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ABSTRAK 

 Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam 

perekonomian suatu negara, karena selain dapat memenuhi kebutuhan dalam 

negeri juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Khususnya  ekspor 

barang kerajinan, diperlukan untuk pembangunan ekonomi suatu daerah tujuan 

pariwisata terutama pada provinsi Bali. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan ekspor barang kerajinan suatu daerah salah satunya adalah 

kunjunjungan wisatawan. Untuk meningkatkan jumlah ekspor barang kerajinan 

diperlukannya inovasi baru pada produk dan budaya agar minat pada barang 

kerajinan provinsi Bali terus meningkat setiap tahunnya dan dapat 

memaksimalkan sumbangan pada devisa Indonesia.  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kurs dollar Amerika Serikat, kunjungan wisatawan, lama 

menginap, rata-rata pengeluaran dan produksi barang kerajinan terhadap ekspor 

barang kerajinan provinsi Bali tahun 1991-2015. Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisi linear berganda, uji-F  untuk menguji serempak dan uji-t 

untuk menguji parsial. Hasil analisis data menunjukkan secara serempak  kurs 

dollar Amerika Serikat kunjungan wisatawan, lama menginap, rata-rata 

pengeluaran dan jumlah produksi berpengaruh signifikan terhadap total ekspor 

barang kerajinan provinsi Bali tahun 1991-2015, dengan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0.8952 berarti 89,5 persen naik turunnya Ekspor barang kerajinan 

provinsi Bali tahun 1991-2015 dipengaruhi oleh naik turunnya kurs dollar 

Amerika Serikat, kunjungan wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan 

jumlah produksi sedangkan sisanya sebesar 10,5 persen dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Secara parsial kunjungan 

wisatawan tidak berpengaruh positif, namun kurs dollar Amerika Serikat, lama 

menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor barang kerajinan provinsi Bali tahun 1991-2015.  

 

Kata Kunci:   Barang kerajinan, Kurs, Kunjungan Wisatawan, Lama Menginap, 

Rata-rata Pengeluaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Setiap negara selalu berbeda bila ditinjau dari sumber daya alamnya, 

iklimnya, letak geografisnya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, 

keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan 

negara yang satu dengan negara yang lainnya saling membutuhkan sehingga 

terciptalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah 

satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara, karena selain dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, perdagangan internasional juga merupakan 

salah satu sumber pendapatan negara. Perdagangan internasional dapat diartikan 

menjadi transaksi dagang antara pelaku ekonomi suatu negara dengan pelaku 

ekonomi dari negara lain. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang 

cukup penting di setiap negara, walaupun demikian kepentingan sektor luar negeri 

masing-masing negara berbeda dalam melakukan ekspor dan impor, bagi sebagian 

negara ekspor dan impor meliputi bagian yang cukup besar dalam pendapatan 

nasinal, sedangkan di beberapa negara lain, ekspor dan impor merupakan bagian 

yang kecil saja dari pendapatan nasional. Sukirno (2010:360).  

Secara umum bentuk dasar dari perdagangan internasional adalah ekspor 

dan impor (Khan, 2011). Baik ekspor maupun impor memiliki peran penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor adalah menjual 

barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara kenegara lainnya, sedangkan impor 
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adalah kebalikan dari pada ekspor yaitu, memasukkan barang dan jasa yang 

dihasilkan dari luar suatu negara ke negara tersebut (Limin dan Linyunan,2011). 

Pada mulanya jual beli barang dilakukan dengan mempertukarkan suatu jenis 

barang yang di satu pihak seolah-olah kelebihan kebutuhan dengan suatu jenis 

barang lain yang masih dibutuhkannya, tetapi tidak tersedia sebagai pemiliknya 

(Tandjung, Marolop.2010) akan tetapi, setelah keadaan ini berlanjut lama, 

dirasakan makin sulit untuk memperhitungkan nilai satu sama lain di antara 

seluruh jenis barang yang dipertukarkan dan makin banyak pula jenis barang 

makin rumit pembuatannya  sehingga bertambah sulit pula menilainya dengan 

barang lain, maka diperlukan suatu “alat” perantara untuk melepaskan barang 

yang merupakan keunggulan dan menyimpannya sementara seelum membutuhkan 

barang jenis lain. 

Kejadian tersebut sebenarnya tidak lain adalah karena sumber-sumber 

bahan baku atau material yang terdapat di tiap wilayah, daerah atau Negara 

berbeda-beda yang disediakan oleh alam. Kelebihan nilai ekspor disbanding 

impor akan menghasilkan surplus devisa yang dinamakan “cadangan divisa”. 

Makin tinggi cadangan devisa yang dimiliki oleh sebuah Negara, makin kuat 

fondasi perekonomian. Standar minimal yang ditetapkan oleh Dana Moneter 

International (International Moneter Fund) adalah bahwa cadangan devisa yang 

dimiiki oleh suatu Negara minimal sebesar kebutuhan impor 4 bulan di tambah 

utang luar negeri yang jatuh tempo sehingga, kalau surplus devisa kalau surplus 

devisa dari ekspor tidak dapat tercapai pemerintah harus mencari pinjaman baru 

dari badan-badan keuangan internasional untuk mencukupinya. 
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Menurut Nanga (2005:237), seharusnya setiap kenaikan nilai tukar akan 

menurunkan daya saing ekspor walaupun karena produk akan lebih mahal jika 

dijual ke luar negeri. Untuk Indonesia ada 2 hal mengapa kenaikan nilai tukar 

Rupiah menyebabkan kenaikan ekspor walaupun pengaruh itu tidak begitu besar. 

Pertama, struktur industri yang menghasilkan barang ekspor didominasi dengan 

bahan baku (supply) dari barang-barang impor, sehingga setiap kenaikan nilai 

tukar justru akan meningkatkan daya beli bahan baku dan membuat biaya 

produksi menjadi semakin murah sehingga meningkatkan ekspor. Kedua adalah 

kenaikan ekspor Indonesia didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas di 

pasar Internasional sehingga kenaikan nilai tukar Rupiah tidak terlalu dirasakan 

karena secara keseluruhan harga pasaran Internasional juga meningkat lebih besar 

lagi. Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami 

kenaikan secara terus menerus. Inflasi disebabkan karena kenaikan jumlah uang 

beredar, kenaikan jumlah uang beredar dalam negeri (relatif terhadap stok uang 

luar negeri) akan meyebabkan kelebihan penawaran uang (excess supply). Tri 

Wibowo dan Hidayat Amir (2005:5) mengatakan bahwa tingkat inflasi domestik 

yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi luar negeri dengan nilai kurs yang tidak 

berubah akan menyebabkan harga ekspor barang dan jasa domestik menjadi relatif 

lebih mahal dan tidak mampu berkompetisi dengan barang dan jasa dari luar 

negeri. Dampaknya, mata uang domestik akan mengalami tekanan dan 

terdepresiasi atau mata uang asing akan mengalami apresiasi terhadap mata uang 

domestik. Adapun perkembangan kurs dollar Amerika serikat adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perubahan kurs rupiah teradap dollar 

mengalami fluktuasi dan konstan pada setiap tahunnya. Di mulai dari tahun 1991 

ke 1992 kurs dollar mengalami peningkatan sebesar 0.035 % ini menunjukkan 

bahwa penguatan dollar terhadap mata uang rupian menguat sebesar 0.035%. pada 

tahun 1993 dollar kembali meningkat sebesar 0.023% dan di lanutkan sampai 

tahun 1998. Pada tahun 1997 dollar mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.951 

% dengan nilai Rp 4,650 per satu dollar hal tersebut merupakan peningkatan kurs 

dollar terbesar dari tahun 1991-1998. 

Tabel 1.1 Kurs Dollar Amerika Serikat Provinsi Bali tahun 1991-2015 

Tahun 
Kurs dollar Amerika 

Serikat 

Perkembangan 

(%) 

1991 1,992 - 

1992 2,062 0.035 

1993 2,110 0.023 

1994 2,200 0.043 

1995 2,308 0.049 

1996 2,383 0.032 

1997 4,650 0.951 

1998 8,025 0.726 

1999 7,100 -0.115 

2000 9,595 0.351 

2001 10,400 0.084 

2002 8,940 -0.140 

2003 8,465 -0.053 

2004 9,290 0.097 

2005 9,830 0.058 

2006 9,020 -0.082 

2007 9,419 0.044 

2008 10,950 0.163 

2009 9,400 -0.142 

2010 8,991 -0.044 

2011 9,068 0.009 

2012 9,388 0.035 

2013 10,524 0.121 

2014 12,441 0.182 

2015 13,640  0.096 
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  Sumber : BPS Provinsi Bali tahun 2016 (data diolah) 

  Keterangan : (.) = (,) 

Pada tahun 1998 kurs dollar kembali menguat sebesar 0.726%, hal tersebut 

mengakibatkan kurs dollar menguat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 4,650 

per satu dollar menjadi Rp 8,025 per satu dollar. Peningkatan tersebut merupakan 

perubahan kurs dollar terbesar dari tahun 1991-1998 yang di karnakan faktor 

moneter atau inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999 

kurs dollar terhadap rupiah mengalami penurunan sebesar 0.115%, perubahan 

tersebut dikarnakan faktor moneter yang mulai stabil. Pada tahun 2000 kurs dollar 

terhadap rupiah kebali meningkat sampai tahun 2014 kurs dollar terhadap rupiah 

mengalami perubahan yang fluktuatif dan perubahan terkecil kurs dollar terkecil 

terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0.035%. Pada tahun 2013 dan 2014 kurs 

dollar tetap mengalami peningkatan sebesar 0.121% menjai 0.127. dan kembali 

mengalami peningkatan di tahun 2015 yaitu sebesar 0.096%. 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 menggariskan 

bahwa pemerintahan Indonesia akan meningkatkan pembangunan sektor 

pariwisata dalam PELITA V. Pembangunan pariwisata akan dilanjutkan dan 

ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan efesiensi potensi serta 

sumber-sumber kepariwisataan nasional manjadi aktivitas-aktivitas ekonmomi 

yang mampu meningkatkn devisa, kesempatan kerja, memacu peningkatan 

pembangunan daerah, serta memperkenalkan potensi alam dan kebudayaan 

bangsa. Dalam pembangunan pariwisata, identits nasional, nilai-nilai alamiah dan 

kelestarian lingkungan harus terus dijaga secara harmoni. Dalam dimensi 

nasional, peningkatan pembangunan sektor pariwisata diarahkan agar terbuka 
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berbagai peluang untuk kemajuan, baik ekonomi maupun kebudayaan. Peluang-

peluang yang diharapkan dalam bidang ekonomi mencangkup peningkatan dalam 

penerimaan devisa, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta 

peningkatan pendapatan masyarakat. Di antara beragam peluang tersebut yang 

amat penting bagi Indonesia adalah perluasan kesempatan kerja, suatu keutuhan 

yang terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta angkatan 

kerja yang meningkat secara pesat. Menurut I Ketut Teneng (2015), Industri kecil 

dan kerajinan rumah tangga mampu menopang sekitar 80 persen dari total ekspor 

non migas Bali setiap tahunnya. Kegiatan yang mampu menyerap ratusan ribu 

tenaga kerja itu menjadi prioritas pembangunan Bali, disamping sektor pertanian 

dan pariwisata. Ketiga sektor prioritas itu saling terkait satu sama lainnya, dengan 

harapan mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Bali. 

Seperti di kutip pada harian Antara Bali (2015) jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara yang semakin meningkat ke Bali berpengaruh besar terhadap ekspor 

terutama aneka barang kerajinan jenis aksesori maupun jenis lainnya sehingga 

mampu memperbesar perolehan devisa. Pelancong yang memboyong kerajinan 

juga bisa sebagai sarana promosi dan hal itu terbukti pesanan dari negeri 

Kangguru itu semakin ramai yang diterima perajin apalagi menjelang Natalan dan 

menyongsong tahun baru 2015 yang akan datang (Antara Bali, 2015:10). Peranan 

pariwisata bagi Indonesia dalam perekonomian terutama dalam sisi penerimaan 

pendapatan semakin terasa setelah melemahnya peranan minyak dan gas. 

Penerimaan industri pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembangunan Indonesia khususnya sebagai penerimaan di luar ekspor. Andriani 
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dan Pitana (2011) mengatakan pariwisata adalah suatu kegiatan industri dan jasa 

yang setidaknya menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan 

penerimaan Negara. Perubahan mendasar dalam pengaturan dan pengelolaan 

kepariwisataan saat ini, memberikan dampak yang sangat besar dalam 

perekonomian Indonesia (Suharto, 2012). Sesuai dengan hal tersebut pariwisata 

merupakan salah satu industri terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi daerah tujuan wisata. Adapun perkembangan ekspor hasil kerajinan 

provinsi Bali tahun 1991-2015 sebagai berikut: 

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 perkembangan ekspor kerajinan provinsi Bali 

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dapat diketahui pada tabel 1.2 bahwa 

nilai ekspor provinsi Bali dan tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun. 

Tabel 1.2 Ekspor Kerajinan Provinsi Bali tahun 1991-2015 

Tahun 
Ekspor Barang Kerajinan 

(Ribu US$) 

Perkembangan 

(%) 

1991 42,860 - 

1992 54,224 0.265 

1993 59,686 0.101 

1994 82,084 0.375 

1995 90,322 0.100 

1996 82,084 -0.091 

1997 90,322 0.100 

1998 97,137 0.075 

1999 133,356 0.373 

2000 148,206 0.111 

2001 162,104 0.094 

2002 168,180 0.037 

2003 197,682 0.175 

2004 201,022 0.017 

2005 227,604 0.132 

2006 235,882 0.036 

2007 247,282 0.048 

2008 266,205 0.077 
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2009 224,098 -0.158 

2010 215,288 -0.039 

2011 197,456 -0.083 

2012 202,069 0.023 

2013 200,662 -0.007 

2014 220,037 0.097 

2015 203,363 -0.076 

  Sumber : Disperindag Provinsi Bali tahun 2016 (data diolah) 

  Keterangan : (.) = (,) 

Pada tahun 1991 ke 1992, ekspor kerajinan mengalami peningkatan 

sebesar 0.265% dan kembali meningkat pada tahun 1993 sebesar 0.101%. Pada 

tahun 1994 ekspor kerajinan mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 

0.375% dan dilanjutkan dengan penurunan sebesar -0.091% pada tahun 1996. 

Pada tahun 1997 ekspor terus mengalami peningkatan sebesar 0.100%. pada tahun 

1998 ekspor produk kerajinan pada provinsi bali tetap mengalami peningkatan 

sebesar 0.075% walaupun kondisi moneter Indonesia mengalami krisis moneter 

pada tahun tersebut. Pada tahun 1999 sampai dengan 2008 ekspor barang 

kerajinan provinsi Bali terus mengalami peningkatan yang fluktuatif, akan tetapi 

pada tahun 2009 ekspor kembali mengalami penurunan sebesar -0.158%. 

Penurunan terjadi selama 3 tahun berurut-turut yaitu terjadi pada tahun 2009 

sampai dengan 2011. Pada tahun 2012 ekspor kembali mengalami peningkatan 

yang tidak terlalu tinggi yaitu sebesar sebesar 0.023% dan kembali mengalami 

penurunan ekspor sebesar -0.007%. pada tahun 2014 ekpor kembali mengalami 

peningkatan sebesar 0.097% dan di tahun 2015 kembali mengalami penurunan 

jumlah ekspor yaitu sebesar 0.076%. 

Menurut Geriya (1996:45) Peraturan Daerah No. 3 tahun 1974 telah 

menetapkan, bahwa jenis kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali 
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adalah Pariwisata Budaya. Konsepsi Pariwisata Budaya ini pula dipakai sebagai 

landasan untuk mengembangkan kepariwisataan menuju tahun 2000. Arah 

pengembangannya dipayungi oleh suatu moto, “bukan Bali untuk pariwisata 

melainkan pariwisata adalah untuk Bali”. Salman dan Hasim (2012) mengatakan 

bahwa pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar yang paling penting 

dari ekonomi duia mendorong arus besar orang, barang dan modal. Pariwisata 

telah dan terus menjadi pendapatan melebihi ekspor barang baku bagi banyak 

Negara di Asia Tenggara. Pariwisata internasional merupakan pariwisata yang 

berorientasi pada kunjungan wisatawan mancanegara dalam konteks globalisasi 

yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian pada era globalisasi 

(Anghel, 2011). Kepariwisataan mempnya peranan penting dalam meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, 

mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam 

mengentaskan kemisikinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat (Yudanto, 2011). Wibowo (2012) mengatakan bahwa kegiatan atau 

aktivitas pariwisata pada perembangannya telah menjadi industri pariwisata dan 

merupakan salah satu industri  yang dapat memberikan keuntungan secara 

ekonomi. Untuk melihat perkembangan pariwisata secara ekonmi maka dapat 

dilihat dari jumlah pariwisata, lama tinggak dan rata-rata belanja wisatawan, yang 

berkunjung ke daerah tujuan wisata (DTW) (Nicely dan Palakurthi, 2012). 

Disamping definisi-definisi tersebut Ene dan Baraitaru (2010), mendefinisikan 

pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan 

tujuan keluar dari pekerjaan rutinnya, berkaitan dengan hal tersebut (Viken, 
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2011), mengatakan bahwa pariwisata adalah segala kegiatan wisata dan 

wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara tentunya memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian di Negara yang dikunjunginya melaui penerimaan devisa 

Negara. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak 

memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, tetapi provinsi Bali memiliki 

keindahan alam dan keanekaragaman seni dan budaya. Keindahan alam dan 

keanekaragaman seni dan budaya merupakan daya Tarik wisatawan mancanegara. 

Semakin dikenalnya Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata menyebabkan 

Bali menjadi primadona bagi para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia. Perkembangan pariwisata di Bali menjadikan industri ini menjadi 

industri andalan dalam perekonomian daerah dan pembangunan daerah. 

Kontribusi pariwisata bagi perekonomian lokal memberikan dampak ekonomi 

yang besar untuk kesejahteraan setempat (Vojnovic dan Knezevic, 2013). 

Perkembangan pariwisata memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat lokal dikelompokkan oleh Cohen dalam (Pitana dan Diarta, 2009:185) 

menjadi delapan kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, 

(2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan 

kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi 

manfaat/keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, (7) dampak 

terhadap pembangunan pada umumnya, dan (8) dampak terhadap pemerintah 

daerah. Gorica et al (2010) dalam studi kasus di Albania mengatakan peranan 

industri pariwisata dalam perekonomian merupakan mata rantai yang sangat 

panjang sehingga banyak menampung kesempatan kerja bagi masyarakat 
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sekitarnya. Sektor ini juga menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dari 

hasil penjualan barang dan jasa melalui restoran, hotel, biro perjalanan, 

pramuwisata, penjualan barang-barang dan cendera mata, dan sebaganya.  Lie 

(2004) mengatakan perkembangan industri pariwisata suatu daerah sangat 

bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang. Jumlah kunjungan merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang 

memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 

Keindahan alam dan keanekaragaman seni dan budaya merupakan factor utama 

yang mempengaruhi kedatangan wisatawan (Husaen, 2012). Kunjungan 

wisatawan mancanegara di Provinsi Bali memiliki kecendrungan meningkat, 

meskipun fluktuatif. Pada tahun 2002 dan 2005 merupakan tahun terburuk 

pariwisata Bali, terjadinya Bom Bali I dan Bom Bali II menyebabkan krisis 

kepercayaan terhadap keamanan daerah wisata di Bali, beberapa Negara di Eropa 

dan Amerika menerapkan kebiakan travel warning bagi warga negaranya yang 

ingin berkunjung ke Bali. Penurunan terbesar kunjungan wisatawan mancanegara 

ke Bali adalah pada tahun 2003 sebesar 22,77 %. Sejalan dengan waktu dan 

keadaan keamanan di Bali yang mulai aman kembali, kepercayaan wisatawan 

mancanegara mulai tumbuh kembali pada tahun 2007-2012 seperti yang di 

tampilkan pada Table 1.3.. Adapun perkembangan jumlah kunjungan wisatawan 

asing provinsi Bali tahun 1991-2015 sebagai berikut:  

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Provinsi Bali tahun 1991-

2015 

Tahun 
Tingkat Kunjungan 

Wisatawan (orang) 

Perkembangan 

(%) 
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1991 555,939 - 

1992 738,533 32.8 

1993 885,516 19.9 

1994 1,032,476 16.6 

1995 1,015,314 -01.7 

1996 1,140,988 12.4 

1997 1,230,316 07.8 

1998 1,187,153 -03.5 

1999 1,355,799 14.2 

2000 1,412,839 04.2 

2001 1,356,774 -04.0 

2002 1,285,844 -05.2 

2003 993,029 -22.8 

2004 1,458,309 46.9 

2005 1,386,449 -04.9 

2006 1,260,317 -09.1 

2007 1,664,854 32.1 

2008 1,968,892 18.3 

2009 2,229,945 13.3 

2010 2,493,058 11.8 

2011 2,756,579 10.6 

2012 2,892,019 04.9 

2013 3,278,598 13.4 

2014 3,766,638 14.9 

2015 4,001,835 06.2 

  Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali  tahun 2016 (data diolah) 

  Keterangan : (.) = (,) 

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 perkembangan kunjungan wisatwan asing 

yang berkunjung ke Provinsi Bali pada tahun 1991-2015 sangat fluktuatif. Di 

awali dari tahun 1991 jumlah kunjungan wisatawan asing yang berjumlah 555,939 

orang pertahun yang berkunjung ke pulau dewata mengalami peningkatan 

32.8%pada tahun 1992 yaitu sebesar 738,533. Peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan kembali mengalami penigkatan 19.9% pada tahun 1993, peningktan 

tersebut tidak lebih besar pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 32.8%. Pada tahun 

1994 jumlah kunjungan wisatwan asing tetap megalami peningkatan jumlah 

kunjungan wisatwan asing sebesar 16.6%, akan tetapi pada tahun 1995 jumlah 
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kunjungan wisatawan mengalami penurunan sebesar 01.7%, namun pada 1996 

jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan kembali hingga tahun 1997. 

Pada tahun 1998 jumlah kunjungan wisatawan kembali mengalami penurunan 

sebesar 03.5%, namun jumlah kunjungan wisatawan asing kembali mengalami 

peningkatan di tahun berikutnya yaitu tahun 1999 sebesar 14.2%. Pada tahun 

berikutnya jumlah kunjungan wisatawan tetap mengalami peningkatan pada tahun 

2000 yaitu sebesar 04.2%, namun jumlah kunjungan wisatawan asing kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar -04.0. Penurunan jumlah 

kunjungan wisatwan asing  tersebut kembali berlanjut hingga tahun 2003, yang di 

sebabkan oleh bencana bom bali yang terjadi pada tahun 2002. Penurunan jumlah 

kunjungan wisatwan terbesar berada pada tahun 2003 yaitu sebesar  22.8%. Pada 

tahun 2004 jumlah kunjungan wisatwan mulai mengalami peningkatan kembali 

sebesar 46.9%, namun penurunan jumlah kunjungan wisatwan kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2005. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan 

tersebut disebabkan terjadinya Bom Bali II yang terjadi pada tahun 2005, hal 

tersebut menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatwan pada tahun 

berikutnya pada tahun 2006 sebesar 09.1%. Pada tahun 2007 kunjungan wisatwan 

asing kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Peningkatan jumlah 

kunjungan wisatwan asing terbesar pada tahun 2007 hingga tahun 2015  adalah 

pada tahun 2007 yaitu sebesar 32.1%, hal tersebut merupakan peningkatan 

terbesar ke 2 setelah tahun 1991. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa ternyata bahwa di antara penerimaan dunia dari 

barang-barang maupun jasa-jasa yang memasuki perdagangan internasional, 
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penerimaan yang berasal dari pariwisata internasional mengalami pertumbuhan 

yang sangat cepat (United Nations, 1971, h. 1). 

Wijaya (2011) mengatakan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara 

merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan 

atau devisa yang di terima suatu Negara yang mengandalkan devisa dari industry 

pariwisata. Semakin lama seorang wisatawan mancanegara tinggal di suatu daerah 

tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut, 

semakin lama wisatawan mancanegara itu tinggal maka semakin banyak kegiatan 

wisata yang dilakukan. Terutam unuk keperluan makan dan minum serta 

akomodasi penginapan. Lama tinggal atau lama menginap wisatawan 

mancanegara di Bali sangat bervariasi, tertinggi pada tahun 2006 dan mengalami 

penurunan pada tahun-tahun berikutunya yang di sebabkan negara-negara di Asia 

Tenggara memberikan suasana baru dalamberwisata dan lokasi wisata, seperti 

singapura yang menerapkan tax refund, Malaysia dengan casino dan Thailand 

yang memberikan daya tarik wisata pantai dan tropis, mendorong para wisata 

mancanegara mengurangi kunjungan nya di Bali. Adapun perkembangan rata-rata 

menginap wisatawan mancanegara di Provinsi Bali tahun 1991-2015 sebagai 

berikut: 

Bisa dijelaskan pada Tabel 1.4 tingkat rata-rata menginap wisatawan pada 

Provinsi Bali sangat fluktuatif. Pada tahun 1991  jumlah rata-rata menginap pada 

Provinsi Bali adalah 9.20 hari pertahun meningkat 0.173% pada tahun 1992 

menjadi  10.80 hari pertahun. 
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Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2016 (data diolah) 

Keterangan : (.) = (,) 

 

Tabel 1.4 Lama Menginap Wisatawan Asing Provinsi Bali tahun 1991-2015 

Tahun 
Lama menginap Menginap 

(hari) 

Perkembangan 

(%) 

1991 9.20 - 

1992 10.80 0.173 

1993 10.30 -0.046 

1994 10.00 -0.029 

1995 10.00 0.000 

1996 9.20 -0.080 

1997 9.20 0.000 

1998 9.00 -0.021 

1999 8.00 -0.111 

2000 11.00 0.375 

2001 10.97 -0.002 

2002 9.48 -0.135 

2003 11.20 0.181 

2004 10.06 -0.101 

2005 10.84 0.077 

2006 12.80 0.180 

2007 10.60 -0.171 

2008 9.65 -0.089 

2009 8.75 -0.093 

2010 9.49 0.084 

2011 9.27 -0.023 

2012 9.10 -0.018 

2013 9.60 0.054 

2014 9.11 -0.051 

2015 9.87 0.083 

 

 

Pada tahun 1993 rata-rata lama menginap mengalami penurunan sebesar 

0.046% yaitu 10.30 hari pertahunnya dan dianjutkan penurunan terjadi pada tahun 

berikutnya sebesar 0.029%. Pada tahun 1995 tidak terjadi peningkatan atau 

penurunan, namun pada tahun 1996 terjadi penurunan jumlah rata-rata menginap  

sebesar 0.080%. Pada tahun 1997 rata-rata menginap wisatawan asing tidak 

terjadi peningkatan atau penurunan akan tetapi pada tahun berikutnya pada tahun 
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1998 terjadi penurunan jumlah rata-rata menginap berlanjut ke tahun 1999. Pada 

tahun 2000  rata-rata menginap wisatawan asing meningkat 0.375% akan tetapi 

pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001 jumlah rata-rata menginap wisatawan 

asing mengalmi penurunan sebesar 0.002%. Kemudian pada tahun  2002 jumlah 

rata-rata menginap wisatawan asing tetap mengalami penurunan jumlah rata-rata 

menginap sebesar 0.135%, akan tetapi pada tahun 2003 jumlah rata-rata menginap 

wisatwan asing mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.181%. Pada tahun 2004 

jumlah menginap wisatawan asing mengalami penurunan sebesar 0.101%, akan 

tetapi pada tahun 2005 jumlah rata-rata menginap wisatawan asing mengalami 

peningkatan sebesar 0.077% dan dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 

0.180%. Pada tahun 2007 jumah rata-rata menginap wisatawan mengalami 

penurunan sebesar 0.171%, hal tersebut berlangsung selama dua tahun berikutnya 

yaitu pada tahun 2008 hingga 2009. Pada tahun 2010 jumlah rata-rata menginap 

wisatwan asing mengalami peningkatan sebesar 0.084%, akan tetapi pada tahun 

2011 hingga tahun 2012 jumlah rata-rata menginap wisatawan kembali 

mengalami penurunan sebesar 0.023% dan 0.018%. pada tahun 2013 jumlah rata-

rata menginap wisatawan asing mengalami peningkatan sebesar 0.054% akan 

tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 jumlah rata-rata menginap 

wisatawan asing kembali mengalami penurunan sebesar 0.051% dan kembali 

meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.083%. 

Semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, 

semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah wisata tersebut. Pengeluaran 

wisatawan merupakan jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan dalam 
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melakukan wisata. Pola konsumsi wisatawan adalah barang dan jasa yang di beli 

oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan 

selama wisatawan tinggal di daerah tujuan wisata.. Adapunun perkembangan rata-

rata pengeluaran wisatawan mancanegara di Provinsi Bali tahun 1991-2015 

sebagai berikut:  

Tabel 1.5 Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Provinsi Bali tahun 1991-2015 

  

Tahun 
Rata-rata Pengeluaran 

Wisatawan (USS) 

Perkembangan 

(%) 

1991 92.85 - 

1992 50.00 -0.461 

1993 70.29 0.405 

1994 134.66 0.915 

1995 85.00 -0.368 

1996 83.92 -0.012 

1997 89.27 0.063 

1998 87.67 -0.017 

1999 87.00 -0.007 

2000 77.35 -0.110 

2001 74.38 -0.038 

2002 68.75 -0.075 

2003 97.97 0.425 

2004 98.81 0.008 

2005 101.14 0.023 

2006 94.03 -0.070 

2007 106.20 0.129 

2008 148.40 0.397 

2009 137.90 -0.070 

2010 147.40 0.068 

2011 154.87 0.050 

2012 155.27 0.002 

2013 147.33 -0.051 

2014 159.53 0.082 

2015 143.92 -0.097 

  Sumber : Disperindag Provinsi Bali tahun 2016 (data diolah) 

  Keterangan : (.) = (,) 
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Menurut Erawan (1994:114) jenis kelas hotel yang dipilih oleh wisatawan 

selama di Bali, kemungkinan besar akan akan mempengaruhi pola 

pengeluarannya, seperti misalnya wisatawan yang menginap pada hotel yang 

kurang mewah akan mengeluarkan biaya yang relatif lebih kecil untuk akomodasi 

dibandingkan wisatawan yang menginap pada hotel yang mewah, dan 

kemungkinan mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk keperluan 

lainnya seperti untuk membeli barang-barang untuk oleh-oleh dan lain 

sebagainya. Sehingga secara keseluruhan hal-hal tersebut akan mempengaruhi 

besarnya pengeluaran rata-rata per hari. Bisa dilihat dari Tabel 1.5 yaitu rata-rata 

pengeluaran wisatawan asing sangat bervariasi pada setiap tahunnya dari tahun 

1991-2014. Pada tahun 1992 rata-rata pengeluaran wisatawan asing mengalami 

penurunan sebesar 0.461%, akan tetapi pada tahun 1993 rata-rata pengeluaran 

wisatawan asing mengalami peningkatan sebesar 0.405%. Pada tahun 1994 rata-

rata pengeluaran wisatwan asing mengalami peningkatan sebesar 0.915% akan 

tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 1995 rata- rata pengeluaran wisatwan 

asing kembali mengalami penurunan sebesar 0.368%. Pada tahun 1996 rata-rata 

pengeluaran wisatawan asing mengalami penurunan sebesar 0.012% akan tetapi 

pada tahun 1997 rata-rata pengeluaran wisatawan asing kembali mengaami 

peningkatan sebesar 0.063%. Pada tahun 1998 rata-rata pengeluaran wisatawan 

asing mengalami penurunan sebesar 0.017% dan penurunan rata-rata pengeluaran 

wisatawan dilanjutkan kembali pada tahun 1999 sebesar 0.007%. Pada tahun 2000 

dan 2001 rata-rata pengeluaran wisatawan asing mengalami penurunan sebesar 

0.038% dan 0.075%, akan tetapi peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan 
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asing kembali mengalami peningkatan sebesar 0.425 dan dilanjutkan kembali 

pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2004 dan 2005 rata-rata pengeluaran 

wisatawan asing mengalami peningkatan sebesar 0.008% dan 0.023%. Pada tahun 

2006 rata-rata pengeluaran wisatawan asing mengalami penurunan sebesar 

0.070% akan tetapi pada dua tahun berturut-urut yaitu tahun 2007 dan 2008 rata-

rata pengeluaran wisatawan asing kembali mengalami peningkatan sebesar 

0.129% dan 0.397%. Pada tahun 2009 rata-rata pengeluaran wisatawan asing 

mengalami penurunan sebesar 0.070% akan tetapi pada tahun 2010 rata-rata 

pengeluaran wisatawan asing kembali mengalami peningkatan sebesar 0.068% 

dan dilanjutkan kembali pada tahun 2011 dan 2012 rata-rata pengeluaran 

wisatawan asing kebali mengalami peningkatan sebesar 0.050% dan 0.002%. 

Pada tahun 2013 rata-rata pengeluaran wisatwan asing mengalami penurunan 

sebesar 0.051% akan tetapi pada tahun 2014 rata-rata pengeluaran wisatawan 

asing kembali mengalami peningkatan sebesar 0.082% dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2015 sebesar 0.097.   Dari tahun 1991 sampai tahun 2005 

perkembangan pengeluaran wisatawan tidak terlalu pesat dan hanya mengalami 

sedikit naik turun tetapi hanya pada tahun 1994 mengalami peningkatan yang 

pesat sebesar 134,66. Dilanjutkan kemuadian pada tahun 2006 sampai 2015 

pengeluaran wisatawan mancanegar mengalami peningkatan dan penurunan 

secara  fluktuatif. Pengeluaran wisatawan mancanegara mengalami peningkatan 

tertinggi yaitu pada tahun 2014.  Tiap-tiap negara berbeda dengan negara lainnya 

ditinjau dari sudut sumber daya alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduk, 

keahlian tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan status 
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sosialnya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan pula perbedan barang – barang 

yang dihasilkan, biaya yang diperjualkan, serta mutu dan kuantumnya. Oleh sebab 

itu maka adanya negara yang lebih istimewa dan diunggulkan dalam 

memproduksi hasil tertentu. Salah satu hasil produksi Bali yang termasuk ke 

dalam komoditi non minyak dan gas bumi (migas) adalah produk kerajinan. 

Produk kerajinan terdiri dari bermacam-macam jenis dan dihasilkan dari beragam 

bahan baku. Kreatifitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk 

kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di bumi Indonesia. Hasil 

kerajinan  tersebut dapat diperoleh dengan mengolah bahan-bahan seperti kayu, 

kulit, tekstil, dan batu alam. Adapun perkembangan jumlah produksi barang 

kerajinan provinsi Bali tahun 1991-2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.6  Produksi Barang Kerajinan Provinsi Bali tahun 1991-2015 

Tahun 
Produksi Barang 

Kerajinan (juta) 

Perkembangan 

(%) 

1991 27,433 - 

1992 36,265 0.321 

1993 52,460 0.446 

1994 53,239 0.014 

1995 55,553 0.043 

1996 55,587 0.0006 

1997 70,723 0.272 

1998 105,057 0.485 

1999 94,924 -0.096 

2000 114,464 0.205 

2001 96,029 -0.161 

2002 108,903 0.134 

2003 75,575 -0.306 

2004 121,187 0.603 

2005 120,550 -0.005 

2006 104,075 -0.136 

2007 119,805 0.151 

2008 138,744 0.158 

2009 125,512 -0.095 
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2010 111,355 -0.112 

2011 113,638 0.0205 

2012 130,213 0.145 

2013 155,103 0.191 

2014 173,727 0.120 

2015 78,637 -0.547 

  Sumber : Disperindag Provinsi Bali  tahun 2016 (data diolah) 

 Keterangan : (.) = (,) 

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yan memiliki 

sektor industri yang berkembang sangat pesat, hal ini membuat Provinsi Bali 

memiliki karakteristik perekonomian yang sangat spesifik bila di bandingkan 

dengan Provinsi lainnya di Indonesia, hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan 

sumber daya yang ada d provinsi Bali. Maka dari itu, perkembangan sektor 

industri di Provinsi Bali masih berbasis pada industri kecil dan menengah. Selain 

itu juga dikarenakan Bali belum memiliki faktor-faktor yang mendukung industi 

besar seperti pulau Jawa. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Provinsi Bali 

lebih mengembangkan sektor industri kecil dan menengah, khususnya industri 

kerajinan (Bali Export, 2011:07). Industri kerajnanmerupakan sub sektor industri 

da n termasuk komoditas unggulan ekspor sekaligus merupakan komoditas yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total ekspor non migas di 

Provinsi Bali yaitu sebsar 44% (Disperindag Provinsi Bali, 2014). Oleh sebab itu 

komoditas hasil kerajinan yang di ekspor oleh Provinsi Bali merpakan primadona 

di pasar internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil kreativitas para 

seniman dan para pengrajin di Pulau Dewata yang menyebabkan hasil kerajinan 

sangat diminati oleh pencinta seni maupun wisatawan mancangara. Hal ini 

memberikan arti bahwa kontribusi pada pertumbuhan ekspor dari sub sector 

industri masih sangat besar, sehingga apabila kinerja dari sektor industri kerajinan 
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mengalami ganguan, maka secara tidak langsung perekonomian di Provinsi Bali 

juga ikut mengalami ganguuan. Dapat dilihat pada Tabel 1.6 yaitu jumlah 

produksi produk kerajinan provinsi Bali dari  tahun 1991-2014 perkembangannya 

sangat fluktuatif. Pada tahun 1992 terjadi peningkatan jumlah produksi sebesar 

0.321%, peningkatan jumlah produksi barang kerajinan terus mengalami 

peningkatan yang fluktuatif hingga tahun 1998, namun pada tahun 1996 

peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar yaitu berjumlah 0.0006% dan 

merupakan peningkatan terendah pada tahun 1991 sampai tahun 1999. Pada tahun 

1999 jumlah produksi barang kerajinan mengalami penurunan sebesar 0.096%, 

akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000 produksi barang kerajinan 

kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.205%. Pada tahun 2001 jumlah 

produsi barang kerajinan mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 0.161%, 

akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 produksi kembali meningkat 

sebesar 0.134% . Pada tahun 2003 produksi barang kerajinan mengalami 

penurunan sebesar 0.306%, akan tetapi jumlah produksi kembali mengalami 

peningkatan di tahun 2004 sebesar 0.603%. Pada tahun 2005 jumlah produksi 

produk kerajinan mengalami penurunan sebesar 0.005% dan dilanjutkan kembali 

penurunan terjadi pada tahun berikutnya yaitu sebesar 0.136%. Pada tahun 2007 

jumlah produksi barang kerajinan mengalami peningkatan sebesar 0.151% dan 

dilanjutkan kembali peningkatan terjadi pada tahun berikutnya yaitu sebesar 

0.158%. Pada tahun 2009 jumlah produksi barang kerajinan mengalami 

penurunan jumlah produksi yaitu sebesar 0.095%, dan penurunan dilanjutkan 

kembali spada tahun berikutnya yaitu sebesar 0.112%. Pada tahun 2011 jumlah 
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produksi barang kerajinan mengalami peningkatan sebesar 0.0205%, peningkatan 

jumlah produksi barang kerajinan berlanjut hingga tiga tahun berurut-urut hingga 

tahun 2014 yaitu sebesar 0.120% akan tetapi kembali turun pada tahun 2015 

sebesar 0.547 

1.2  Rumusan masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kurs dollar amerika serikat, kunjungan wisatawan, 

lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi barang 

kerajinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor barang 

kerajinan di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

2. Bagaimana pengaruh kurs dollar amerika serikat, kunjungan wisatawan, 

lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi barang 

kerajinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ekspor barang 

kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

3. Variable manakah diantara kurs dollar amerika serikat, kunjungan 

wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi 

barang kerajinan yang paling dominan berpengaruh terhadap ekspor 

barang kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 
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1. Untuk mengetahui apakah kurs dollar amerika serikat, kunjungan 

wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi 

barang kerajinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

barang kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

2. Untuk mengetahui apakah kurs dollar amerika serikat, kunjungan 

wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi 

barang kerajinan secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap ekspor 

barang kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas variasi kurs dollar amerika serikat, 

kunjungan wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah 

produksi barang kerajinan yang manakah berpengaruh dominan terhadap 

ekspor barang kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-2015? 

 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1) Kegunaan teoritis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman 

serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada perkuliahan 

pada kondisi yang sebenarnya, khususnya mengenai keterkaitan antara 

pengaruh kurs dollar amerika serikat, kunjungan wisatawan, lama 

menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi barang kerajinan 
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terhadap ekspor barang kerajinan provinsi di provinsi Bali tahun 1991-

2015 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah 

kebijakan dalam bidang perdagangan internasional khususnya yang 

berkaitan dengan ekspor barang kerajinan provinsi Bali tahun 1991-

2015. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Pembahasan makalah disusun berdasarkan Bab secara sistematis, sehingga 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang 

erat. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

1) Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I diuraikan tentang latar belakang mesalah dimana dalam 

penelitian ini penulis mengantarkan gambaran umum tentang ekonomi dan 

perdagangan internasional yang kemudian difokuskan pada volume ekspor 

barang kerajinan provinsi di Bali tahun 1991-2015, selanjutnya 

menguraikan pokok permasalahan, juga dibahas mengenai tujuan dan 

kegunaan penelitian serta pada akhir bab ini dikemukakan mengenai 

sistematika penulisan. 

2) Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 

Pada Bab II menguraikan tentang teori-teori yang relevan yang 

mendukung pokok permasalahan, yaitu teori perdagangan internasional, 
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konsep ekspor, konsep kurs dollar Amerika Serikat, konsep kunjungan 

wisatawan, lama menginap, rata-rata pengeluaran dan jumlah produksi  serta 

pertimbangan dan acuan pada hasil penelitian sebelumnya dan disajikan 

juga mengenai dugaan sementara dari pokok permasalahan. 

3) Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III disajikan mengenai metode penelitian yang meliputi 

desain penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data dan teknik analisis data 

yang akan dipergunakan dalam membahas permasalahan yang diteliti. 

4) Bab IV Pembahasan 

Pada Bab IV disajikan gambaran umum penelitian dan membahas 

mengenai hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang ada.  

5) Bab V Simpulan dan Saran 

Bab V merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan dari 

analisis yang dilakukan serta saran-saran terkait mengenai penelitian ini. 

 


