selanjutnya tahun 20172018 mencapai 702 perusahaan. Selanjutnya di tahun 2019 mencapai 800
perusahaan. Namun pada tahu 2020 terjadi penurunan menjadi 634
perusahaan.
Pengertian industri pariwisata lebih cenderung memberikan pengertian
bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan yang secara
bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (goodsandservice) yang
dibutuhkan oleh para wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata
Nomor 10 Tahun 2019, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata
yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari
bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para
wisatawan. Industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan
menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk
industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri,
tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan
yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang
lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga
dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara
geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode
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permasalahannya. Industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai usaha
yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk dan service yang
nantinya secara langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.
Industri pariwisata semakin penting karena memberi manfaat
peningkatan pendapatan maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Di seluruh
sektor, pariwisata menyumbang 5%. Gross domestic product (GDP) dan
pekerjaan global.
Untuk Indonesia pariwisata menyumbang 4% GDP dan 7,75% lapangan
kerja (Kemenparekraf, 2020). Disamping kunjungan wisatawan internasional
tidak mengalami kejenuhan. Satu dekade terakhir, jumlah kunjungan
wisatawan internasional ini selalu meningkat (UNWTO, 2020). Tingkat makro
daya saing pariwisata yaitu penyediaan barang dan jasa yang lebih baik
dibanding destinasi wisata lain memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi
nasional.
Pariwisata di kota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu dari 50 destinasi
wisata (PP No.50,2020). Perencanaan pariwisata dilakukan melalui
pendekatan dengan pemanfaatan ruang jalur barat, tengah dan timur. Lima
tahun terakhir, persoalan rendahnya daya saing pariwisata kota Jakarta dapat
diukur berdasarkan rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan (1,2%)
yang berada di bawah pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (12,02 %
BPS DKI 2019). Disamping itu, apabila dibandingkan dengan sasaran
pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 7% sampai 8%
(Pemda DKI Jakarta, 2018), maka pertumbuhan kunjungan wisatawan
tergolong meningkat.
Pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan yang berkelanjutan
dan inklusif. Yang didukung dengan kajian-kajian (fakta, angka, pembuktian).
Identifikasi faktor penentu sehingga potensi bisa terealisasi pentingnya
benchmark. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi: pariwisata,
menyumbang pertumbuhan, lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan usaha
UMKM, pentingnya sektor pariwisata yaitu sebagai potensi aset
mengandalkan sumber daya alam, budaya dan sosial Indonesia (level daerah).
Industri pariwisata membantu mendorong proses perlindungan terhadap
lingkungan fisik dan sosial dan masyarakat setempat, maka faktor-faktor yang
mempengaruhi industri pariwisata harus diidentifikasi secara cermat dan
dioptimalkan perannya. Keberhasilan industri pariwisata yaitu perusahaan
yang berkaitan wisata perusahaan hotel, travel restoran, bandara,
penerbangan yang akan menghasilkan pendapatan daerah berupa pajak,
retribusi, pajak.
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Sebagai indikasikan oleh tingginya tingkat kunjungan wisatawan dan
lama tinggal wisatawan di DTW; meningkatnya jumlah dan paket wisata yang
ditawarkan; meningkatnya fasilitas transportasi (darat, laut, udara) baik
secara kuantitas maupun kualitas; bertambahnya akomodasi di DTW seperti:
hotel, rumah makan; dan bertambahnya lembaga penunjang pariwisata,
seperti: agen perjalanan, biro pelayanan paspor sebagainya.
Salah satu persoalan fundamental yang menjadi tantangan Indonesia
dewasa adalah pertumbuhan ekonomi; kurs, inflasi, pengangguran,
kemiskinan yang berkaitan industri pariwisata berkembang dirasa masih
terbatas. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menyadari bahwa
keterbatasan laju pertumbuhan saat menjadi risiko penting yang dapat
membawa Indonesia masuk dalam perangkap income Gap.
Isu tersebut telah menjadi perhatian dan merupakan bagian dari
tantangan harus diatasi dalam strategi pembangunan jangka panjang dan
jangka menengah. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan upaya
peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta upaya untuk
mengatasi berbagal kemiskinan yang ada, dalam konteks pendapatan antar
kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Berbagai dinamika global dan
domestik telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir masih jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi
yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik bila
disandingkan dengan berbagal negara yang ada di dunia dan tantangan yang
ada. Namun demikian, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dirasakan
masih berada di bawah pertumbuhan potensial yang ada.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang menghasilkan produk
dan jasa di sektor pariwisata. Sebagai contoh, kelompok produk yang
dihasilkan di industri pariwisata adalah produk kerajinan tangan dan kuliner.
Sedangkan kelompok jasa yang dihasilkan industri pariwisata adalah jasa
transportasi, penginapan, pemandu wisata dan obyek wisata.
Industri pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Hal ini
berupa Objek-Objek independen seperti yang telah diuraikan di atas.
Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif, atau pengaruh negatif.
Objek independen yang berpengaruh positif berarti mendorong maju industri
pariwisata. Maka Objek ini perlu ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan
industri pariwisata.
Sementara, diduga objek yang berpengaruh negatif akan menghambat
industri pariwisata. Maka objek perlu dikendalikan, sehingga tidak
menghambat industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan objek yang
menjadi kepedulian utama dalam kajian. Objek dapat dikatakan sebagai
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Mediating Objek, yaitu objek yang menjadi mediasi antara kelompok objek
Independen, dan kelompok objek Dependen.
b.

Objek Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Data Objek Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) merupakan
data jumlah Wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta mulai dari tahun 2005
hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

Grafik Kunjungan Wisman di DKI Jakarta,
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Gambar 5.21 Jumlah wisatawan mancanegara di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis data triwulan.

Penjelasan dari kunjungan wisata mancanegara dari tahun 2005-2007
sudah mengalami kenaikan jumlah wisatawan, selanjutnya pada tahun 20082010 terus meningkat tercatat pada triwulan pertama 2010 sejumlah
1.992.114. Dan selanjutnya pada tahun 2011 wisatawan mancanegara yang
datang mencapai 1.612.414, dilanjutkan lagi pada tahun 2012-2014 pada
triwulan pertama mencapai 2.621.314 orang Selanjutnya pada tahun 20152016 tercatat sebanyak 3.876.887. Berikutnya pada tahun 2017-2018
mencapai target yang ditentukan dari pemda yang terdiri dari walikota
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan
Kepulauan Seribu tercatat pengunjung wisatawan mancanegara sebesar
4.456.654. Di tahun 2019 masih mengalami peningkatan mencapai angka
4.815.687. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2020 tercatat
1.298.049 turis.
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Bagaimana pentingnya pariwisata sebagai suatu industri perlu
dikembangkan pada suatu negara, Wahab dalam bukunya Tourism
Management (2016:12) mengatakan : "It is an important factor of economic
development, as it motivates the development of several sectors on the
national economy". Pariwisata merupakan faktor penting dalam
pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan
beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya peningkatan kegiatan
perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi
pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan
aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu
wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional.
Dalam kegiatan pariwisata, salah satu faktor yang paling penting adalah
Kunjungan Wisatawan, karena dengan adanya kunjungan wisatawan, baik
domestik maupun mancanegara, maka kegiatan ekonomi pariwisata pun
dimulai. Misalnya wisatawan akan membeli tiket pesawat, memesan hotel,
menggunakan jasa transportasi dalam kota, makan di restoran, membeli tiket
masuk ke obyek wisata, menyewa pemandu wisata, membeli oleh-oleh dan
souvenir, dan sebagainya. Mengingat akan objek Kunjungan Wisatawan
merupakan objek yang sangat penting dalam kepariwisataan.
c.

Objek Kurs Rupiah
Data Objek Kurs Rupiah merupakan data Kurs Rupiah yang berlaku di
Indonesia serta DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis
data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.22 Perkembangan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar AS, 2005-2020,
berdasarkan data triwulan.
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Kurs Nilai Tukar Rupiah di awal 2005 dengan angka Rp 9.485/Dollar
Amerika. Pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan juga Rp 10.789/Dollar
Amerika. Akan tetapi tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 9.900/
Dollar Amerika, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp
10.452/Dollar Amerika. Dua tahun berikutnya 2011-2012 meningkat terus,
juga di tahun 2013 meningkat terus mencapai angka Rp 12.289/Dollar
Amerika. Tahun 2014 menurun drastis mencapai angka Rp 11.564/Dollar
Amerika, hingga tahun 2015 menurun terus hingga mencapai angka Rp
11.500/Dollar Amerika. Selanjutnya tahun 2016 turun mencapai Rp
11.350/Dollar Amerika. Tahun 2017 meningkat menjadi angka Rp
11.945/Dollar Amerika dan di tahun 2018 masih meningkat mencapai Rp
11.892/Dollar Amerika. Selanjutnya di tahun 2019 menjadi Rp 12.890/Dollar
Amerika dan di tahun 2020 triwulan pertama Rp 14.590/Dollar Amerika,
triwulan kedua Rp 14.850/Dollar Amerika, selanjutnya naik Rp 15.670/Dollar
Amerika dan naik Rp 15.867/Dollar Amerika.
Industri pariwisata akan dipengaruhi kurs nilai rupiah. Nilai tukar atau
kurs (foreign exchange rate) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah
harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena
nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya
ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang
tersebut. Pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Olivier Blanchard dalam
bukunya Macroeconomics adalah “Nominal exchange rate as the price of the
domestic currency in term of foreign currency”.Frank J. Fabozzi dan Franco
Modigliani 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 anothercurrency”. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa
nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat
dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.
Oleh karena mata uang merupakan alat untuk bertransaksi di suatu
negara, maka Kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain
sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian negara tersebut. Kurs
Rupiah terhadap mata uang luar negeri pada umumnya dalam posisi lebih
rendah, dan juga kurang stabil. Hal ini menyebabkan Wisatawan luar negeri
kurang suka untuk menyimpan mata uang Rupiah berlama-lama. Mereka
pada umumnya hanya membeli mata uang Rupiah secukupnya saja, untuk
kepentingan selama berwisata di Jakarta. Dan apabila masih tersisa cukup
banyak, maka uang Rupiah tersebut akan ditukar kembali ke uang Dollar.
Mengingat akan Hal itu, maka Objek Kurs Rupiah merupakan Objek yang
sangat penting dalam kepariwisataan.
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d.

Objek Infrastruktur
Data Objek Infrastruktur merupakan data jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta mulai dari
tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan
sebagai berikut:
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Gambar 5.23 Anggaran pembangunan Infrastruktur di DKI Jakarta,
tahun 2005-2020, berbasis triwulan.

Di mulai pada tahun 2005 dengan biaya anggaran infrastruktur dalam
jutaan yang terdiri dengan angka Rp 10,765 milyar, kemudian tahun 2006
meningkat Rp 11,000 milyar dan di tahun 2007 Rp 11,230 milyar. Lalu
meningkat lagi pada tahun 2008 Rp 17,700 milyar dan di tahun 2009 turun
menjadi Rp 13,300 milyar. Lalu pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp
16,100 milyar. Tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp 19,500 milyar.
Pada tahun 2012 mengalami penurunan Rp 16,100 milyar dan tahun 2013
naik RP 18,700 milyar. Menaik lagi tahun 2014 menjadi Rp 19,000 milyar lalu
di 2015 turun Rp 17,200 milyar. pada tahun 2016-2018 meningkat hingga
mencapai Rp 18,900 milyar. akan tetapi di tahun 2019 turun mencapai angka
Rp 18,200 milyar. Di lanjutkan tahun 2020 turun drastis menjadi Rp 16,540
milyar.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan
sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai
fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, hotel, resto, jembatan, sanitasi,
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telepon dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud
dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan
pemerintah. Infrastruktur dalam kajian ini meliputi jalan, jembatan, dan
sistem saluran pembuangan,hotel,gedung wisata.
Infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan.
Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur mengacu
pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional,
pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan
pembangunan ekonomi. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem
pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air,
pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem
keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem
komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. Selanjutnya, infrastruktur
dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi
dan peruntukannya.
Infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial.
Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja
pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi
diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air
bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk
pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase
serta proyek transportasi seperti jalar kereta api, angkutan kota, kapal
pelabuhan, waterway, dan bandara, travel
Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur
pendidikan dan kesehatan. Pembedaan infrastruktur juga seringkali
didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut.
Disagregasi investasi tersebut dibedakan dalam dua kategori. Pertama,
jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan kereta api, jalan, pelabuhan,
dan sistem telepon). Kedua, infrastruktur yang merupakan aset dengan
cakupan lokal/regional (transportasi kota, internet distribusi tenaga listrik,
dan sistema air bersih).
Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas intervensi yang berbeda
pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori ini berkaitan dengan
karakteristik antar region. Pembahasan mengenai infrastruktur cenderung
mengarah pada pembahasan barang Publik. Infrastruktur seperti jalan tol
merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah
meskipun infrastruktur bukanlah barang publik murni (impure public goods).
Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi
barang publik) yaitu non-rivalry dan non-excludablerivalry.
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Merupakan sifat rivalitas (persaingan) dalam mengkonsumsi/
menggunakan suatu barang maknanya adalah jika suatu barang digunakan
oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika
seseorang mengkonsumsi/menggunakan suatu barang dan tidak terjadi
persaingan dan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut. Dengan
kata lain, jika kondisi sebaliknya, yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk
menahan orang lain untuk bersama-sama mengkonsumsi barang tersebut,
barang itu dapat dikatakan sebagai barang publik. Dengan memahami sifat
infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur
memiliki karakter eksternalitas.
Hal ini sesuai dengan sifatnya, yaitu dimana infrastruktur disediakan oleh
pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak
memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur. Bagi
sektor privat beberapa infrastruktur merupakan input yang tidak berbayar
(unpaid input) dan inilah yang disebut eksternalitas pada infrastruktur.
Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan mempermudah
wisatawan dalam menikmati kegiatan wisatanya. Misalnya dengan sistem
transportasi yang baik, mulai dari kondisi jalan yang baik, maka wisatawan
dapat pergi ke lokasi wisata dengan nyaman dan cepat, sehingga dapat
menghemat waktu mereka yang terbatas. Juga para wisatawan dapat
mengunjungi lebih banyak lokasi wisata, hotel, restoran sehingga terjadi
kegiatan ekonomi di banyak lokasi wisata. Mengingat akan hal, maka objek
Infrastruktur merupakan objek yang sangat penting dalam pertumbuhan
industri kepariwisataan Jakarta.
e.

Objek Inflasi
Data Objek Inflasi merupakan data tingkat inflasi yang terjadi di
Indonesia, termasuk DKI Jakarta, mulai dari tahun 2005 hingga 2020.
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Grafik Perkembangan Inflasi di DKI Jakarta
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Gambar 5.24 Perkembangan inflasi di Provinsi DKI Jakarta,
tahun 2005-2020, berbasis triwulan.

Di awal tahun 2005 Inflasi mencapai angka 3.89%, tahun berikutnya pada
2006 mengalami penurunan menjadi 3.89%. Di tahun 2007 terjadi penurunan
kembali mencapai 3.56%, dan tahun 2008 di angka 3.67%. Namun pada tahun
2009 turun di angka 3.42%, meningkat kembali di tahun 2010 mencapai
angka 3.89%. Tahun 2011 mengalami penurunan di angka 3.51%, turun
kembali di 2012 menjadi 3.47%. Tahun 2013 meningkat di angka 3.65% akan
tetapi di 2014 mengalami penurunan kembali di angka 3.33% hingga 2015
menjadi 3.27%. Meningkat kembali di tahun 2016 di 3.67% dan 2017 di 4.76%
namun di 2018 turun menjadi 4.67%. dan di tahun 2019 naik menjadi 4.73%
dan turun di 2020 menjadi 4.72%.
Pengertian inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan
dalam literatur ekonomi terhadap industri pariwisata. Keanekaragaman
definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai
sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan
berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan
pengertian dan persepsi tentang inflasi.
Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan
bahwa inflasi suatu fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah
kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus,
Sukirno (2017,h 134). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau
dua barang saja tidak disebut inflasi, kenaikan tersebut meluas atau
menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain
berdampak industri pariwisata.
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Kenaikan harga-harga barang tidaklah harus dengan persentase yang
sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan
harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Bahkan mungkin
dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan
harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu.
Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam
persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi.
Apabila di suatu negara terjadi inflasi dengan tingkat yang cukup besar,
maka Hal itu akan menurunkan nilai mata uang di negara tersebut. Dengan
kata lain, daya beli mata uang tersebut menurun. Dengan terjadinya inflasi,
maka harga barang-barang akan naik. Dalam konteks kepariwisataan,
walaupun wisatawan hanya berkunjung dalam beberapa hari, namun apabila
harga barang-barang menjadi mahal, maka para wisatawan mungkin akan
mengurangi jumlah hari kunjungannya, mengurangi kunjungan ke lokasilokasi wisata, dan mengurangi belanja oleh-oleh dan souvenir. Mengingat
akan Hal itu, maka Objek Inflasi merupakan Objek yang sangat penting dalam
kepariwisataan.
f.

Objek Destinasi Wisata
Data Objek Destinasi Wisata merupakan data jumlah destinasi wisata
yang ada di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data
tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.25 Perkembangan Destinasi Wisata di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis triwulan.
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Di awal tahun 2005 destinasi wisata di provinsi DKI Jakarta sebanyak 212
destinasi, dan bertambah di tahun 2006 menjadi 223 destinasi. Tahun 2007
kembali terjadi peningkatan di angka 278 destinasi, tahun berikutnya 2008
menjadi 253 destinasi. Penurunan terjadi kembali di tahun 2009 menjadi 232
destinasi. Tahun 2010 sebanyak 282 destinasi, dan meningkat secara drastis
di tahun 2011 sebanyak 469 destinasi. Tahun 2012 bertambah menjadi 494
destinasi, namun di tahun 2013 berkurang menjadi 478 destinasi. Di tahun
tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah, tahun 2014 menjadi 469
destinasi, tahun 2015 menjadi 450 destinasi, 2016 sebanyak 440 destinasi dan
2017 sebanyak 434 destinasi. Tetapi peningkatan pun terjadi pada tahun
berikutnya 2018 menjadi 498 destinasi, 2019 sebanyak 653 destinasi dan
pada tahun 2020 sebanyak 674 destinasi.
Destinasi Wisata Jakarta sebagai Ibukota dan negara yang memiliki
keindahan alam serta keanekaragaman kesenian dan budaya yang
mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya,
tempat hiburan, tempat olah raga bermacam Monas, Bahari, museum,
kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang
berkunjung ke Jakarta untuk menikmati keindahan alam dan budaya tersebut.
Wisatawan yang berkunjung ke daerah yang ada di Jakarta akan
mendatangkan industri pariwisata berupa penerimaan bagi daerah yang
dikunjunginya, sedangkan kedatangan wisatawan mancanegara ke Negara
Indonesia akan mendatangkan devisa bagi Negara. Pulau Seribu dan Jakarta
adalah salah satu pulau yang terletak di provinsi DKI, yang termasuk dalam
sepuluh bentang laut, bentang pantai, under water, dan wisata kuliner dan
kerajinan tangan.
Dalam dunia pariwisata, destinasi wisata merupakan faktor yang sangat
penting. Tanpa adanya destinasi wisata, maka tidak akan ada wisatawan yang
akan berkunjung. Dengan demikian tidak akan terjadi kegiatan pariwisata.
Pada dasarnya destinasi wisata adalah faktor yang menimbulkan
kegiatan pariwisata. Oleh sebab itu, semua pihak yang berkepentingan, perlu
memikirkan pengembangan destinasi wisata yang baik, sehingga menarik
kunjungan wisatawan. DKI Jakarta peranan pemerintah dalam hal ini Dinas
Pariwisata, Dinas perindustrian dan perdagangan serta UKM untuk
mengembangkan destinasi wisata sangat dibatasi. Dengan kata lain,
pengembangan destinasi wisata termasuk dalam tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) Dinas Pariwisata.
Adapun Tupoksi Dinas Pariwisata di DKI Jakarta terbatas pada fasilitasi
destinasi wisata yang ada, bantuan perbaikan sarana dan prasarana wisata,
dan penyuluhan atau pembinaan kepariwisataan. Sedangkan pembentukan
destinasi wisata hanya dilakukan oleh pihak swasta, atau unit-unit museum
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yang dikelola oleh Dinas Museum dan Kepurbakalaan. Dinas Pariwisata
berwenang mengelola suatu destinasi wisata, karena Dinas Pariwisata
dimaksudkan untuk membangun dan mengelola obyek-obyek wisata.
Namun oleh karena pentingnya pembangunan destinasi wisata, maka
telah dibuat kesepakatan atau kerja sama antara sepuluh pihak kementrian
untuk mengembangkan kepariwisataan Jakarta pada umumnya, termasuk
dalam membangun destinasi wisata, infrastruktur wisata, UMKM. Mengingat
akan hal itu, maka Objek Destinasi Wisata merupakan Objek yang sangat
penting dalam kepariwisataan.
g.

Objek Pengangguran
Data Objek Pengangguran merupakan data jumlah pengangguran yang
ada di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data
tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 5.26 Perkembangan tingkat pengangguran di
Prov. DKI Jakarta, 2005-2020, berbasis triwulan.

Pengangguran adalah sesuatu ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan
kurangnya kesempatan bekerja. Jakarta mencatat terjadi migrasi sektoral
cukup besar pada. Migrasi sektoral tersebut berdampak pada turunnya angka
pengangguran Ibu Kota pada periode Agustus 2018-Agustus 2019 tingkat
pengangguran terbuka (TPT) turun 0,02% dari 6,24% menjadi 6,22%.
Penurunan terjadi karena migrasi sektoral khususnya di sektor akomodasi dan
transportasi. Dari yang kerja formal atau karyawan menjadi pengusaha atau
informal. Pada Agustus 2019, terjadi peningkatan moda transportasi. Menjadi
11,5% dari 10,67% pada 2018 (yoy/year on year). Di waktu yang sama
sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan yakni 1,17 juta
orang atau 24,12%. Pada Agustus 2019 sebanyak 68,45% penduduk bekerja
pada kegiatan formal dan persentase pekerja formal turun 1,37%
dibandingkan pada 2018.
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Jadi memang di Jakarta pekerja formal mengalami penurunan. Dari hasil
temuan BPS Provinsi DKI Jakarta, migrasi sektoral dari kerja formal ke
informal tersebut menurun menjadi 68,86% dari sebelumnya 69,82%.
Sedangkan penyerapan tenaga hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh
penduduk dengan pendidikan SMA sederajat yakni 2,24 juta jiwa (46,33%).
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Jakarta Pusat sebesar 7,51%
sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Jakarta Utara 67,92%.
Lebih lanjut jumlah angkatan kerja meningkat 2,31% atau 116,26 ribu jiwa
sementara jumlah bukan angkatan kerja turun sebesar 1,47% (41,84 ribu
jiwa).
Pengangguran juga merupakan kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak dapat bekerja, karena tidak ada pihak yang memberi
kerja, atau yang bersangkutan tidak dapat bekerja sebagai wirausaha karena
tidak dimilikinya sumber daya untuk berusaha. Industri pariwisata merupakan
salah satu sektor industri yang menyediakan lapangan kerja di bidang
pariwisata. Pengangguran akan menurun apabila industri pariwisata
meningkat, dan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam rangka menjawab dan mengatasi tantangan pembangunan tersebut,
maka akan dijelaskan mengenai arah kebijakan pembangunan terutama dari
IPM, Wisman, pertumbuhan tenaga kerja, devisa agar mampu mencapai hasil
pembangunan yang lebih baik dalam kesiapan era revolusi industri 4.0 yang
serba internet dengan pemasaran wisata, hotel, travel, penerbangan,
restoran, secara offline dan online akibat adanya pandemi covid 19 terjadi
penurunan seluruh Objek pariwisata.
Pengangguran timbul oleh karena kurangnya lapangan kerja. Dan salah
satu sektor ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja adalah sektor
pariwisata. Apabila sektor industri pariwisata tumbuh, maka lapangan kerja
juga akan terbuka luas. Dengan demikian akan menyerap atau menurunkan
pengangguran.
Pengangguran merupakan kepedulian pemerintah, bahkan menjadi
problem yang rumit. Hal ini karena tidak ada satu orang pun yang ingin
menganggur. Dengan menganggur, maka berarti seseorang telah menyianyiakan sumber daya yang dimiliki, berupa waktu, tenaga, keterampilan,
keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki. Menganggur juga menimbulkan
beban bagi pihak lain yang harus memenuhi kebutuhan seseorang yang
menganggur tersebut diera covid 19 adanya virus yang mematikan pada
tahun 2020, 2021.
Adanya pengangguran juga berarti menurunkan produktivitas suatu
masyarakat atau bangsa. Selain itu, pengangguran juga menimbulkan
berbagai kerawanan atau penyakit sosial, seperti kejahatan, pencurian,
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perampokan, penjambretan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain.
Mengingat akan Hal itu, maka Objek Pengangguran merupakan Objek yang
sangat penting, sebagai dampak atau sebagai implikasi dari tumbuhnya
industri pariwisata.
h.

Objek UMKM
Data Objek UMKM merupakan data jumlah UMKM yang ada di DKI
Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut dapat
ditampilkan sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Jumlah UKM DKI
Jakarta,
2005-2020
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Gambar 5.27 Perkembangan jumlah UKM di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis data triwulan.

Di awal tahun 2005 hingga 2010 jumlah UKM di provinsi Jakarta
mencapai 2,80 jutaan unit usaha. Dan pada tahun 2011 sampai 2015 jumlah
UKM terus saja meningkat mencapai 4,79 jutaan unit usaha. Kemudian di
tahun 2016 jumlah UKM mencapai 5,07 jutaan unit usaha, bertambah pada
tahun 2017 sebanyak 6,12 jutaan unit usaha. Terus meningkat pada tahun
2018 menjadi 6,31 jutaan unit usaha dan tahun 2019 di angka 6,67 jutaan
unit usaha hingga pada tahun 2020 mencapai angka 6,95 jutaan unit usaha.
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Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang dikelola
oleh anggota masyarakat secara tidak formal. Seringkali kelompok industri ini
beroperasi belum legalitas berupa kios, lapak, dan pikulan. Pemerintah pun
mendukung keberadaan UMKM ini karena dapat menjadi sumber mata
pencaharian bagi masyarakat. Bahkan UMKM ini juga dapat membuka
lapangan kerja bagi masyarakat.
Meningkatnya industri pariwisata akan berdampak terhadap
meningkatnya UMKM. Dan sebaliknya peningkatan usaha kecil juga
meningkatkan jumlah perusahaan atau industri pariwisata, dengan
banyaknya bermunculan usaha kecil baik itu di usaha kuliner dan non kuliner,
pakaian, cenderamata atau oleh-oleh.
i.

Objek Kemiskinan
Data Objek Kemiskinan merupakan data tingkat kemiskinan yang terjadi
di DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Secara grafis data tersebut
dapat ditampilkan sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta,
2005-2020
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Gambar 5.28 Perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi DKI Jakarta,
2005-2020, berbasis data triwulan.

Awal tahun 2005 angka kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebanyak
7.46%. Lalu pada tahun 2006 meningkat menjadi 7.88%. Tahun 2007 hingga
2009 mengalami penurunan di angka 6.67%, Tahun 2010-2011 berada di
angka 6.78%. Namun di 2012 meningkat menjadi 7.99% dan tahun 2013
sampai 2015 selalu mengalami penurunan secara drastis menjadi 6.78%. 6.89%
di tahun 2016 dan pada tahun 2017 dan 2018 berada di angka 5.99%. Dalam
dua tahun berikutnya terus meningkat di angka 8.68%.
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j.

Objek IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Data Objek IPM merupakan data Indeks Pembangunan Manusia yang
berhasil dicapai oleh Pemerintah DKI Jakarta mulai dari tahun 2005 hingga
2020. Secara grafis data tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan
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Gambar 5.29 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di
Provinsi DKI Jakarta, 2005-2020, berbasis data triwulan.

Dalam tiga tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren
meningkat yakni dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 70,81 di tahun 2017. Indek
Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat
pembangunan manusia di suatu negara yang terkait kesejahteraan
masyarakat di negara tersebut, yang meliputi kondisi kesehatan, lama
pendidikan dan daya beli ekonomi.
Apabila suatu daerah memiliki Indek IPM yang tinggi, maka Hal itu
menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakatnya baik; tingkat
pendidikan masyarakatnya rata-rata tinggi; serta memiliki daya beli yang
tinggi terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, atau dengan kata
lain mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kesehatan
masyarakat yang baik, berarti masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan
apabila menderita sakit, dan tersedia obat-obatan dengan harga yang
terjangkau.
Tingkat pendidikan yang tinggi berarti masyarakat dapat mengenyam
pendidikan hingga ke tingkat yang tinggi, sehingga memiliki pengetahuan dan
keterampilan atau keahlian serta attitude yang tinggi pula. Untuk masyarakat
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di DKI Jakarta, rata-rata lama pendidikan yang dicapai adalah sekitar 10-12
tahun.
Industri pariwisata merupakan sektor industri yang dapat memberikan
pekerjaan, sehingga juga memberikan penghasilan bagi masyarakat yang
bekerja di sektor tersebut. Dengan penghasilan itu, maka kesejahteraan
masyarakat meningkat, sehingga angka indek pembangunan manusia akan
meningkat pula.
2.

Pengajuan dan Pengolahan Secara Statistik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang
digunakan layak untuk di analisis karena tidak semua data dapat di analisis
dengan regresi. Analisis regresi yang dilakukan dengan metode Ordinary Least
Square (OLS) harus memenuhi syarat uji asumsi klasik yang terdiri uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas data dalam kajian ini sebagai berikut:
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Gambar 5.30 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan Jarque Bera (JB) dimana hasilnya dapat
ditunjukkan dari nilai probabilitas Jarque Bera seperti terlihat pada gambar
5.30 di atas dan membandingkan nilai probability Jarque Bera dengan tingkat
kesalahan yang digunakan yaitu α = 5 % yaitu:
a. Jika nilai probability JB < 0,05, maka data tidak normal.
b. Jika nilai probability JB > 0,05, maka berdistribusi normal.
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Hasil uji normalitas model 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas
sebesar 0,241 lebih besar dari taraf alpha (0,05) yang digunakan (α = 5 %)
atau JB = 281 lebih besar alpha (0,05) sehingga (prob 0,241 > 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau normalitas.
b.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi
yang tinggi antara Objek-Objek bebas dalam suatu model regresi linear
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara Objek-Objek bebasnya, maka
hubungan antara Objek bebas terhadap Objek terikatnya menjadi terganggu.
Dalam kajian uji multikonilieritas menggunakan metode Uji Korelasi.
Berikut adalah hasil uji multikolineritas data:
Tabel 5.2 Hasil Uji Multikonilieritas
LN_X1_KUNJ_ LN_X2_ LN_X3_INFRSTR_
LN_X5_
X4_INFLASI
WISATAWAN KURS
WISATA
DESTINASI
LN_X1_KUNJ_
1
0.5610
0.6041
0.5393
0.6931
WISATAWAN
LN_X2_KURS
0.0561
1
0.5104
0.6120
0.6849
LN_X3_INFRSTR
0.6041
0.6304
1
0.5551
0.6587
_WISATA
X4_INFLASI
0.5393
0.6120
0.5551
1
0.6860
LN_X5_
0.6931
0.7849
0.6587
0.6860
1
DESTINASI
Dari Tabel 5.2 di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh Objek independent
terdapat satu variable yang mencapai nilai 0.561, 06041, 0,5393, 0,6931,
0,6120, 0,6860 < 0,8 yaitu Objek terhadap Objek dengan demikian dapat
dinyatakan data kajian tidak mengalami gejala mulitikolinieritas, karena hasil
dalam tabel angkanya lebih kecil dari 0,8. (Wing, wahyu 2013 Hal 43 dan
gujarati Hal 278)
c.

Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan uji
serial Correlation LM Test, dimana jika nilai probabilitas obs*R-squared pada
model lebih besar dari taraf nyata (α = 5 %) yang digunakan, maka dapat
disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala autokorelasi. Sebaliknya,
jika nilai probabilitas obs*R-squared pada model lebih kecil dari taraf nyata (α
= 5%) yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan
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mengalami gejala autokorelasi. Adapun hasil kajian uji autokorelasi dalam
kajian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.3 Hasil Uji Autokorelasi Correlation LMB reusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

12.61547 Prob. F(2,56)
19.87889 Prob. Chi-Square(2)

0.06500
0.07560

Sumber: Data diolah
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas
obs*R-squared adalah sebesar 19.87889.> 0,07560 Berdasarkan nilai
probabilitas obs*Rsquared yang diperoleh maka dapat disimpulkan model
tidak mengalami gejala autokorelasi dengan Prob chi square 0,0756 lebih
besar 0,05 (Alpha).
d.

Uji Heteroskedastisitas
Persamaan regresi harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
Program Eviews dapat mendeteksi ada tidaknya masalah tersebut.
Tabel 5.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

3.145200 Prob. F(19,44)
36.86013 Prob. Chi-Square(19)
28.76750 Prob. Chi-Square(19)

0.0009
0.083
0.0697

Sumber: Data diolah
Data pada tabel 5.4 di atas dapat dilihat hasil perhitungan program
Eviews memperoleh nilai prob chi square =0.083 maka 0,083 > 0,05 dapat
disimpulkan bahwa data dalam kajian tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas karena Prob chi squre lebih besar dari alpha.
3.

Pengujian Stasioneri
Berdasarkan hasil X1 (wisman) tersebut dengan data tidak stasioner
pada level karena P value (Augmented Dickey Fuller test 0,4503 > alpha= 0,05)
sehingga dilanjutkan dengan cara yang sama untuk First Defference menjadi
data stasiner karena P value (ADFtest statistic 0,0000 < alpha 0,05). Uji
stasioneri ini didukung lampiran lampiran di terakhir sebagai lampiran Uji ADF
dan DF.
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Rekapan uji stasioner Uji Stasioner dipergunakan data yang tidak
stasioner dengan ADF dan dilanjutkan dengan uji DF demikian terlampir. Dari
20 pengujian menghasilkan rekapan sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 5.5 Pengujian Stasioner
DF
KETERANGAN
Objek
t statistic
Prob
Keterangan
1) X1 wisman
-1,6511
0,4503 Tidak Stasioner
2) X2 Kurs
-7,810
0,0000 Stasioner
3) X3 Inflasi
-2541
0,1108 Tidak Stasioner
4) X4 Infrastruktur
-1,866
0,3456 Tidak Stasioner
5) X5 Destinasi
-1,2419
0,6510 Tidak Stasioner
6) Y Ind Par
-1,1329
0,6975 Tidak Stasioner
7) Z1 Pengangguran
-1,8392
0,3586 Tidak Stasioner
8) Z2 UMKM
-1,0386
0,7350 Tidak Stasioner
9) Z3 Kemiskinan
-1,5914
0,5063 Tidak Stasioner
10) Z4 IPM
-7,9833
0,0000 Stasioner
Sumber: Data diolah
Penjelasan pada uji stasioner dalam tabel pada level nol seluruh Objek
tidak stasioner, kecuali IPM dan Kurs Nilai Tukar untuk itu dilakukan uji
stasioneri pada level 1.
Tabel 5.6 Pengujian Stasioner Lanjutan
DF
KETERANGAN
Objek
t statistic
Prob
Keterangan
1) X1 wisman
-1,286
0,0000 Stasioner
2) X2 Kurs
-9,727
0,0000 Stasioner
3) X3 Inflasi
-7503
0,0000 Stasioner
4) X4 Infrastruktur
-8218
0,0000 Stasioner
5) X5 Destinasi
-7,834
0,0000 Stasioner
6) Y Ind Par
-39627
0,0003 Stasioner
7) Z1 Pengangguran
9,1518
0,0032 Stasioner
8) Z2 UMKM
-3,934
0,0000 Stasioner
9) Z3 Kemiskinan
-7,1515
0,0000 Stasioner
10) Z4 IPM
-1,7383
0,0000 Stasioner
Sumber: Data diolah
Sehubungan dengan keterangan di atas di uji selanjutnya agar mencapai
stasioner dengan level 1 objek-objeknya wisma, kurs, inflasi, infrastruktur,
destinasi, dan UMKM, Kemiskinan serta IPM mencapai prob 0,0000 yang
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berarti data sudah stasioner kecuali dua Objek yang tidak Probabilitas yaitu
industri pariwisata (0,0003) dan pengangguran (0,0032).
4.

Pengujian Hipotesa
Untuk Menguji apakah Objek independen mempunyai pengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan reaksi investor, maka
dilakukan Pengujian T,F.
Tabel 5.7 Persamaan Regresi Linier Berganda
Method: Least Squares
Dependent Variable: LN_Y
Date: 03/17/21 Time: 20:20
Sample: 2005Q1 2020Q4
Included observations: 64
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LN_X1
LN_X2
LN_X3
LN_X4
LN_X5

0.773102
0.220961
-0.155704
0.532123
-0.315262
0.642214

1.674591
0.044418
0.018215
0.117240
0.036076
0.067057

0.461666
4.974633
-0.862159
1.126941
-5.966986
12.55970

0.0050
0.0000
0.0002
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.738853

Mean dependent var

5.991434

0.733582

S.D. dependent var

0.473759

0.122096
0.864630
46.92669
178.1072
0.000000

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1.278959
1.076564
1.199225
2.107791

Sumber: Data diolah.
a.
1)

Model 1:
Uji F
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai FStatistik sebesar 178,1072 dengan Probability sebesar (178,10 >0,0000). Hasil
ini dapat dijelaskan bahwa nilai probability sebesar 0,0000 berada dibawah
nilai kesalahan yang ditetapkan yaitu =5% atau (0,0000< 0,05) berarti secara
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simultan antara Objek bebas (X1,X2,X3,X4,X5) terhadap Objek Y, Hipotesis nol
(Ho ditolak, dan hipotesis alternatif Ha Diterima berarti secara simultan
pengaruhnya signifikan dan positif.
Dengan demikian model 1 kajian ini dapat dijelaskan bahwa secara
simultan pengaruh Objek bebas secara berganda (kunjungan wisatawan, kurs
nilai rupiah, infrastruktur, inflasi, destinasi wisata) terhadap industri
pariwisata berpengaruh positif dan signifikan sehingga menjawab hipotesis
yang diajukan peneliti.
2)

Uji T
Selanjutnya secara parsial dapat dijelaskan:
a) Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap industri pariwisata
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai tstatistik kunjungan wisatawan sebesar 4,9746 dengan probability sebesar
(4,97 >0,000) nilai probability ini lebih kecil dari nilai taraf kesalahan yang
ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05. Maka dapat dijelaskan bahwa
(0,0000 < 0,05) maka Ho ditolak Ha diterima berarti secara parsial kunjungan
wisatawan terhadap industri pariwisata berpengaruh signifikan dan positif.
Para pihak yang berkepentingan dengan industri pariwisata perlu
memperhatikan peningkatan kunjungan wisman. Dengan meningkatkan
upaya mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui promosi
pariwisata, pameran diluar negeri tentang wisata Jakarta maka banyak
sampai ratusan perusahaan atau industri pariwisata yang bangkit guna
mempererat tumbuh kembangnya pariwisata, maka industri pariwisata juga
akan meningkat selaras terhadap turis mancanegara berdatangan ke Jakarta
dan Indonesia umumnya.
b)

Pengaruh kurs nilai rupiah terhadap industri pariwisata
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai tstatistik kurs nilai rupiah sebesar -0,8622 dengan probability sebesar 0,3992
nilai probability ini lebih besar dari nilai taraf kesalahan (-0,8622< 0,3993)
yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05. Maka dapat dijelaskan (0,005 >
0,0000) berarti Ho diterima, Ha ditolak dengan kata lain bahwa secara parsial
kurs nilai tukar rupiah meningkat maka terhadap industri pariwisata menurun
artinya berpengaruh signifikan dan negatif dimana berlawan arah.
Hal ini dapat dimengerti karena apabila terjadi kenaikan Kurs nilai tukar
Rupiah, maka daya saing produk dalam negeri dimana harga barang akan naik.
Mengakibatkan lebih lanjut menurun pada industri pariwisata.
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c)

Pengaruh infrastruktur terhadap industri pariwisata
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai tstatistik infrastruktur wisata sebesar 1,1269 dengan probability sebesar
1,1269 >0,2640. Nilai probability ini lebih besar dari nilai toleransi kesalahan
yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05. maka dapat dijelaskan 0,0000
< 0,05 bahwa secara parsial infrastruktur wisata terhadap industri pariwisata
berpengaruh signifikan dan positif, Ho di tolak dan Ha di terima.
Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata akan
meningkatkan terhadap industri pariwisata meningkat pula. Karena secara
pembangunan infrastruktur pariwisata akan mendorong atau meningkatkan
industri pariwisata dalam hal ini pembangunan infrastruktur pariwisata
merupakan investasi dari kalangan pengusaha swasta, dimana investor
didorong untuk berinvestasi infrastruktur maka investasi di bidang
infrastruktur wisata akan meningkat selaras tumbuhnya industri pariwisata.
d)

Pengaruh inflasi terhadap industri pariwisata
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai tstatistik inflasi sebesar -5,9670 dengan probability sebesar 0,0000 nilai
probability (-5,967 < 0,0000) ini lebih kecil dari nilai toleransi kesalahan yang
ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05. Maka dapat dijelaskan (0,05>
0,0000) maka Ho diterima dan Ha ditolak bahwa secara parsial Objek inflasi
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap industri pariwisata.
Dengan adanya inflasi, maka nilai uang turun, dan harga barang-barang
menjadi naik. Seperti harga barang-barang dan jasa wisata naik, termasuk
komoditi yang terkait belanja oleh oleh ,harga tiket dan Restoran, Hotel akan
meningkat akibatnya terhadap industri pariwisata menurun karena inflasi
akan memperbesar anggaran berwisata. Apabila menurunnya tingkat inflasi
dan diiringi dengan turunnya semua harga sewa hotel, tiket transportasi,
harga makanan, harga produk souvenir, oleh-oleh, dan lain-lain menjadi
akibatnya pertumbuhan industri pariwisata yang terdiri ratusan perusahaan
pariwisata meningkat pula berarti berlawanan arah.
e)

Pengaruh destinasi wisata terhadap industri pariwisata
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menghasilkan nilai tstatistik destinasi sebesar 12,5597 dengan probability sebesar 0,0000 nilai
probability ini lebih kecil nilai toleransi kesalahan dan (0,0000 < 0,05) yang
ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05. Maka dapat dijelaskan statistik
(12,55 > 0,0000) dijelaskan bahwa secara parsial destinasi wisata Ho ditolak
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dan Ha diterima berarti destinasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap
industri pariwisata.
b.

Model 2:

Tabel 5.8 Persamaan Regresi Linier Sederhana
Dependent Variable: Z1_PENGANGGURAN
Method: Least Squares
Date: 03/17/21 Time: 20:22
Sample: 2005Q1 2020Q4
Included observations: 64
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
142664
LN_Y_PERT_IND_PARW -1.344901

1.125982
0.187356

13.70061
-7.178311

0.0000
0.0000

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.633880
0.605572
0.704525
30.77403
-67.38128
51.52815
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat

7.368750
0.945753
2.168165
2.235630
2.194743
2.148256

1)

Uji F
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.8 di atas menghasilkan nilai FStatistik sebesar 51,5281 dengan Probability sebesar 0,0000( 51,52 > 0,0000)
hasil ini dapat dijelaskan bahwa nilai probability sebesar 0,0000 berada
dibawah nilai toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar
0,05. (0,0000 < 0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti uji F
berganda antara industri Pariwisata berdampak Tingkat pengangguran negatif
artinya berlawanan arah atau dan juga berarti dengan demikian dapat
dijelaskan bahwa industri pariwisata berpengaruh signifikan terhadap
Pengangguran dalam model 2 kajian.
2)

Uji T
Selanjutnya dari hasil nilai t-statistik sebesar -7,1783 dengan nilai
probability 0,0000 (-7,17 < 0,0000) serta (P 0,0000 < (alpha) 0,05) maka Ho
diterima Ha ditolak dapat dijelaskan bahwa secara parsial industri pariwisata
Pengaruh dan Kontribusi Industri Pariwisata | 127

tidak berpengaruh terhadap Pengangguran atau dapat dikatakan berlawanan
arah.
Mengingat akan hal pengangguran, maka industri pariwisata penting
untuk mengurangi pengangguran, karena dapat menciptakan lapangan kerja
di berbagai bidang, baik yang langsung berkaitan dengan industri pariwisata,
maupun yang tidak langsung berkaitan dengan industri usaha kecil. Hasil ini
menjawab hipotesis yang diajukan peneliti.
c.

Model 3:

Tabel 5.9 Persamaan Regresi Linier Sederhana
Dependent Variable: LN_Z2_UMKM
Method: Least Squares
Date: 03/17/21 Time: 20:23
Sample: 2005Q1 2020Q4
Included observations: 64
efficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
13.02771
LN_Y_PERT_IND_PARW 0.748524

0.118302
0.019685

110.1220
38.02551

0.0000
0.0000

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.858884
0.858221
0.074022
0.339711
76.82135
1445.939
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat

17.51244
0.362143
-2.338167
-2.270702
-2.311589
2.145530

Sumber: Data diolah
1)

Uji F
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.9 di atas menghasilkan nilai FStatistik sebesar 1445,939 dengan Probability sebesar 0,0000 hasil ini dapat
secara simultan dijelaskan bahwa nilai probability sebesar 0,0000 berada
dibawah nilai toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar
0,05. (0,0000 < 0,05) maka Ho ditolak Ha diterima berarti Industri pariwisata
bersama sama berpengaruh signifikan dan Positif terhadap UMKM
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2)

Uji T
Dengan demikian Model 3 kajian ini dapat dijelaskan bahwa parsial
industri pariwisata berpengaruh terhadap UMKM secara signifikan dan positif.
(0,0000 < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima karena industri pariwisata akan
mendorong pertumbuhan ribuan UMKM, baik yang berupa industri kuliner
dan nonkuliner di bidang kuliner maupun souvenir berupa kerajinan tangan,
dan lain-lain. Hasil ini menjawab hipotesis yang diajukan.
d. Model 4:
Tabel 5.10 Persamaan Regresi Linier Sederhana
Dependent Variable: Z3_KEMISKINAN
Method: Least Squares
Date: 03/17/21 Time: 20:22
Sample: 2005Q1 2020Q4
Included observations: 64
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
7.278558
LN_Y_PERT_IND_PARW -0.06467

1.327071
0.220816

5.484680
-0.002925

0.0000
0.0000

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.620000
0,600169
0.830346
42.74739
-77.89767
8.56E-06
0.00000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat

7.274688
0.823729
2.496802
2.564267
2.523380
2.024811

Sumber: Data diolah
1)

Uji F
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.10 di atas menghasilkan nilai FStatistik sebesar dengan Probability sebesar 8.56E-06 (0,0000085600) hasil ini
dapat dijelaskan bahwa nilai probability sebesar 0,997675 berada diatas nilai
maka toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05
(0,0008 < 0,05). Ho diterima Ha ditolak secara simultan antara industri
pariwisata signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.
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2)

Uji T
Dengan demikian Model 4 kajian ini dapat dijelaskan bahwa secara
parsial industri pariwisata signifikan dan negatif terhadap Kemiskinan.
Selanjutnya dari hasil nilai t-statistik sebesar -0,0029 dengan nilai probability
0,99779 (-0,0029 < 0,997) dapat dijelaskan secara parsial bahwa Ho diterima
Ha ditolak industri pariwisata terhadap Kemiskinan berpengaruh secara
signifikan dan negatif. Hasil ini menjawab hipotesis yang diajukan.
e. Model 5:
Tabel 5.11 Persamaan Regresi Linier Sederhana
Dependent Variable: Z4_IPM
Method: Least Squares
Date: 03/17/21 Time: 20:24
Sample: 2005Q1 2020Q4
Included observations: 64
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
6.126471
LN_Y_PERT_IND_PARW 11.23741

5.801655
0.965359

1.055987
11.64066

0.0001
0.0000

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.686084
0.681021
3.630085
817.0061
-172.3085
135.5050
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat

73.45469
6.427404
5.447141
5.514606
5.473719
2.036969

Sumber: Data diolah
1)

Uji F
Hasil output yang disajikan pada Tabel 5.11 di atas menghasilkan nilai FStatistik sebesar 135,5050 dengan Probability sebesar 0,0000 hasil ini dapat
dijelaskan bahwa nilai probability sebesar 0,0000 berada dibawah nilai
toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu =5% atau sebesar 0,05 berarti
(135 > 0,000 maka Ho ditolak Ha diterima berarti secara berganda Industri
pariwisata berpengaruh signifikan dan positif terhadap I P M.
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2)

Uji T
Dengan demikian dari Model 5 kajian ini dapat dijelaskan bahwa
berpengaruh terhadap industri pariwisata terhadap IPM secara berganda
pengaruhnya signifikan dan positif.
Selanjutnya dari hasil nilai t-statistik sebesar 11,6407 dengan nilai
probability 0,0000 dapat dijelaskan bahwa (11,6 > 0,0000) maka Ho ditolak Ha
diterima secara simultan bahwa industri pariwisata berpengaruh signifikan
dan positif terhadap indek pembangunan manusia. Hasil ini menjawab
hipotesis yang diajukan.
5.
a.

Perhitungan Model Matematika
Model 1:
Berdasarkan Tabel 5.7, nilai KD ditunjukkan oleh R square = 0,7388 =
73,88 % secara bersama atau simultan antara Objek (X1,X2, X3, X4, X5)
terhadap Objek Y sebesar 73,8% berarti pengaruhnya kuat. Sedang sisanya
27,12% faktor lain diluar Objek yang sedang diteliti. Dengan ini sesuai
hipotesis jika Objek X naik (X1,X2,X3,X4,X5) secara bersama sama terhadap Y
yaitu Industri pariwisata akan meningkat pula berarti pengaruhnya signifikan
dan positif.
b.

Model 2:
Berdasarkan tabel 5.8 diatas, ditunjukkan nilai Koefisien Determinasi
oleh R Square sebesar 0,639 atau sebesar 63,9% sisanya faktor lain 36,1%
diluar variabel yang diteliti. Dikatakan pengaruh masih kuat karena nilai RSquare sebesar 0,639 (63, 9%) di atas 50%. Y terhadap Z1.
Mengingat akan Hal maka industri pariwisata penting untuk mengurangi
atau memperkecil angka pengangguran, karena dapat menciptakan lapangan
kerja di berbagai bidang, baik yang langsung berkaitan dengan industri
pariwisata, maupun yang tidak langsung pertumbuhan industri pariwisata.
Pengangguran terjadi ketika biaya (upah) tenaga kerja berada di atas
hasil akhir karena beberapa alasan, antara lain, tingkat pengangguran akan
dianggap sebagai fungsi dari tingkat pertumbuhan penduduk (Mohseni &
Jouzaryan, 2016).
Meningkatkan pengangguran juga terjadi di Indonesia, pengangguran
pada usia 20-24 tahun meningkat sebesar 3,36 persen dari 17,66 persen pada
Februari 2020 menjadi 14,3 persen pada Februari 2021. Sementara
pengangguran usia 25,29 tahun meningkat 2,26 persen poin dari 7,01 persen
di Februari 2020 menjadi 9,27 persen di Februari 2021. Penduduk dengan
usia lainnya relatif memiliki porsi lebih kecil. Tingkat pengangguran penduduk
usia 30-34 tahun sebesar 4,94 persen, usia 35-39 tahun sebesar 3,74 persen,
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usia 40-44 tahun mencapai 3,55 persen, dan usia 44-49 mencapai 3,27 persen
(Fika Nurul Ulya, 2021).
c. Model 3:
Dari Tabel 5.9 di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh industri
pariwisata terhadap UMKM dan IKM sangat kuat Hal tersebut dapat dilihat
nilai R Square sebesar 0,8589 atau sebesar 85,89% sisanya 14,11%
dipengaruhi diluar variabel yang diteliti. Dikatakan pengaruh ini sangat kuat
karena nilai R-Square sebesar 0,8589 (85,89%) diatas 50%. Dengan nilai RSquare sebesar 0,8589 maka dapat dikatakan bahwa kenaikan industri
pariwisata akan memberikan kontribusi sebesar 85,89% kepada pertumbuhan
UKM dan IKM (Industri Kecil Menegah).
Dengan koefisien determinasi sebesar 0,8589, maka dapat diketahui
korelasi antara industri pariwisata dengan UKM, yaitu nilai R sebesar 0,9746.
Berdasarkan nilai R sebesar 0,9746 maka dapat dikatakan bahwa industri
pariwisata memiliki hubungan positif dengan UKM, atau memiliki korelasi
yang sangat erat, karena nilai R mendekati 1.
Hal ini dapat dimengerti, karena industri pariwisata akan mendorong
pertumbuhan UKM, baik yang berupa industri, di bidang kuliner non kuliner
maupun souvenir berupa kerajinan tangan,pakaian muslim, makanan dan
minuman halal, kosmetik, obat herbal dan lain-lain.
d.

Model 4:
Berdasarkan model 4 dari persamaan regresi pada Tabel 5.10, Pengaruh
industri pariwisata terhadap Kemiskinan cukup kuat hal tersebut dapat dilihat
nilai R Square sebesar 0,620 atau sebesar 62,0%. Dikatakan pengaruh ini
cukup kuat karena nilai R-Square sebesar 62,00%, sisanya 38% faktor lain
diluar Objek yang diteliti sekarang, artinya Ho diterima Ha Ditolak berarti ada
hubungan negatif dan signifikan antara industri pariwisata terhadap
kemiskinan.
Sedangkan berdasarkan nilai Adjusted R-squared atau Koefisien
Determinan diperoleh nilai 0,602. Hal ini berarti bahwa industri pariwisata
berpengaruh terhadap kemiskinan. Adalah 60,2% sisanya 39,8 % faktor lain
diluar variabel kajian Demikian pula apabila dilihat dari koefisien korelasi
sebesar 50 persen, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasinya
termasuk cukup kuat. Dengan kata lain, industri pariwisata memiliki korelasi
dengan kemiskinan. Korelasi antara pertumbuhan industri pariwisata
terhadap kemiskinan dapat kategori cukup kuat, karena industri pariwisata
hanya merupakan salah satu sektor ekonomi di masyarakat, dibandingkan
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dengan sektor-sektor lain yang dapat menyumbang sebagai sumber
penghasilan yang lebih baik.
Jumlah penduduk miskin sebesar 1,1 juta orang dari Maret 2020
menjadi 27,6 juta per September 2020 atau setara dengan 10,2 persen dari
total penduduk. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada disparitas
kemiskinan di perkotaan dan perdesaan meskipun keduanya masih
tergolong tinggi. Penduduk miskin di perdesaan naik 0,38 persen poin
(249,1 ribu orang) dari Maret 2020 menjadi 13,20 persen. Sementara
penduduk miskin di perkotaan meningkat 0,50 persen poin (876,5 ribu
orang) menjadi 7,88 persen per September 2020.
Penyebab kemiskinan Salah satu Objek lain yang menjadi perhatian
Pemerintah adalah terjadinya penurunan kesenjangan kesejahteraan
masyarakat, terutama antar kelompok pendapatan. Kesenjangan pendapatan
(Rasio Gini) telah meningkat sejak era Komoditi tahun 2007 dan relatif
stagnan di angka 0,41 hingga tahun 2015. Namun sampai dengan tahun 2017,
Rasio Gini telah mengalami perbaikan atau turun menjadi sebesar 0,39.
Sedangkan dari sisi spasial, Pemerintah akan terus mendorong perbaikan
kesenjangan pendapatan juga ketimpangan pembangunan antar wilayah
yaitu Pengangguran dan kemiskinan, dimana di wilayah Pemda DKI Jakarta
dengan perbandingan wilayah Indonesia tingkat kemiskinan masih lebih tinggi
bila dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Kemiskinan antar wilayah
yang masih terjadi antara lain disumbang oleh kontribusi ekonomi antar
wilayah yang juga relatif masih timpang.
Apabila industri pariwisata meningkat maka dapat diperkirakan
meningkatkan pengentasan Kemiskinan, berarti angka kemiskinan makin
menurun dan berlaku sebaliknya, apabila industri pariwisata menurun maka
jumlah tingkat kemiskinan akan meningkat.
e. Model 5:
Berdasarkan Tabel 5.11 Koefisien Determinasi dari pengaruh industri
pariwisata terhadap IPM cukup kuat Hal tersebut dapat dilihat nilai R Square
sebesar 0,6861 atau sebesar 68,61%. Dikatakan pengaruh ini cukup kuat
karena nilai R-Square sebesar 68,61%) lebih besar dari 50%. Dan sisanya
31,39 % faktor diluar Objek yang diteliti.
Nilai R-Square sebesar 0,6861 atau 68,61% berarti bahwa pertumbuhan
industri pariwisata dapat menyumbang 68,61% terhadap kenaikan IPM.
Sedangkan apabila dilihat dari koefisien korelasi (R), maka diperoleh nilai R
sebesar 68,61%. Hal ini berarti bahwa industri pariwisata memiliki korelasi
yang erat dengan peningkatan IPM. Dapat dikatakan bahwa industri
pariwisata memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM.
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6.
a.

Perhitungan Model Regresi
Model 1:
Ŷ1 =  0 +  1 X1 +  2 X2 +  3 X3 +  4 X4 +  5 X5 + t
Analisis pengaruh kunjungan wisatawan, kurs nilai rupiah, infrastruktur,
inflasi, destinasi wisata, secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Dalam model 1
sebenarnya belum memenuhi asumsi-asumsi yang berlaku dalam analisis
regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Last Square (OLS), dan
berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut di atas, maka model 1 harus
dilakukan perbaikan-perbaikan agar dapat memenuhi kaidah yang berlaku.
Namun keterbatasan waktu maka kajian ini tetap dilanjutkan dengan data
yang tersedia.
Berdasarkan Tabel 5.7 pengolahan data tersebut diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut perobjek tentu dihubungkan dengan kedua variabel
bebas (X) dan tak bebas (Y) Data Objek X1, X2, X3, X4, X5, dan Y yang terdiri
kunjungan wisatawan mancanegara, kurs nilai tukar, infrastruktur dan inflasi,
destinasi wisata serta industri pariwisata. Selanjutnya di olah dengan aplikasi
eviews 10.
Selanjutnya akan diolah dengan linier berganda. Dan menghasilkan tabel
linier berganda dari Table 5.7 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengaruh
kunjungan wisatawan, kurs nilai rupiah, infrastruktur, inflasi, destinasi wisata,
secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
industri pariwisata menggunakan Logaritma Natural (LN) di Provinsi DKI
Jakarta dengan persamaan Regresi berganda: LN Y =C + LN X1 +LN X2 + LN X3
+ LN X4 + LN X5.
LNY = 0.7731 + 0.2209 LNX1 + (- 0.1557) LNX2 + 0.43212 LNX3 + (- 0.31526)
LN X4 + 0.6422 LNX5
1) Nilai Konstanta ( 0) sebesar 0,7731, dapat dijelaskan bahwa secara
deskriptif statistik jika seluruh Objek kajian (kunjungan wisatawan, kurs
nilai rupiah, infrastruktur, inflasi, dan destinasi wisata) tidak mengalami
perubahan, maka industri pariwisata akan naik sebesar 0,7731 satuan.
2) Nilai Koefisien ( 1) sebesar 0,2209 secara parsial pada Objek Kunjungan
Wisatawan dapat dijelaskan bahwa secara statistik jika Objek kunjungan
wisatawan mengalami perubahan kenaikan 1 satuan, maka industri
pariwisata akan naik sebesar 0,2209 satuan, artinya setiap peningkatan
kunjungan wisatawan 1 satuan akan diikuti dengan peningkatan industri
pariwisata sebesar 0,2209 satuan dan sebaliknya.
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Nilai sebesar 2,209% perusahaan perusahaan pariwisata merupakan nilai
yang cukup besar, sehingga para pihak yang berkepentingan dengan
industri pariwisata perlu memperhatikan peningkatan kunjungan
wisatawan. Dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, maka industri
pariwisata juga akan meningkat sebesar 22,09 %, yang berdampak pada
meningkatnya kunjungan wisata mancanegara di Provinsi DKI Jakarta
berarti pengaruhnya signifikan dan positif.
3) Nilai Koefisien ( 2) sebesar -0,157 pada Objek Kurs nilai Rupiah dapat
dijelaskan bahwa secara statistik jika Objek kurs nilai rupiah mengalami
perubahan naik, maka industri pariwisata akan turun sebesar 0,157satuan,
artinya setiap peningkatan Kurs nilai Rupiah1 satuan akan diikuti dengan
penurunan industri pariwisata sebesar 0,157 satuan atau 15,7% dan
sebaliknya.
Hal ini dapat dijelaskan karena apabila terjadi kenaikan Kurs nilai Rupiah,
terhadap dolar maka industri pariwisata mengalami penurunan dan
sebaliknya apabila kurs nilai rupiah menurun maka berpengaruh
menurunnya industri pariwisata. karena daya saing obyek wisata akan
turun, dimana harga jasa wisata turun dan tiket pesawat harganya turun,
makanan seluruhnya harga akan naik, dikaitkan dengan mata uang asing.
Dan apabila kurs turun maka wisatawan meningkat berkunjung ke Jakarta
dari kedua Hal tersebut simpulan maka Jika Kurs naik maka wisman turun
serta jika kurs naik maka kunjungan wisatawan menurun akibat lebih
lanjut adalah industri pariwisata akan menurun merupakan hambatan
dari ekonomi makro dalam proses pembangunan pariwisata di Jakarta
berarti hubungan signifikan dan negatif karena berlawanan arah, perlu
ada pengendalian kurs nilai rupiah oleh Kementrian Keuangan dan Bank
Indonesia.
4) Nilai Koefisien ( 3) sebesar 0,5321 pada Objek Infrastruktur dapat
dijelaskan bahwa secara statistik jika Objek infrastruktur wisata
mengalami perubahan kenaikan, maka industri pariwisata akan
mengalami kenaikan sebesar 0,5321 satuan, artinya setiap peningkatan
Infrastruktur 1 satuan kenaikan akan diikuti dengan peningkatan industri
pariwisata sebesar 0,5321 satuan
Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata akan
mendorong industri pariwisata. Karena secara logika, pembangunan
infrastruktur pariwisata terdiri: Jalan jalan, Hotel Restoran, bandara,
Pelabuhan, agen travel, akan mendorong atau meningkatkan industri
pariwisata. Maka dalam hal ini pembangunan infrastruktur pariwisata
merupakan investasi dari kalangan pengusaha swasta, untuk berperan
sebagai investor, dan pihak Pemda DKI serta Kementrian Pariwisata dan
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Ekonomi kreatif untuk mendatangkan investasi di bidang Pengembangan
infrastruktur wisata.
5) Nilai Koefisien ( 4) sebesar - 0,3153 pada Objek bebas Inflasi dapat
dijelaskan bahwa secara statistik jika Objek inflasi mengalami kenaikan 1
satuan, maka industri pariwisata akan turun sebesar 0,3153 satuan,
artinya setiap peningkatan inflasi 1 satuan akan diikuti dengan
peningkatan industri pariwisata sebesar 0,3153 satuan menurun industri
pariwisata dan sebaliknya jika inflasi turun maka industri pariwisata akan
mengalami kenaikan artinya hubungan tersebut signifikan tetapi negatif
berarti berlawanan arah, maka disebut pengaruhnya signifikan dan
negatif.
Dengan adanya inflasi, maka atau harga barang-barang dan jasa
pariwisata menjadi naik. Apabila harga barang-barang berwisata hotel,
pesawat, restoran tempat hiburan naik, termasuk komoditi yang terkait
dengan pariwisata, maka masyarakat dan wisman menjadi berwisata
berkurang atau mengalami penurunan, dengan adanya karena inflasi
akan memperbesar anggaran atau budget berwisata. Misalnya harga
sewa hotel, tiket transportasi, harga makanan, harga produk souvenir,
oleh-oleh, dan kuliner kenaikan harga lain-lain menjadi semakin mahal.
Maka hubungan industri pariwisata mengalami penurunan dan sebaliknya
jika inflasi menurun akan berakibat kenaikan industri pariwisata karena
berlawanan arah, berarti hubungannya signifikan dan negatif.
6) Nilai Koefisien ( 5) sebesar 0,6422 pada Objek Destinasi Wisata dapat
dijelaskan bahwa secara statistik jika Objek destinasi wisata mengalami
kenaikan 1 satuan, maka industri pariwisata akan naik sebesar 0,6422
satuan, artinya setiap peningkatan destinasi wisata 1 satuan akan diikuti
dengan peningkatan industri pariwisata sebesar 0,6422 satuan dan
sebaliknya, apabila destinasi wisata menurun maka pertumbuhan industri
pariwisata menurun, maka dikatakan pengaruhnya signifikan dan positif.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka kita melihat tentang
pentingnya Destinasi Wisata untuk meningkatkan industri pariwisata. Apabila
destinasi wisata menurun dari segi kuantitas dan kualitas, maka industri
pariwisata menurun pula. Jadi pengembangan destinasi wisata banyak
dibangun berarti pengembangan obyek wisata: Pulau Seribu: kekayaan alam
hayati, Laut dan perikanan bermacam penginapan dan berenang dalam laut
dan pulau kecil, Ancol, Taman Mini, Ragunan, Museum, Cagar budaya, wisata
religi, agar atraktif dan indah, nyaman, aman agar menarik untuk dikunjungi
para turis lokal maupun mancanegara akan lebih suka berwisata ke tempat
Jakarta. Destinasi yang menarik sebagai pilihan memiliki obyek wisata
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menarik dan unik.
Untuk itu berbagai pihak yang berkepentingan perlu berusaha untuk
meningkatkan jumlah maupun kualitas obyek wisata, karena pada dasarnya
masyarakat sangat membutuhkan obyek wisata untuk ber-rekreasi
merupakan kebutuhan dan keinginan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Tentunya obyek wisata tersebut yang berkualitas tinggi, mengandung unsur
pendidikan, hiburan, keindahan alam, pengalaman adventures, budaya,
wisata religi, Taman Ismail Marzuki, museum, Bahari, serta teknologi era
digital dengan Industri 4.0.
b. Model 2:
Ŷ1 = 0 + 1 X1 + t
Output hasil olah data Analisis pengaruh industri pariwisata terhadap
pengangguran disajikan pada tabel 5.8. Dari Tabel 5.8 dapat dijelaskan bahwa
sebagai dampaknya industri pariwisata terhadap pengangguran dengan
persamaan regresi sederhana yaitu: Z = C + LN Y maka Z 1 = C + Ln Y = 142664
+ (- 1.3449) artinya pada konstan atau tidak berubah maka meningkat 1.426
satuan pada industri pariwisata
Jika industri pariwisata meningkat 1 satuan maka diikuti dampaknya
penurunan pengangguran sebesar 1.344 satuan dan jika industri pariwisata
turun maka dampaknya pengangguran mengalami kenaikan berarti
hubungannya signifikan dan negatif. Adapun nilai Elastisitas 1,3 > 1 maka
disebut artinya tidak elastis antara industri pariwisata terhadap
pengangguran.
c. Model 3:
Ŷ1 = 0 + 1 X1 + t
Output hasil olah data Analisis Dampak industri pariwisata terhadap
Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) disajikan pada tabel 5.9. Berdasarkan
tabel 5.9. Persamaan regresi model 3 adalah LN Z2 = C + LN Y = 13.027 +
0.7485 artinya apabila pada nilai industri pariwisata konstan atau nol maka
kenaikan UMKM sebesar 1.302 satuan. Jika industri pariwisata meningkat
maka dampaknya UMKM meningkat jika kenaikan 1 satuan industri
pariwisata berdampak terhadap UMKM akan meningkat 0.7485 satuan
apabila pertumbuhan industri pariwisata menurun maka dampak terhadap
UMKM menurun berarti kedua Objek berarti hubungan signifikan dan positif.
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d.

Model 4:
Ŷ1 = 0 + 1 X1 + t
Output hasil olah data Analisis pengaruh industri pariwisata terhadap
Kemiskinan disajikan pada tabel 5.10. Berdasarkan Tabel 5.10 dapat
dijelaskan bahwa persamaan regresi logaritma natural (LN) Persamaan regresi
sederhana LN Z3 = C + LN Y = 7.278 + (- 0,061) artinya nilai konstanta 7.278
jika industri pariwisata tidak perubah pada nol maka nilai kemiskinan akan
turun 7.278 satuan. Apabila nilai industri pariwisata naik 1 satuan diikuti
turun 0.06 satuan pada variabel tingkat kemiskinan (Z3) akibat dampaknya
industri pariwisata terhadap tingkat kemiskinan atau sebaliknya industri
pariwisata mengalami penurunan 1 satuan maka berdampak terhadap
kenaikan tingkat kemiskinan. angka -0,061= 6 % berarti berlawanan arah
berarti hubungan signifikan dan negatif berati Ho diterima dan Ha ditolak.
e. Model 5:
Ŷ1 = 0 + 1 X1 + t.
Output hasil olah data Analisis pengaruh pertumbuhan industry
pariwisata terhadap IPM disajikan pada tabel 5.11 Berdasarkan Tabel 5.11
dapat dijelaskan dengan persamaan regresi LN Z4 = C + LN Y =6.126 + LN Y
11.237 artinya bahwa nilai konstanta 6.126 secara statistik apabila seluruh
Objek cateris paribus mempunyai nilai konstan, maka nilai IPM adalah
sebesar 6.126 satuan. Nilai koefisien regresi =11.23 artinya secara
perhitungan industri pariwisata naik 1 satuan maka indek pembangunan
manusia naik 11.23 satuan atau sebaliknya jika industri pariwisata menurun
maka berdampak pada indek pembangunan manusia menurun pula.
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PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan, interpretasi hasil penelaahan,
maka kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Kunjungan wisatawan, kurs nilai rupiah, infrastruktur, inflasi, destinasi
wisata secara simultan berhubungan signifikan terhadap industri
pariwisata. Hal ini berarti bahwa industri pariwisata dipengaruhi oleh
kelima variabel tersebut sehingga para pengambil kebijakan perlu
berkoordinasi dalam rangka mengembangkan variabel-variabel tersebut
sinergi dan kolaborasi Pemda dengan 10 kementrian terkait percepatan
pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan yang selama belum di
programkan
2. Variabel Kunjungan wisatawan mancanegara berhubungan signifikan
dan positif terhadap industri pariwisata, adanya pameran dan ekspose/
mempromosikan Jakarta dan Indonesia keluar Negara Asia, Amerika,
Eropa, Australia, Emirat Arab beraneka ragam sejuta wisata Indonesia
dan Kota Jakarta oleh Kementrian Pariwisata
3. Kurs nilai tukar berhubungan signifikan dan negatif terhadap industri
pariwisata, perlu dikendalikan pihak Bank Indonesia, Kementerian
Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan Koordinasi pariwisata
4. Infrastruktur wisata berhubungan signifikan dan positif terhadap industri
pariwisata. Dengan demikian meningkatnya infrastruktur maka semakin
percepatan Industri pariwisata akan meningkat, layanan diperbaiki
Rumah sakit Hotel, Bandara.

5.

Variabel inflasi berhubungan signifikan dan negatif perlu dikendalikan
dan diawasi pihak berwewenang keuangan, OJK, BI, Kementrian
Keuangan.
6. Destinasi wisata berhubungan signifikan dan positif terhadap industri
pariwisata di Jakarta. Dengan demikian, variabel bersifat pendorong
dalam proses pembangunan industri pariwisata semakin tumbuh
kembang masih diperlukan/diperbaiki jumlah destinasi
7. Industri pariwisata dampaknya berhubungan signifikan dan negatif
terhadap pengangguran di Jakarta. Dengan bertumbuhnya industri
pariwisata, maka perusahaan-perusahaan jumlahnya ribuan di bidang
pariwisata akan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi
pengangguran serta upaya menyelesaikan masalahnya.
8. Industri pariwisata berhubungan positif dan signifikan terhadap UMKM
di Jakarta. Dengan bertumbuhnya industri pariwisata, maka UMKM akan
berkembang, dimana jumlah 6,55 jutaan UMKM tersebut berperan
dalam menghasilkan produk-produk, obat, herbal makanan dan
minuman Halal dan pakaian syarii yang dibutuhkan dalam industri
pariwisata, seperti: kuliner, non-kuliner, oleh-oleh khas, kerajinan tangan,
souvenir, dan juga hasil industri kecil (IKM) dan masih 15% UMKM
digitalisasi marketing
9. Industri pariwisata berhubungan negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan di Jakarta. Dengan bertumbuhnya industri pariwisata, maka
diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sehingga
mengurangi kemiskinan perlu dibangkitkan kembali, bantuan sosial,
bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan alat kesehatan alam protokol
kesehatan.
10. Industri pariwisata dampaknya berhubungan positif dan signifikan
terhadap Indek Pembangunan Manusia di Jakarta. Dengan
bertumbuhnya industri pariwisata, maka kesejahteraan masyarakat
meningkat, sehingga IPM pembangunan manusia: aspek legal MSDM,
MSDM internasional wisata, juga meningkat, yang meliputi membaiknya
kesehatan masyarakat, Usia Harapan Hidup, rasio dokter, Rumah sakit,
serta Obat-obatan dan PCR tingkat pendidikan, Proses pembelajaran,
teknologi pendidikan, rasio dosen, rasio lulusan dari S1 hingga S3, dan
PTN, PTS yang lebih kualitas dan kuantitas lebih baik, serta meningkatnya
daya beli masyarakat menyangkut ekonomi.
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B. SARAN/REKOMENDASI
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka saran yang dapat
penulis uraikan adalah sebagai berikut:
1. Variabel Kurs nilai tukar Rupiah terhadap industri pariwisata
berhubungan signifikan dan negatif, maka perlu pengawasan dan
pengendalian dari pihak berwenang OJK dan BI sangat bermanfaat di
terjadi kurs turun nilainya maka kunjungan wisata akan meningkat baik
wisman dan nusantara.
2. Inflasi Hubungannya signifikan dan negatif diperlukan upaya pengawasan
dan pengendalian dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, OJK
lebih ditingkatkan kinerja guna mempercepat industri pariwisata karena
inflasi dan kurs nilai tukar menjadi penghambat laju industri pariwisata
perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan serta
percepatan ditingkatkan agar terjadi pertumbuhan industri pariwisata.
3. Destinasi Wisata perlu ditingkatkan agar setiap kelurahan ada ribuan
kelurahan wisata dan tingkat kecamatan ratusan unggulan wisata
nyaman aman dan indah agar dapat meningkatkan industri pariwisata.
Sementara itu kurs nilai rupiah, dan inflasi perlu dikendalikan agar tidak
menghambat industri pariwisata. Dalam Hal ini pihak-pihak Kementrian
Keuangan, Kementrian Pariwisata, Kementrian UKM, Kementrian
Ketenagakerjaan, Kementrian Sosial, Kementrian Dalam Negeri
(mencakup Gubernur, Bupati/Walikota, Kecamatan, hingga kelurahan)
perlu berkoordinasi untuk serius dalam mengendalikan variabel-variabel
tersebut. Diharapkan adanya kolaborasi dan koordinasi antara PEMDA
DKI suku Dinas PPUKM dan Dinas pariwisata dan Dinas PPUKM dengan
Kementrian pariwisata
4. Perlu koordinasi dan sinergi antara kementrian tidak ego sectoral Dalam
Negeri, Tenaga Kerja, Keuangan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi UKM, dan Lingkungan Hidup, sosial untuk saling bersinergi,
kolaborasi, memaksimalkan upaya yang dilakukan demi peningkatan dan
percepatan industri pariwisata
5. Diharapkan seluruh pelaku usaha kecil menengah jutaan mengupayakan
peningkatan kualitas produk makanan dan minuman Halal dan pakaian
dan kelengkapan muslim syariah, pemasaran online/digitalisasi dan
offline berupa peningkatan desain kemasan dan kapasitas produksinya
6. UMKM dibentuk wadah koperasi UMKM yang berjumlah ratusan
koperasi dapat bersaing di pasaran. Juga perlu ditingkatkan pemberian
modal kerja, adanya pengelompokan (klusterisasi) sehingga
mempermudah pembinaannya, dan peningkatan level UKM, misalnya
dari mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah
Penutup | 141

7.

Sebagai upaya UMKM 70% menerapkan digitalisasi /pemasaran Online
dan offline jutaan UMKM diadakan pameran, bazar perkecamatan dan
walikota 6 wilayah di Jakarta ke arah yang lebih baik, serta penambahan
modal usaha dan kemudahan memperoleh izin usaha untuk UKM
sehingga dapat berusaha lebih luas.
8. Infrastruktur terhadap industri pariwisata hubungannya masih terlihat
angka koefisiennya maka dapat disimpulkan perlu adanya upaya upaya
pembangunan infrastruktur wisata dengan melibatkan investor dan juga,
Perlu perbaikan pelayanan yang baik terdiri dari rumah sakit, restoran,
hotel dan bandara, travel, pelabuhan terminal bis, sebagainya
9. Pengangguran perlu solusinya diberikan Sembako, bantuan uang tunai,
bantuan alat usaha, rekrut usaha baru, latihan satpam, dan sopir, kartu
sejahtera, kartu sehat guna meningkatkan konsumsi masyarakat.
10. Kemiskinan perlu solusi, Padat karya, bantuan sembako, bantuan tunai,
kartu sehat, kartu sejahtera, latihan satpam dan sopir.
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GLOSARIUM
A
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations
ATF: ASEAN Tourism Forum
B
BI Rate: Bank Indonesia
BPS: Badan Pusat Statistik
C

D

E

F

G
GDP: Gross Domestic Product
Gross Domestic Product: Nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang
diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara-negara tersebut
dan negara asing.
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H

I
IHK: Indeks Harga Konsumen
Indeks Harga Komoditas: Indeks yang mengukur harga dari komoditaskomoditas tertentu.
Indeks Harga Produsen: Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barangbarang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi.
Industri dalam Arti Sempit: Kumpulan perusahaan yang menghasilkan
produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan,
proses, produk akhir dan konsumen akhir.
Industri Pariwisata: Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam
rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
Industri Pariwisata: Salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia.
Inflasi: Suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa
secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).
Inflasi Campuran: Mixed Inflation
Inflasi Dorongan Biaya: Cost-Push Inflation
Inflasi Ekspektasi: Expected Inflation
Inflasi Tarikan Permintaan: Demand-Pull Inflation
Infrastruktur Keras Non-Fisik: Non-Physical Hard Infrastructure
Infrastruktur Lunak: Infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun
kerangka institusional.
Infrastruktur Lunak: Soft Infrastruktur
IPM: Indek Pembangunan Manusia
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J
JUB: Bertambahnya Jumlah Uang Beredar
K
Kurs: Nilai Tukar
L
LSP: Lembaga Sertifikasi Profesi
M
MSME: Women Enterpreneuship in Micro, Small, and Medium Enterprises
N

O

P
Pariwisata: Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai
layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
PDB: Produk Domestik Bruto
PDRB: Produk Domestik Regional Bruto
Pendapatan Domestik Regional Bruto: PDRB
Pengangguran: Masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi setiap negara
secara teratur tetapi berbeda.
Pengangguran Musiman: Seasonal Unemployment
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Pengangguran Siklis: Cyclical Unemployment
Pengangguran Struktural: Structural Unemployment
Q

R
REM: Random Effect Model
RLS: Rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam
menjalani pendidikan formal.
RLS: Rata-rata Lama Sekolah
S
Strategi: Tujuan jangka panjang suatu perusahaan, yang memiliki keterkaitan
dengan program, dan pengalokasian sumber daya.
SVAR: Struktural vector autoregression
T
TPT: Tingkat pengangguran terbuka
TTIC: Travel & Tourism Competitiveness Index
T&T: Travel & tourism
Tingkat Pengangguran Terbuka: Persentase jumlah pengangguran terhadap
jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15 tahun ke
atas) yang bekerja atau punya pekerja dan namun sementara tidak bekerja,
dan pengangguran.
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U
UHH: Umur Harapan Hidup
UKM: Usaha Kecil Menengah
UMKM: Usaha mikro kecil menengah
Umur Harapan Hidup: Rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh
bayi yang baru lahir.
UNWTO: United Nations World Tourism Organization
V

W
WEF: World Economic Forum
Wisatawan: Orang yang datang dari suatu negara yang alasannya bukan
untuk menetap atau bekerja secara teratur, dan yang di Negara dimana
tinggal untuk sementara membelanjakan uang yang didapatkannya dilain
tempat.
Wisatawan: Pengunjung di Negara yang dikunjunginya setidak-tidaknya
tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi.
Wisatawan Asing: Foreign Tourist
Wisatawan Nasional: Domestic Tourist
WISMAN: Wisatawan mancanegara
WTO: World Tourism Organization
X
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