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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

hubungan kausalitas antara kedatangan wisatawan mancanegara dan cadangan 

devisa selama periode 2004-2016 dengan studi kasus di Indonesia ditemukan 

kesimpulan secara empiris bahwa dengan pengujian prosedur filter Hodrick-

Prescott, didapatkan  komponen siklus kedatangan wisatawan mancanegara 

(CTA) dan cadangan devisa (CIR). Dilihat secara keseluruhan, Nampak CTA 

dan CIR cenderung bergerak dalam pola yang tidak beraturan, terkadang CTA 

dan CIR berada dalam posisi yang sama namun terkadang saling berlawanan. 

Selanjutnya, berdasarkan korelasi silang dua variabel, hasilnya 

menyimpulkan bahwa CTA bersifat asiklikal terhadap CIR, artinya CTA dan 

CIR terkadang bersifat procyclical dan ada saatnya berisfat countercyclical. 

Ketika CTA dan CIR bersifat countercycilical, ini dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor kemungkinan seperti kondisi infrastruktur, tingkat keamanan, 

dan kemudahan akses transportasi  

Kemudian, dengan menggunakan uji Granger-Causality, peneliti 

menemukan bahwa kausalitas berjalan dari cadangan devisa ke kedatangan 

wisatawan mancanegara, namun hanya berlaku dalam waktu jangka pendek. 

Berdasarkan dari hasil analisis impulse response, respon perubahan 

cadangan devisa terhadap shock perubahan kedatangan wisatawan 
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mancanegara dan sebaliknya sejalan dengan trend kedatangan wisatawan 

mancanegara dan cadangan devisa yang bersifat asiklikal. Di saat tertentu, 

kenaikan cadangan devisa mengakibatkan kenaikan kedatangan wisatawan 

mancanegara dan sebaliknya. Dan pada kondisi lainnya, penurunan cadangan 

devisa tidak memengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara dan 

sebaliknya. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka implikasinya adalah 

sebagai berikut: 

1. Komponen siklus kedatangan wisatawan mancanegara dan cadangan 

devisa mengalami pergerakan yang tidak menentu, ketika komponen 

siklus kedatangan wisatawan mancanegara naik justru cadangan devisa 

mengalami penurunan dan sebaliknya. Namun ada saatnya ketika 

siklus kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan cadangan 

devisa pun ikut meningkat. 

2. Kedatangan wisatawan mancanegara  memiliki hubungan kausal satu 

arah dengan cadangan devisa. Di mana cadangan devisa merupakan 

tools untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara. 

Sehingga untuk menaikkan kedatangan wisatawan mancanegara di 

Indonesia dapat dilakukan salah satunya dengan menaikkan cadangan 

devisa. 
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3. Kedatangan wisatawan mancanegara dan cadangan devisa bersifat 

asiklikal. Artinya, siklus kedatangan wisatawan mancanegara bergerak 

dalam siklus bisnis cadangan devisa tanpa arah yang konsisten.  

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang 

sudah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diberikan yaitu pemerintah 

harus bisa menjaga kestabilan dan menaikkan cadangan devisa dengan cara 

meningkatkan kegiatan ekspor, meningkatkan modal atau investasi serta 

mengurangi impor dan utang luar negeri. Karena dengan cadangan devisa 

yang stabil, maka kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan aman, aman 

yang dimaksud disini lebih merujuk ke perekonomian yang sehat dan nilai 

kurs yang stabil, sehingga saat wisatawan mancanegara mengunjungi 

Indonesia, wisatawan tersebut tidak akan khawatir akan kehilangan uangnya 

saat kembali ke Negara asalnya karena adanya cadangan devisa yang 

menjamin nilai kurs tetap terjaga. 


