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ABSTRACT 

The Indonesian government made a policy to reduce the spread of the coronavirus by 

restricting entry/exit to Indonesian territory. As a result, there is a decrease in the 

number of foreign tourist visits to Indonesia. The decrease in the data pattern was 

studied using the ARIMA Intervention method. The ARIMA Intervention method is 

used to see how big and duration of the impact of entry/exit restrictions due to the 

Covid-19 pandemic on the number of foreign tourists in Indonesia. Forecasting results 

for August 2020 until May 2021 were obtained with a MAPE value of 9.74%. ARIMA 

Intervention is classified as very good in predicting the number of foreign tourists in 

Indonesia because it produces a MAPE value of less than 10%. 

Keywords: Covid-19 pandemic, foreign tourists, ARIMA, intervention 

ABSTRAK 

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus korona 

dengan melakukan pembatasan keluar/masuk wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi 

penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Penurunan pola 

data secara ekstrim tersebut dikaji dengan menggunakan metode ARIMA Intervensi. 

Metode ARIMA Intervensi digunakan untuk melihat seberapa besar dan lamanya 

dampak pembatasan keluar/masuk akibat pandemi Covid-19 terhadap jumlah wisatawan 

mancanegara di Indonesia. Diperoleh hasil peramalan untuk bulan Agustus 2020 hingga 

Mei 2021 dengan nilai MAPE sebesar 9,74%. ARIMA Intervensi tergolong sangat baik 

dalam meramalkan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia karena menghasilkan 

nilai MAPE kurang dari 10%. 

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, wisatawan mancanegara, ARIMA, intervensi 

1. PENDAHULUAN 

Angka kematian terus meningkat akibat kasus Covid-19. World Health Organization 

(WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020. Kasus 

Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga tanggal 29 
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Maret 2020, terdapat 693.282 kasus Covid-19 dan 33.106 jumlah kematian di seluruh 

dunia (World Health Organization, 2020).  

Dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan 

pembatasan keluar/masuk ke wilayah Indonesia baik yang berstatus WNI maupun 

WNA. Hal ini mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

mengalami penurunan pola data yang ekstrim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

memprediksi seberapa besar dan lamanya Covid-19 mempengaruhi jumlah wisatawan 

mancanegara di Indonesia. Hasil prediksi dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan pariwisata pada masa 

pandemi Covid-19. 

Analisis intervensi merupakan salah satu model dalam analisis data  Interrupted 

Time Series (ITS)  (Li et al., 2021). Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi dampak 

dari suatu intervensi. Proses analisis intervensi terdiri dari pemilihan model ARIMA 

yang ditentukan oleh data pengamatan sebelum intervensi dan bentuk intervensi. Secara 

umum, terdapat dua bentuk macam intervensi berdasarkan durasi terjadinya peristiwa 

intervensi yaitu fungsi step dan fungsi pulse . Fungsi step merupakan bentuk intervensi 

yang terjadi dalam waktu yang panjang sedangkan fungsi pulse bersifat sementara 

(Montgomery et al., 2015).  

Analisis intervensi sebelumnya sudah dilakukan oleh Zukrianto et al. (2021) 

dalam meramalkan indeks saham LQ45 pada masa pandemi Covid-19. Hasil peramalan 

tergolong sangat baik dengan nilai MAPE 7%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Damayanti & Yosmar (2021) yang juga menggunakan analisis intervensi untuk 

memodelkan dan meramalkan saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk di masa 

pandemi Covid-19. Pada penelitian ini nilai peramalan RMSE sebesar 5,02 yang berarti 

tingkat kesalahan peramalan sebesar 5,02%. 

2. AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE  

DAN ANALISIS INTERVENSI 

 

Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan salah satu 

model yang digunakan dalam peramalan data time series. Persyaratan sebuah model 

ARIMA adalah data time series yang diolah bersifat stasioner. Stasioneritas dalam data 

time series adalah asumsi dasar bahwa data yang diamati tidak berubah seiring dengan 

adanya perubahan waktu. Stasioner atau tidaknya data dapat mempengaruhi metode 

estimasi yang digunakan. Ada dua penyebab data tidak stasioner, yaitu varian yang 

berubah dari waktu ke waktu dan terjadinya peningkatan atau penurunan trend sehingga 

menyebabkan rata-rata tidak stabil.  

Stasioneritas dapat diperiksa menggunakan uji akar unit (unit root test). Prosedur 

untuk uji akar unit dapat menggunakan Augmented Dickey Fuller test atau uji ADF. 

Pengujian akar unit diperkenalkan oleh Dickey dan Fuller dengan menggunakan 

statistik uji   sebagai berikut. Berikut merupakan hipotesis uji ADF, 

H0 :     (data tidak bersifat stasioner), 

H1 :     (data bersifat stasioner). 
Statistik uji yang digunakan adalah, 

  
 ̂   

   ̂

  
(1) 



3 

 

dimana  ̂ merupakan taksiran parameter autoregressive (AR) dan    ̂ merupakan 

standar error dari taksiran parameter AR. Berdasarkan persamaan (1), hipotesis H0 

ditolak jika nilai |       |       dengan nilai      dapat dilihat pada tabel Dickey-

Fuller atau p-value >  , sehingga keputusan yang diperoleh adalah data sudah stasioner. 

Jika data tidak stasioner dalam rata-rata maka dilakukan differencing. Proses 

differencing dapat dijalankan berkali-kali hingga data stasioner dan dilakukan dengan 

cara mengurangkan data dari data sebelumnya (Makridakis et al., 1999). Data yang 

tidak stasioner dalam varian diatasi dengan melakukan transformasi Box-Cox. Data 

dikatakan stasioner terhadap varian apabila batas bawah dan batas atas transformasi 

Box-Cox memuat nilai 𝜆 = 1. Tabel 1 menunjukkan beberapa nilai 𝜆 yang umum 
digunakan dan model transformasinya (Wei, 2006).  

Tabel 1. Nilai 𝜆 dan model transformasinya 

Nilai 𝜆 Transformasi 

-1   
   

 

  
 

-0,5   
     

 

√  

 

0   
          

0,5   
    √   

1   
     

ARIMA dinotasikan sebagai ARIMA(p,d,q) dimana p merupakan orde dari proses 

autoregressive (AR), d merupakan proses differencing agar data stasioner dan q 

merupakan orde dari proses moving average (MA). Alat yang digunakan dalam 

mengidentifikasi model AR (autoregressive), MA (moving average) dan ARMA 

(autoregressive moving average) yang mungkin terbentuk adalah plot ACF 

(Autocorrelation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation Function) dengan 

melihat kecocokan pola ACF dan PACF yang didapat dengan pola ACF dan PACF 

secara teoritis dari model. Tabel 2 menunjukkan karakteristik umum dari plot ACF dan 

PACF (Wei, 2006). 

Tabel 2. Karakteristik plot ACF dan PACF 

Model ACF PACF 

AR (p) Turun menuju nol secara 

eksponensial atau mengikuti 

gelombang sinus (dies down). 

Terputus atau cut off menuju nol 

setelah lag p. 

MA (q) Terputus atau cut off menuju nol 

setelah lag q. 

Turun menuju nol secara eksponensial 

atau mengikuti pola sinus (dies down). 

ARMA 

(p,q) 

Turun menuju nol. Turun menuju nol. 

Jika    merupakan data pengamatan ke-t dengan t merupakan variabel waktu 
maka persamaan umum ARIMA(p,d,q) dituliskan sebagai berikut (Box et al., 2008), 

                       (2) 
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dengan, 

   menyatakan data time series ke-t,  

   menyatakan residual pada saat ke-t, 
d  menyatakan orde differencing, 

   menyatakan parameter autoregresif orde-p, 

   menyatakan parameter moving average orde-q, 

  menyatakan operator backshift. 
Model ARIMA dikatakan layak digunakan dalam peramalan apabila memiliki 

residual berdistribusi normal dan saling bebas. Pemeriksaan residual berdistribusi 

normal dapat dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis dari 

pengujian ini yaitu, 

H0 : residual    berdistribusi normal, 

H1 : residual    tidak berdistribusi normal. 

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut, 

     |           |  (3) 

dengan, 

      menyatakan suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis, 

      menyatakan suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi. 

Berdasarkan persamaan (3), jika nilai statistik              atau p-value < α, 

maka keputusan yang diperoleh ialah menolak H0 dengan kesimpulan bahwa data tidak 

berdistribusi normal. 

Asumsi white noise terhadap residual yang saling independen diperiksa 

menggunakan uji Ljung-Box. Hipotesis dari pengujian ini yaitu, 

H0:             , berarti residual independen sehingga memenuhi asumsi 
white noise, 

H1: minimal terdapat satu     , untuk          , berarti residual dependen 

sehingga tidak memenuhi asumsi white noise. 

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut (Montgomery et al., 2015), 

        ∑         
 

 

   

  (4) 

dengan, 

  menyatakan selisih waktu (lag), 

  menyatakan banyak lag yang diuji, 

   menyatakan autokorelasi residual periode ke k. 

Berdasarkan persamaan (4) jika nilai statistik                   
  atau p-value < 

α, maka keputusan yang diperoleh ialah menolak H0 dengan kesimpulan residual data 

tersebut dependen. 

Terdapat beberapa kemungkinan model yang terbentuk untuk menggambarkan 

data time series. Pemilihan model terbaik didasari pada nilai Akaike’s Information 

Criterion (AIC). Model yang dipilih adalah model yang memiliki nilai AIC terkecil di 

antara seluruh kemungkinan model yang terbentuk. Formulasi AIC adalah sebagai 

berikut (Cryer & Chan, 2008), 

                 (5) 
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dengan L menunjukkan likelihood dari data untuk model tertentu, m adalah banyaknya 

parameter dalam model atau       untuk sebuah model ARIMA(p,d,q). 

Setelah dilakukan peramalan model ARIMA sebelum intervensi, selanjutnya 

dicari selisih antara hasil peramalan dengan data pengamatan setelah intervensi dan 

divisualisasikan ke dalam diagram residual respon. Diagram residual respon digunakan 

dalam mengidentifikasi orde b,s,r dalam analisis intervensi. Orde b merupakan delay 

waktu mulai dampak intervensi. Orde s diperoleh dengan melihat grafik residual ketika 

data melewati garis signifikan, hingga data kembali stabil yang dihitung dari waktu 

terjadinya intervensi. Orde r merupakan time lag (setelah b dan s) ketika data 

membentuk pola yang jelas. 

Analisis intervensi digunakan untuk mengukur seberapa besar dan lamanya 

dampak dari kejadian eksternal yang disebut intervensi akan mengakibatkan perubahan 

pola data pada saat waktu t. Intervensi yang terjadi pada waktu T dan berdampak dalam 

jangka panjang disebut intervensi fungsi step. Fungsi step dimodelkan sebagai berikut 

(Cryer & Chan, 2008): 

  
   

 {
     
      

 (6) 

Model intervensi dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut (Wei, 2006), 

   
  

     
     

    

    
    (7) 

dengan, 

   menyatakan variabel indikator yang dikodekan sesuai dengan jenis intervensi, 

      didefinisikan sebagai           
       

  untuk menyatakan 

operator moving average orde s, 

      didefinisikan sebagai          
       

  untuk menyatakan operator 

autoregressive orde r, 

  menyatakan  delay waktu mulai terjadinya efek intervensi, 

s menyatakan lamanya dampak intervensi, 

r menyatakan pola efek intervensi, 

     menyatakan parameter moving average, 

     menyatakan parameter autoregressive, 

   menyatakan residual pada saat ke-t. 

Setelah dilakukan peramalan dengan menggunakan model intervensi, dilakukan 

evaluasi terhadap hasil peramalan menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE). Semakin kecil nilai MAPE maka semakin baik pula akurasi peramalan. Nilai 

MAPE dihitung dengan persamaan (Montgomery et al., 2015), 

     
 

 
∑|

    ̂ 

  
|

 

   

       (8) 

 

dengan, 

   menyatakan nilai aktual saat periode ke-t, 

 ̂  menyatakan nilai hasil peramalan saat periode ke-t, 

n menyatakan banyak data pengamatan. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang didapatkan dari website Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang digunakan adalah data perbulan jumlah 

wisatawan mancanegara di Indonesia mulai bulan Januari 2011 hingga Juli 2020 

sebanyak 115 data. Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software 

RStudio dan SAS. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis sebagai 

berikut (Schaffer et al., 2021): 

1. Membagi data pengamatan menjadi dua bagian, yaitu data pre-intervensi dan data 

saat terjadinya intervensi hingga data pengamatan terakhir. 

2. Melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA untuk data pre-intervensi. 

Langkah-langkah metode ARIMA adalah: 

1) Pemeriksaan stasioneritas data menggunakan uji ADF. 

2) Mengidentifikasi model ARIMA yang mungkin digunakan dalam peramalan 

yang dilihat dari plot Autocorrelation Function (ACF) dan Partial 

Autocorrelation Function (PACF). 

3) Mengestimasi parameter dan melakukan uji signifikan pada setiap parameter 

yang terbentuk. 

4) Pemilihan model terbaik. Model terbaik memiliki nilai AIC paling kecil. 

5) Melakukan uji diagnostik model, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Ljung-

Box. 

6) Melakukan peramalan data setelah intervensi hingga data pengamatan terakhir 

dengan menggunakan data pre-intervensi berdasarkan model ARIMA terbaik. 

3. Menghitung selisih data setelah intervensi dengan hasil peramalan model ARIMA 

pre-intervensi dan divisualisasikan ke dalam diagram residual respon. 

4. Mengidentifikasi orde b,s,r  yang dilihat berdasarkan diagram residual respon. 

5. Mengestimasi parameter model intervensi dan melakukan uji signifikan parameter. 

6. Melakukan uji diagnostik model intervensi. 

7. Pemilihan model intervensi terbaik berdasarkan nilai MAPE yang paling kecil. 

8. Melakukan peramalan dengan menggunakan model intervensi terbaik. 

 

4. ANALISIS MODEL INTERVENSI PANDEMI COVID-19 TERHADAP 

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DI INDONESIA 

 
Gambar 1. Jumlah wisatawan mancanegara 

di Indonesia periode Januari 2011 hingga 

Juli 2020 

 
Gambar 2. Jumlah wisatawan 

mancanegara di Indonesia sebelum 

intervensi 
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Pandemi Covid-19 diasumsikan sebagai kejadian intervensi yang mempengaruhi 

penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Kasus Covid-19 

pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada Maret 2020. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah membagi data pengamatan menjadi dua bagian, yaitu data pre-

intervensi dan data setelah intervensi. Data pre-intervensi yang terdiri dari data 

pengamatan saat t < 110 dan data setelah intervensi terdiri dari data pengamatan saat t ≥ 

111. Gambar 2 menunjukkan bahwa data pre-intervensi memiliki pola trend karena 

cenderung naik dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

data belum stasioner dalam varian maupun rata-rata. 

 
Gambar 3. Plot Box-Cox data pre-

intervensi sebelum transformasi 

 
Gambar 4. Plot Box-Cox data pre-

intervensi sesudah transformasi 

Data pre-intervensi bersifat tidak stasioner terhadap varian karena 𝜆 pada Gambar 

3 belum memenuhi syarat stasioner yaitu 1 sehingga perlu dilakukan transformasi 

dengan fungsi transformasi Box-Cox yang bersesuaian pada untuk 𝜆      . Setelah 

data ditransformasi didapatkan nilai 𝜆    seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 
Selanjutnya dilakukan uji ADF untuk memastikan apakah data sudah stasioner atau 

belum. Uji ADF menghasilkan nilai p-value (0,47) > α (0,05), hal ini menunjukkan 

bahwa data yang telah ditransformasi belum stasioner terhadap rata-rata sehingga perlu 

dilakukan proses differencing. 

 
Gambar 5. Transformasi data pre-intervensi sesudah satu kali differencing 

Gambar 5 mengidentifikasikan bahwa data pre-intervensi sudah stasioner terhadap rata-

rata maupun varian dengan uji ADF menghasilkan nilai value (0,01) < α (0,05). 
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Gambar 6. Plot ACF dan PACF 

Selanjutnya menentukan model berdasarkan plot ACF dan PACF yang 

ditunjukkan pada Gambar 6. Plot ACF menunjukkan koefisien korelasi cuts off pada 

pada lag-1, lag-3, dan lag-12 serta plot PACF yang menunjukkan cuts off pada lag-1, 

lag-2, lag-11, dan lag-12. Berdasarkan plot ACF dan PACF terdapat diferensiasi pada 

orde pertama, lag-11 dan lag-12 merupakan subset dari model ARIMA dan tidak dapat 

diidentifikasi dengan komputasi komputer sehingga model yang mungkin untuk data 

sebelum intervensi berdasarkan Gambar 6 adalah ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,2), 

ARIMA(0,1,3), ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(1,1,3), 

ARIMA(2,1,0), ARIMA(2,1,1), ARIMA(2,1,2), dan ARIMA(2,1,3). 

Tabel 3. Hasil estimasi parameter dan nilai AIC 

Model Parameter Koefisien p-value AIC 

ARIMA (2,1,0) 
   -0,4933 0,0000 

-1.869,8 
   -0,3532 0,0003 

 Berdasarkan 11 model yang mungkin digunakan dalam peramalan, didapatkan 

model ARIMA terbaik yaitu ARIMA(2,1,0)  dengan nilai AIC terkecil sebesar -1.869,8. 

Model ARIMA dikatakan baik apabila model menghasilkan residual yang memenuhi 

asumsi white noise dan asumsi normalitas. Uji yang dilakukan dalam pemeriksaan 

asumsi normalitas dan white noise berturut-turut adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan 

uji Ljung-Box. 

Tabel 4. Hasil uji diagnostik model ARIMA(2,1,0) 

Model Diagnostik p-value Keputusan 

ARIMA (2,1,0) 
Normalitas 0,51 Memenuhi Asumsi 

White Noise 0,88 Memenuhi Asumsi 

 Berdasarkan hasil uji Ljung-Box dan uji Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa 

dengan        hipotesis awal tidak dapat ditolak. Disimpulkan bahwa nilai residual 

untuk model ARIMA(2,1,0) memenuhi asumsi white noise dan normalitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,0) dikatakan layak untuk digunakan dalam 

peramalan. Model peramalan ARIMA(2,1,0) adalah sebagai berikut. 

                                       (9) 
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Model ARIMA(2,1,0) digunakan untuk meramalkan jumlah wisatawan 

mancanegara pada bulan Maret 2020 hingga Juli 2020. Kemudian menghitung selisih 

antara data ramalan dengan data aktual yang akan divisualisasikan dalam diagram 

residual respon batas 3 kali standar deviasi ARIMA pre-intervensi yang ditunjukkan 

pada Gambar 7 sebagai berikut. 

 
Gambar 7. Diagram residual respon intervensi 

Gambar 7 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara seketika menurun 

drastis pada saat intervensi Covid-19 terjadi yaitu saat t = 111. Hal ini berarti tidak ada 

delay antara waktu terjadi intervensi dengan dampak terjadinya intervensi, sehingga 

orde b bernilai 0. Orde s ditentukan dengan melihat jumlah periode waktu terjadinya 

penurunan sebelum kembali normal sehingga orde s bernilai 4. Orde r yang ditentukan 

dengan ada atau tidaknya pola setelah orde s, sehingga diperoleh model intervensi 

dengan orde b = 0, s = 4, dan r = 0. 

Tabel 5. Hasil estimasi parameter model intervensi 

Model Parameter Koefisien p-value Keterangan 

ARIMA(2,1,0) 

            

   -0,3052 0,0033 Signifikan 

   -0,2730 0,0086 Signifikan 

   -537.763,3 < 0,0000 Signifikan 

   -933.747,2 < 0,0000 Signifikan 

   -867.967,9 < 0,0000 Signifikan 

   -873.642,6 < 0,0000 Signifikan 

   -891.262 < 0,0000 Signifikan 

Berdasarkan hasil estimasi, semua parameter intervensi pada taraf nyata    0,05 sudah 
signifikan. Dalam menguji apakah model intervensi memenuhi asumsi normalitas dan 

white noise, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Ljung-Box.  

Tabel 6. Hasil uji diagnostik model intervensi 

Model Diagnostik p-value Keputusan 

ARIMA(2,1,0) 

            

Normalitas 0,2812 Memenuhi Asumsi 

White Noise 0,8779 Memenuhi Asumsi 
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Hasil uji diagnostik model intervensi menunjukkan bahwa pada        

hipotesis awal tidak dapat ditolak. Disimpulkan nilai residual untuk model intervensi 

sudah memenuhi asumsi normalitas dan white noise. Hal ini menunjukkan bahwa model 

intervensi layak digunakan untuk peramalan. Model intervensi ARIMA(2,1,0) untuk 

            dituliskan sebagai berikut. 

                                                      
     

 

                                                   
(10) 

Model intervensi yang sudah didapatkan kemudian digunakan untuk melakukan 

peramalan. Hasil peramalan ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil peramalan menggunakan model intervensi 

Bulan dan Tahun Jumlah Wisatawan Mancanegara 

Agustus 2020 153.622 

September 2020 155.835 

Oktober 2020 150.739 

November 2020 152.910 

Desember 2020 147.909 

Januari 2021 150.040 

Februari 2021 145.133 

Maret 2021 147.224 

April 2021 142.409 

Mei 2021 144.460 

Berdasarkan nilai MAPE sebesar 9,7466% dapat digolongkan bahwa hasil peramalan 

sudah sangat baik. Hasil peramalan menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara di 

Indonesia mulai dari pertengahan 2020 hingga pertengahan 2021 masih mengalami 

penurunan dan belum kembali normal akibat pandemi Covid-19.  

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis intervensi untuk memprediksi jumlah wisatawan 

mancanegara di Indonesia, diperoleh model ARIMA pre-intervensi ARIMA(2,1,0) 

dengan nilai AIC sebesar -1.869,8. Model intervensi fungsi step penelitian ini adalah 

ARIMA(2,1,0) dengan orde          dan    . Prediksi jumlah wisatawan 
mancanegara di Indonesia dengan menggunakan model intervensi menghasilkan nilai 

MAPE sebesar 9,7466%. Hal ini berarti analisis intervensi tergolong sangat baik dalam 

memprediksi jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia. Hasil prediksi menunjukkan 

jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia mulai dari pertengahan 2020 hingga 

pertengahan 2021 masih mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Jumlah 

wisatawan mancanegara di Indonesia akan kembali meningkat apabila angka kematian 

Covid-19 menurun dan kebijakan dalam mengurangi penyebaran virus korona dicabut. 
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