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ABSTRAKSI 

 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya sangat pesat di 

Indonesia. Program Nawa cita tahun 2014 – 2019 menjadikan pariwisata sebagai sektor 

prioritas pembangunan. Dan pada tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan sebagai 

penghasil devisa terbesar di Indonesia senilai US $24 Miliar, melampaui sektor minyak 

dan gas, batubara dan kelapa sawit. Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Pariwisata melakukan langkah-langkah strategis dan efektif untuk 

mencapai target kunjungan wisatawan mancenagara (wisman) yang telah ditetapkan.  

Program Wonderful Indonesia diluncurkan tahun 2014 membawa semangat 

baru sekaligus branding pariwisata di Indonesia. Usaha lain untuk meningkatkan 

kunjungan wisman adalah dengan memudahkan akses masuk bagi wisman yang dalam 

hal ini fasilitas bebas visa. Diyakini, melalui kebijakan ini, target 20 juta wisman pada 

tahun 2019 optimis tercapai.  

Penelitian ini mencakup jumlah kunjungan wisman yang berasal dari 25 negara 

penerima BVK yang datang ke Indonesia melalui 19 pintu utama (pelabuhan 

internasional udara maupun laut) periode Januari 2015 s.d September 2017. Metode 

yang digunakan untuk analisis adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi data 

panel.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan BVK secara umum 

signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisman. Namun demikian, 

negara Amerika Serikat, negera-negara di Eropa dan negara-negara Timur Tengah 

memiliki koefisien intersep yang negatif. Hal ini dikarenakan rata-rata jumlah 

kunjungan wisman dari negara tersebut lebih rendah dari rata-rata total kunjungan 

wisman 25 negara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya sangat pesat di 

negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Hal ini dipicu oleh dinamisnya 

pergerakan manusia, perkembangan tekonologi informasi dan semakin memadainya 

akses transportasi. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) memprediksi 

bahwa pariwisata merupakan industri terbesar yang tumbuh pada abad 21 dengan 

perkiraan mencapai 1,4 milyar kedatangan wisatawan internasional pada tahun 2020 dan 

1,8 milyar kedatangan pada tahun 2030 (Kemenpar, 2017).  

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, 

baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha. Program Nawa cita tahun 2014 – 2019 menjadikan 

pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan 

dimasukkannya industri pariwisata ke dalam lima (5) besar program kerja sektor 

prioritas pembangunan bersama-sama dengan bidang infrastruktur, ketahan pangan dan 

energi, kelautan dan zona ekonomi khusus. Dan pada tahun 2019, industri pariwisata 

diproyeksikan sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia senilai US $24 Miliar, 

melampaui sektor minyak dan gas, batubara dan kelapa sawit. 

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, beberapa tujuan 

kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta menghapus kemiskinan. 

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata 

melakukan langkah-langkah strategis dan efektif untuk mencapai target kunjungan 

wisatawan mancenagara (wisman) yang telah ditetapkan.  

Program Visit Indonesia yang diluncurkan tahun 2008 dan dilanjutkan dengan 

terobosan program Wonderful Indonesia tahun 2014 membawa semangat baru bagi 

masyarakat di Indonesia di bidang pariwisata. Selain itu, branding Wonderful Indonesia 

ini mencerminkan kedudukan dan diferensiasi pariwisata Indonesia di kancah 

internasional. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks kompetitif 

pariwisata Indonesia (Indonesia's Travel and Tourism Competitiveness Index/TTCI) 

meningkat dari peringkat 70 pada tahun 2013 menjadi 42 di tahun 2017.  
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Selain branding Wonderful Indonesia, usaha lain untuk meningkatkan 

kunjungan wisman adalah dengan memudahkan akses masuk bagi wisman yang dalam 

hal ini fasilitas bebas visa. Dalam pertemuan internasional The 7th UNWTO 

International Meeting on Silk Road Tourism, Menteri Pariwisata menekankan poin 

penting yaitu fasilitas bebas visa ke Indonesia yang meliputi negara-negara seperti 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, 

Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, 

Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, 

Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.   

Kebijakan fasilitas bebas visa diharapkan dapat meningkatkan kunjungan 

wisman karena didukung dengan kemudahan aksesibilitas ke destinasi Indonesia. 

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini membuka lebih banyak peluang untuk 

mendulang devisa serta menaikkan pendapatan langsung masyarakat dari sektor 

pariwisata. Kebijakan BVK untuk 30 negara tahun ini sudah berlaku mulai 10 Juni 

2015, sesuai dengan Perpres No.69/2015. Kebijakan BVK sebelumnya juga pernah 

diberikan pada 15 negara, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei 

Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, 

Myanmar, Hongkok SAR (Special Administrative Region), dan Macao SAR. Angka 

proyeksi kunjungan Wisman dari 30 negara penerima BVK tahun ini diharapkan 

meningkat 6,45 juta. Dua tahun berikutnya, diproyeksikan akan mencapai 8,06 juta 

(2018) dan 10,8 juta (2019). Diyakini, melalui kebijakan ini pula, target 20 juta wisman 

pada tahun 2019 optimis tercapai.  

Menteri Pariwisata menyebutkan bahwa BVK merupakan bagian dari  best  

practice dari sektor pariwisata. Penerapan kebijakan bebas visa ini mengikuti kebijakan 

sejumlah negara yang sudah sukses melakukannya. Seperti contohnya Malaysia yang 

telah membebaskan visa masuk untuk 164 negara dan Thailand dengan 56 negara bebas 

visa. Sementara itu, hasil kajian yang dilakukan Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC), UNWTO, maupun World Travel and Tourism Council (WTTC) menunjukkan 

bahwa pemberlakuan bebas visa memberi dampak terhadap pertumbuhan pariwisata 

rata-rata sebesar 18 persen. Bahkan, di negara G-20 pertumbuhan sebesar 5 – 25 persen. 

Sebagai gambaran perbandingan, negara Korea yang memberikan bebas visa kepada 

China membawa dampak terjadi peningkatan kunjungan wisman China ke Korea hingga 

18,9 persen. Begitu pula China memberikan bebas visa kepada  Jepang, terjadi kenaikan 
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kunjungan wisman Jepang ke China sebesar 18,47 persen. Di Indonesia sendiri, jumlah 

wisman tahun 2016 meningkat sebesar 12,6 persen dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Namun, apakah kenaikan ini karena pengaruh dari penerapan bebas visa, 

harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. 

Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka perlu disusun suatu penelitian yang 

dapat memperlihatkan pengaruh penerapan kebijakan bebas visa ini terhadap 

kedatangan wisman.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang ingin 

dibahas adalah bagaimana pengaruh penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan 

(BVK) terhadap kedatangan wisman.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran umum wisman periode Januari 2015 – September 2017. 

2. Mengetahui apakah ada perbedaan dalam kunjungan wisman sebelum dan sesudah 

diberlakukannya BVK 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1   Wisatawan Mancanegara  

Konsep dan definisi mengenai wisatawan mancanegara (wisman) yang 

digunakan mengacu pada konsep dari United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO). Kata yang digunakan secara internasional adalah “visitor“ atau pengunjung 

yang menurut International Recommendations on Tourism Statistics (IRTS) 2008, 

adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya (usual 

environtment), kurang dari satu tahun, didorong oleh satu atau beberapa keperluan 

(bisnis, berlibur, dll) selain untuk bekerja pada penduduk di negara yang dikunjungi.  

Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori pengunjung, yaitu: 

a. Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal 

paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan 

maksud kunjungan antara lain:  

i. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau 

pelatihan, kesehatan  olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. 

ii. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, 

pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. 

b.  Pelancong (Same day visitor/Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi 

diatas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise 

passenger, yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau 

kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara 

yang dikunjungi tersebut).  
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Gambar 1. Klasifikasi Orang yang Melakukan Perjalanan 
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2.2   Visa  

Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang akan 

memberikan seseorang ijin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu 

dan tujuan tertentu. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan 

bahwa Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di 

tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 
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persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan 

menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. 

Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di 

Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan 

keamanan nasional. Visa tersebut dapat digolongkan menjadi: 

a. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor 

diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia untuk melaksanakan 

tugas yang bersifat diplomatik. 

b. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas 

dan paspor lainnya yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam 

rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah 

asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. 

c. Visa Kunjungan, diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke 

Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial 

budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan 

perjalanan ke negara lain.  

d. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing: sebagai rohaniawan, tenaga 

ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang 

asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau dalam rangka 

bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di 

wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia. 

e. Visa Transit, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam 

perjalanannya perlu singgah/transit di Indonesia untuk pindah kapal laut/udara guna 

meneruskan perjalanan. 

f. Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah 

di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke 

negara asal. Visa Singgah diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak diberikannya izin. 

g. Tanpa Visa,  

1) Bebas Visa Kunjungan (BVK). 

BVK adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi 

orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud 
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mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial 

budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintah. BVK diberikan berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, 

kemudian diubah dengan Perpres No. 104 Tahun 205, dan terakhir dengan 

Perpres No. 21 tahun 2016 tentang BVK. BVK diberikan izin tinggal 

kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat 

diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Menurut 

Perpres No. 21 tahun 2016, negara yang diberi fasilitas BVK ada 169 negara. 

2)  Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) 

Dalam Keppres No. 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa orang asing warga 

negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas BVKS dapat diberikan 

Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. VOA merupakan 

salah satu solusi kemudahan bagi wisatawan atau orang asing yang ingin 

berkunjung ke Indonesia. Mereka dapat mengajukan visa di TPI (pelabuhan 

laut maupun udara) yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu kemudahan 

karena orang asing dari negara tertentu itu dapat langsung ke Indonesia tanpa 

terlebih dahulu mengajukan permohonan visa di Perwakilan RI di luar negeri. 

VOA diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan 30 (tiga puluh) hari. 

h. Courtesy, adalah mereka (WNA) yang diberikan status kehormatan yaitu pemegang 

paspor Dinas atau Diplomatik. 

i. Dispensasi Fasilitas Keimigrasian (Disfakim), adalah fasilitas yang diberikan 

kepada tenaga ahli/awak kapal asing yang diikutsertakan dalam operasi-operasi 

pembangunan di lautan yang termasuk dalam batas yuridiksi nasional. 

j. Smart Card adalah surat izin masuk khusus yang dikeluarkan di pintu masuk 

Kawasan Kepulauan Riau.  

k. Exit  Reentry Permit (ERP). Bagi WNA yang sudah memiliki ijin tinggal terbatas 

(berdiam sementara), ijin tinggal tetap (ijin berdiam), apabila akan keluar wilayah 

Indonesia dan masuk kembali dapat memohon ERP, tanpa harus memohon visa 

pada waktu akan masuk kembali ke wilayah Indonesia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah wisman yang berasal dari 25 negara 

penerima BVK. Negera-negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand, 

Philipina, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, 

Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Australia, Saudi Arabia, Mesir, 

Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman dan Yaman. Wisman tersebut datang ke Indonesia 

melalui 19 pintu utama (pelabuhan internasional udara maupun laut) periode Januari 

2015 s.d September 2017.  

 

3.2  Sumber Data dan Variabel Penelitian 

Data yang yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat 

Jenderal Imigrasi yaitu berupa daftar laporan statistik bulanan yang dibuat oleh setiap 

UPT Imigrasi. Daftar tersebut disalin ke kuesioner Survei Kunjungan Wisman atau 

survei "Inbound-Outbound" Tourism (VIOT) dan dirilis setiap bulannya.  

Variabel yang digunakan adalah jumlah wisman per kebangsaan (nationality) 

yang masuk melalui 19 pintu utama setiap bulannya untuk periode Januari 2015 s.d 

September 2017. Sedangkan untuk variabel penerapan kebijakan BVK menggunakan 

dummy variabel untuk setiap negara pada saat diterapkan kebijakan tersbut. 

 

3.3  Metode Analisis  

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum pergerakan 

kunjungan wisman ke Indonesia periode Januari 2015 s.d September 2017. Analisis 

dekriptif tersebut berupa tabel dan gambar. Sedangkan untuk analisis inferensia, metode 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan kebijakan BVK terhadap kedatangan 

wisman ke Indonesia.  
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Hubungan antara penerapan BVK dengan jumlah wisman dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡  = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 dimana: 

𝑌𝑖𝑡 = jumlah kunjungan wisman negara ke-i bulan ke-t 

 𝛼  = koefisien intersep 

𝛽  = koefisien slope  

𝑋𝑖𝑡       = dummy variabel dari penerapan BVK 

𝑖 = negara ke-1, 2, 3, ..., 25 

t = waktu ke-1, 2, 3, ..., 33 

 

Untuk mengestimasi parameter model menggunakan metode Fixed Effect 

Model (FEM) karena mengasumsikan setiap negara memiliki karakteristik sendiri 

sehingga intersep regresi antar negara dapat berbeda-beda. Selain itu, FEM juga tidak 

perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas 

yang mungkin sulit dipenuhi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi dilakukan 

pembobotan dengan Cross-section SUR.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif  

Secara umum, jumlah kunjungan wisman meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini. Angka terendah dalam periode tersebut ialah 

pada titik Januari 2015 dan angka tertinggi pada titik Agustus 2017.  

 

Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisman dari 25 Negara  

Januari 2015 – September 2017 

 
 

Jumlah kunjungan wisman 25 negara pada bulan Januari 2015 sebanyak 

571.679 kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisman pada bulan September 2017 

sebanyak 843.239 kunjungan. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 47,5 persen selama 

kurun waktu tersebut. Berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan wisman (tabel 2), negara 

RRT menempati urutan pertama dengan jumlah 125.355 kunjungan, diikuti negara 

Singapura dengan 121.112 kunjungan. Dua negara dengan rata-rata jumlah kunjungan 

paling sedikit adalah Bahrain dan Qatar dengan masing-masing sebesar 170 kunjungan 

dan 133 kunjungan. Sejalan dengan hal tersebut, jika dilihat berdasarkan regional, 

negara-negara di wilayah Asia memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan 

wilayah Eropa maupun Timur Tengah.  
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Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Kunjungan Wisman  

Januari 2015 – September 2017 

Negara 
Rata-rata jumlah 

kunjungan wisman  
Negara 

Rata-rata jumlah 

kunjungan wisman 

 Singapura  121.112    Belanda  15.602  

 Malaysia  97.972    Jerman  18.814  

 Jepang  40.755    Perancis  19.892  

 Korea Selatan  28.389    Rusia  6.847  

 Taiwan  17.213    Saudi Arabia  14.762  

 RRT  125.355    Mesir  1.058  

 India  29.277    Uni Emirat Arab  731  

 Philipina  11.696    Bahrain  170  

 Hongkong  7.036    Kuwait  575  

 Thailand  7.850    Yaman  708  

 Australia  94.667    Qatar   133  

 Amerika  23.658    Oman  1.078  

 Inggris  26.098   Total 25 Negara 28.458 

 

 

4.2 Analisis Inferensia  

Berdasarkan pengujian regresi panel menggunakan Eviews hasil yang didapat 

sebagai berikut: 

Variabel Koefisien Std. Error t-statistics Prob 

𝜶 24406.63 183.7167 132.8492 0.0000 

𝜷 4788.394 203.1716 23.56823 0.0000 

 

R-squared 0.988716 

Prob (F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.998864 

 

Dari hasil diatas, terlihat bahwa dummy variabel dalam hal ini penerapan BVK 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah wisman. Nilai Uji F 

menunjukkan bahwa penerapan BVK berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisman. 

Selain itu, nilai uji F juga membuktikan bahwa metode Fixed Effect Model (FEM) lebih 

baik dari metode Ordinary Least Square (OLS). Nilai R-squared model sebesar 0,9887 

yang menunjukkan bahwa variabel penerapan kebijakan BVK berkontribusi sebesar 

98,8 persen dalam menjelaskan variabel jumlah kunjungan wisman.  
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Fixed Effects (Cross) 

Negara Ci 
 

Negara Ci 

Singapura 91916.90 
 

Belanda -12867.48 

Malaysia 68776.56 
 

Jerman -9655.173 

Jepang 12285.58 
 

Perancis -8577.870 

Korea Selatan -80.14277 
 

Rusia -21622.60 

Taiwan -11256.02 
 

Saudi Arabia -13271.86 

RRT 96885.55 
 

Mesir -26975.93 

India 1242.984 
 

Uni Emirat Arab -27738.96 

Philipina -17499.31 
 

Bahrain -28299.48 

Hongkong -22159.02 
 

Kuwait -27894.93 

Thailand -21344.99 
 

Yaman -26455.88 

Australia 67503.54 
 

Qatar -28336.78 

Amerika -4811.991 
 

Oman -27391.60 

Inggris -2371.112 
   

 

Interpretasi nilai intersep untuk metode FEM berbeda dengan metode OLS 

biasa karena ada faktor indivual effect. Sehingga, jika terjadi penerapan BVK di semua 

negara maka rata-rata jumlah wisman akan menjadi (𝛼 + 𝐶𝑖) untuk masing-masing 

negara ke-i. Dengan demikian, negara RRT memiliki rata-rata jumlah wisman yang 

paling tinggi dan sedangkan negara Qatar memiliki rata-rata jumlah wisman paling 

rendah dibandingkan 24 negara lainnya. Nilai 𝛽 menggambarkan rata-rata pengaruh 

penerapan BVK ke semua negara. Secara umum model dari hasil pengujian di atas 

sebagai berikut : 

�̂�𝑖𝑡 = (24406,63 + 𝐶𝑖) + 4788,394 𝑋𝑖𝑡 

dimana: 

�̂�𝑖𝑡 = jumlah kunjungan wisman negara ke-i bulan ke-t 

 𝐶𝑖  = koefisien intersep negara ke-i 

𝑋𝑖𝑡       = dummy variabel dari penerapan BVK 

𝑖 = negara ke-1, 2, 3, ..., 25 

t = waktu ke-1, 2, 3, ..., 33 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Negara RRT memiliki rata-rata jumlah wisman yang paling tinggi dan negara 

Qatar memiliki rata-rata jumlah wisman yang paling rendah dibandingkan dengan 

24 negara lainnya selama periode Januari 2015 s.d September 2017. Sejalan 

dengan itu, negara-negara di wilayah Asia memiliki rata-rata jumlah wisman yang 

paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. 

2. Penerapan kebijakan BVK secara umum signifikan berpengaruh posotif terhadap 

jumlah kunjungan wisman.  

3. Negara Amerika Serikat, negera-negara di Eropa dan negara-negara Timur 

Tengah memiliki koefisien intersep yang negatif. Hal ini dikarenakan rata-rata 

jumlah kunjungan wisman dari negara tersebut lebih rendah dari rata-rata total 

kunjungan wisman 25 negara. 

  

5.2  Saran  

Penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan BVK signifikan 

untuk total 25 negara, namun tidak terlihat jika penerapan tersebut dilakukan untuk 

masing-masing negara. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk melihat 

keefektifan BVK di masing-masing negara atau memisahkan/membagi negara yang 

jumlah kunjungan wismannya tinggi dengan negara yang jumlah kunjungan wismannya 

rendah.  
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