
 

Kota-kota di Asia Pasifik Dijuluki sebagai Kota Terbaik untuk 
Berbelanja Berdasarkan Muslim Travel Shopping Index (MTSI) 2015 

- Turis Muslim menghabiskan total $62 milyar untuk berbelanja dan makan. 
- Kuala Lumpur menempati posisi kedua secara keseluruhan pada MTSI 2015 

dengan Singapura di posisi ketiga, menyusul Dubai yang menempati posisi 
pertama. 

- Singapura menempati posisi tertinggi untuk negara non-OIC (Organisation of 
Islamic Cooperation). 

- 14 kota di Asia Pasifik masuk ke dalam daftar 40 destinasi tertinggi secara 
keseluruhan. 

29 September 2015 

Saat ini, kota-kota di wilayah Asia Pasifik telah dijuluki sebagai destinasi belanja 
terkemuka di dunia bagi para turis Muslim berdasarkan sebuah laporan yang 
menyediakan informasi rinci mengenai perilaku pengeluaran para turis Muslim saat 
melakukan perjalanan (travelling). 

MasterCard-CrescentRating Muslim Shopping Travel Index 2015 (MTSI 2015) 
mengungkapkan bahwa wisatawan Muslim secara global menghabiskan dana sebesar 
$62 milyar untuk berbelanja dan makan. 

Kuala Lumpur menempati posisi kedua dari 40 kota secara keseluruhan dalam laporan 
MTSI 2015, disusul oleh Singapura di posisi ketiga. Kedua kota tersebut menyusul posisi 
Dubai yang menempati posisi pertama. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran belanja para turis Muslim tersebut 
pada tahun 2014 mencapai $36 milyar, sementara pengeluaran untuk makan mencapai 
$26 milyar. 

MTSI 2015 melihat secara mendalam pada data-data yang mencakup wisata belanja 
Muslim dari 40 kota internasional dan membuat sebuah indeks menyeluruh 
berdasarkan sejumlah kriteria. Ini merupakan insight (temuan) terperinci pertama 
kalinya mengenai perilaku berbelanja konsumen dari wisatawan Muslim. 

MTSI 2015 merupakan penelitian terbaru yang merupakan hasil kolaborasi antara 
MasterCard dan CrescentRating dalam bidang tersebut, menyusul peluncuran Global 
Muslim Travel Index (GMTI) 2015 pada awal tahun ini. 

 “MasterCard-CrescentRating Muslim Travel Shopping Index merupakan sebuah 
pandangan atau temuan yang menarik mengenai perilaku berbelanja yang dilakukan 
oleh konsumen Muslim. Penelitian ini diyakini akan menjadi pedoman yang sangat 
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berharga untuk berbagai sektor,” kata Fazal Bahardeen, CEO CrescentRating & 
HalalTrip. 

“Penelitian ini mempelajari dua komponen pengeluaran yang paling penting dari para 
wisatawan Muslim, yakni berbelanja dan makan. Indeks dalam penelitian ini 
mengungkapkan betapa pentingnya kawasan Asia Pasifik terhadap sektor tersebut 
serta kontribusi penting yang mereka berikan. 

 “MTSI 2015 merupakan sebuah pelengkap yang sempurna bagi GMTI 2015 yang telah 
kami luncurkan pada awal tahun ini. Penelitian ini juga memperkenankan kami untuk 
menyediakan gambaran penuh mengenai bagaimana wisatawan Muslim 
membelanjakan uang mereka saat travelling.” 

“MTSI 2015 menyediakan sebuah penelitian yang lebih dalam mengenai dua komponen 
penting dari pengalaman konsumen ketika berwisata, yakni berbelanja dan makan. 
Kami melihat ini sebagai sebuah sumber daya yang penting, bukan hanya penting bagi 
kami untuk lebih memahami mengenai segmen wisatawan yang signifikan dan 
berkembang dengan pesat ini, namun juga sebagai sumber data yang akan memberikan 
informasi dan mendukung upaya para mitra kami yang bergerak di industri travel,” ujar 
Matthew Driver, Group Executive, Global Products and Solutions, Mastercard, Asia Pasifik.  

Ke-empat puluh (40) kota internasional yang tercakup dalam MTSI 2015 diberi skor 
melalui satu set matriks yang komprehensif, meliputi kesesuaian kota tersebut sebagai 
destinasi berbelanja, layanan dan fasilitas yang ramah terhadap wisatawan Muslim, 
serta kemudahan saat travelling. Setiap kriteria kemudian ditimbang untuk membentuk 
nilai indeks secara keseluruhan. 

Dubai menduduki peringkat teratas dari Muslim Travel Shopping secara keseluruhan, 
yakni sebesar 79.5 poin, diikuti oleh Kuala Lumpur sebesar 73.3 poin. Singapura 
memperoleh 71.6 poin dalam laporan tersebut, menjadikannya peringkat pertama atas 
kota-kota non-OIC dan menduduki peringkat ketiga dari daftar keseluruhan Muslim 
Travel Shopping. 

Bali juga masuk ke dalam peringkat 10 teratas dengan nilai 58.2 poin, diikuti dengan 
Penang sebesar 56.9 poin. Secara total, Asia Pasifik memberikan kontribusi sebanyak 14 
kota ke dalam daftar 40 kota dengan peringkat tertinggi secara keseluruhan. 

Satu hal yang signifikan dari MTSI 2015 ialah tingginya angka negara-negara non-OIC 
yang berhasil memasuki daftar 40 peringkat tertinggi dalam indeks tersebut. 

Singapura menempati sebuah posisi diantara lima destinasi dengan peringkat tertinggi 
secara keseluruhan yang menjadi pilihan wisatawan Muslim untuk berbelanja. Hal ini 
kemudian mengungkap potensi dari negara destinasi non-OIC (25 negara masuk ke 
dalam daftar) yang menarik perhatian wisatawan Muslim dengan melakukan beragam 
upaya secara proaktif untuk memberikan pelayanan kepada segmen tersebut. 

MTSI 2015 akan diperbarui setiap tahun dan akan memuat lebih banyak kota yang akan 
di rilis pada masa mendatang. 



Awal tahun ini, GMTI 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, segmen wisata 
Muslim memiliki nilai sebesar $145 milyar dengan jumlah 108 juta wisatawan Muslim, 
mewakili 10% dari seluruh perekonomian di sektor travel. 

Angka ini diprediksi akan tumbuh menjadi 150 juta pada tahun 2020 atau sebesar 11% 
dari segmen pasar tersebut dengan nilai pasar yang diproyeksikan akan tumbuh 
menjadi $200 miliar. 

10 Peringkat Tertinggi Destinasi OIC dalam MTSI 2015: 

Peringkat Peringkat MTSI Kota Negara Nilai Poin Indeks 

1 1 Dubai Uni Emirat Arab 79.5 

2 2 Kuala Lumpur Malaysia 73.3 

3 5 Istanbul Turki 64.2 

4 6 Antalya Turki 61.2 

5 7 Manama Bahrain 59.6 

6 8 Doha Qatar 59.5 

7 9 Riyadh Arab Saudi 59.3 

8 10 Bali Indonesia 58.2 

9 11 Penang  Malaysia 56.9 

10 12 Sharjah Uni Emirat Arab 55.3 

 
10 Peringkat Tertinggi Destinasi non-OIC dalam MTSI 2015: 

Peringkat Peringkat MTSI Kota Negara Nilai Poin Indeks 

1 3 Singapura Singapura 71.6 

2 4 London Inggris 64.7 

3 13 Paris Perancis 52.7 

4 14 Bangkok Thailand 51.1 

5 15 New York Amerika 49.9 

6 16 Barcelona Spanyol 46.6 

7 17 Seoul Korea Selatan 43.5 

8 18 Phuket Thailand 41.8 

9 19 Cape Town Afrika Selatan 39.4 

10 20 Hong Kong Hong Kong 39.0 

 

Laporan lengkap tersedia pada link berikut: 

http://mtsi.crescentrating.com/.  

*** 

 

http://mtsi.crescentrating.com/


Untuk informasi lebih lanjut serta permohonan wawancara, silahkan 

menghubungi: 

Anas Kasak 

CrescentRating 

Tel: +44 7971 735090  

Email: anas@crescentrating.com 

Alina Morais,  

Weber Shandwick,  

Tel: +65 6825 8203 

Email: amorais@webershandwick.com  

Dini Arista,  

Weber Shandwick,  

Tel: +62 816 4608 7448 

Email: darista@webershandwick.com 

 

Catatan Editor 

Tentang CrescentRating Pte Ltd 

CrescentRating merupakan otoritas terkemuka di dunia mengenai wisata perjalanan 

yang ramah dan halal. Visi dari perusahaan yaitu untuk memimpin, berinovasi, dan 

menggerakkan segmen melalui solusi-solusi praktis dan dapat menyampaikan 

mengenai apa yang terjadi saat ini sebagai salah satu segmen dengan pertumbuhan 

yang cepat dalam sektor pariwisata. Perusahaan ini menggunakan wawasan, intelejen 

industri, gaya hidup, perilaku, dan penelitian mengenai kebutuhan para wisatawan 

Muslim untuk menyampaikan pengarahan di segala aspek dari perjalanan ramah dan 

halal kepada organisasi-organisasi di seluruh dunia. 

Layanan dari CrescentRating kini meliputi penilaian & akreditasi, penelitian & 

konsultansi, workshop & pelatihan, peringkat & indeks, event support/partnership, dan 

pembekalan konten. 

Website: http://www.crescentrating.com 
Twitter: http://twitter.com/crescentrating 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crescentrating 

 

Tentang MasterCard 

MasterCard (NYSE:MA), www.mastercard.com, merupakan  perusahaan teknologi 

pada  institusi keuangan global.  Kami mengoperasikan jaringan pemrosesan 

pembayaran tercepat di dunia, menghubungkan konsumen, institusi finansial, merchant, 

pemerintah dan pelaku bisnis di lebih dari 210 negara dan teritori. Produk-produk dan 
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solusi MasterCard membantu aktivitas perdagangan sehari-hari – melakukan berbagai 

kegiatan seperti berbelanja, melakukan perjalanan, menjalankan bisnis dan mengelola 

keuangan – mempermudah, aman dan efisien untuk semua orang. Follow Twitter kami 

di @MasterCardAP dan @MasterCardNews, ikuti perbincangan kami di Cashless 

Pioneers Blog dan segera mendaftar untuk mendapatkan berita terbaru di Engagement 

Bureau. 
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