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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan Jumlah 

Wisatawan Asing, Nilai Tukar, dan PMDN Hotel dan Restoran terhadap Devisa 

Pariwisata  pada tahun 1990-2019 berhasil ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Terdapat peranan antara jumlah wisatawan asing dengan devisa pariwisata 

yang dikarenakan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia dapat 

meningkatkan perolehan devisa pariwisata. Jumlah wisatawan asing yang 

datang ke Indonesia menjadi salah satu pendongkrak perolehan cadangan 

devisa dalam sektor pariwisata. Semakin banyak wisatawan asing yang datang 

ke Indonesia maka semakin banyak pula devisa yang diperoleh karena 

wisatawan membawa mata uang dari negaranya yang dapat mempengaruhi 

permintaan minangkat dan rupiah menguat. 

b. Terdapat peranan antara nilai tukar dengan devisa pariwisata yang dikarenakan 

nilai tukar merupakan salah satu komponen yang melatar belakangi cadangan 

devisa. Permintaan Rupiah terus meningkat karna tingginya jumlah wisatawan 

asing yang datang ke Indonesia maka cadangan devisa dari sektor pariwisata 

akan terus meningkat juga. Perubahan devisa pariwisata terhadap nilai tukar 

mata uang biasanya dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap ketersediaan 

devisa (valuta asing) dalam suatu perekonomian. 

c. Terdapat peranan antara PMDN hotel dan restoran dengan devisa pariwisata 

yang dikarenakan semakin tinggi investasi yang ada pada dalam negeri menjadi 

tabungan untuk memperoleh cadangan devisa. PMDN hotel dan restoran dapat 

meningkatkan cadangan devisa pariwisata dari investor yang menanam modal 

untuk mengembangkan hotel dan restoran yang ada di daerah sekitar objek 

wisata. Pemerintah menjadikan prioritas investor domestik untuk menanamkan 

modalnya pada produksi negara, hal ini mempengaruhi cadangan devisa karna dapat 

menghemat dan menambah pendapatan cadangan devisa Indonesia. 
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V.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberi saran 

sebagai berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lain dapat 

menambahkan beberapa negara lain untuk hasil yang lebih maksimal serta 

menggunakan indikator-indikator makro ekonomi lain guna mendapatkan hasil 

yang lebih baik dan konkrit. 

b. Aspek Praktis 

1) Pemerintah diharapkan menghasilkan suatu kebijakan lain guna 

meningkatkan perkembangan sektor pariwisata di Indonesia agar dapat 

meningkatkan perolehan cadangan devisa dan mendorong perekonomian 

di Indonesia.  

2) Diharapkan bagi lembaga penelitian yang ingin meneliti menggunakan 

indikator penelitian yang sama dapat mencari penjelasan atau informasi 

yag lebih luas dan lebih terperinci khususnya mengenai indikator sektor 

pariwisata guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


