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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis 

Kota Batu merupakan kota dengan destinasi wisata menarik dan populer 

di Jawa Timur. Kota ini juga disebut dengan Kota apel. Berada pada ketinggian 

680 hingga 1200 meter diatas permukaan laut dalam suhu antara 15 hingga 19 

derajat celcius. Kota Batu juga memiliki tempat strategis berbatasan dengan 

wilayah Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto ini berjarak sekitar 15 km sebelah 

barat Malang dan 90 km barat daya Surabaya.Selain itu, Kota Batu merupakan 

yang menghubungkan jalur Malang-Jombang dan Malang-Kediri.Semula Kota 

Batu adalah bagian dari Kabupaten Malang. Namun pada tanggal 27 April 1993 

kota ini ditetapkan sebagai kota administrative. Sedangkan kota yang memiliki 

hari jadi tanggal 8 November ini ditetapkan menjadi kota otonom dan terpisah 

oleh Kabupaten Malang pada tanggal 21 Juni 2001 dan hingga saat ini Kota Batu 

dan Malang merupakan satu kesatuan wilayah dan dikenal sebagai Malang 

Raya.  

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan 

Junrejo dan Kecamatan Bumiaji.Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang 

paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan 

Kecamatan Junrejo masingmasing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan 2.565,02 

ha.Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis 

tanah.Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur 

meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 

1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, 

berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, 
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Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah 

alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi 

Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan 

Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi 

Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 

408,61 ha.Kota Batu terletak di kaki gunung Paderman yang letaknya 700-1100 

m di atas permukaan laut. Daerah dengan suhu dingin, ketika musim dingin 

suhunya 15˚-19˚ C, ketika musim panas suhunya 28˚ C. Dan ketika pagi dan sore 

hari kota ini seringkali diselimuti kabut. 

Sejak zaman dahulu, bangsa Belanda telah mengagumi keelokan 

panorama alam Batu.Karena kegaguman bangsa Belanda atas keindahan area 

inilah hingga membuat bangsa Belanda mensejajarkan tempat ini dengan negara 

Swiss yang ada di Eropa serta terkenal karena keindahan panorama 

alamnya.Kemudian bangsa Belanda memberi julukan Kota Batu sebagai De 

Klein Zwitserland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.Sebagai daerah yang 

topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki 

pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-

tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan.Kondisi 

topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal 

sebagai daerah dingin.Dengan banyaknya keindahan alam dan sekarang 

bertambah dengan objek wisata yang menarik di Kota Batu.Tak heran bila di 

Kota ini juga bertebaran berbagai jenis penginapan untuk mengakomodasi para 

wisatawan, dan hotel di Kota Batu adalah salah satunya.Hotel-hotel yang berdiri 

di sekitar kawasan wisata pun beragam jenisnya, mulai dari hotel kelas melati 

bertarif murah hingga hotel bintang 4 dan 5 dengan memiliki fasilitas mewah dan 

tentunya tarifnya juga mahal. 
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4.1.2 Sejarah Kota Batu 

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai 

tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah 

daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh 

keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.Pada 

waktu pemerintahan Kerajaan Medang di bawah Raja Sindok, seorang petinggi 

Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah oleh Raja untuk membangun tempat 

peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata 

air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan 

yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.Atas 

persetujuan Raja Sindok, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti 

mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat 

peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangun sebuah candi yang diberi nama 

Candi Supo.Di tempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang 

mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata 

air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai 

benda pusaka dari Kerajaan Medang. Oleh karena sumber mata air yang sering 

digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang konon katanya bertuah 

dan mempunyai kekuatan supranatural yang dahsyat, akhirnya sumber mata air 

yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air 

panas, dan sumber air panas itu sampai sekarang menjadi sumber abadi di 

kawasan Wisata Songgoriti. 

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan 

dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut, berdasarkan 

kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak 

keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Medang
https://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Sindok
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Sanggariti
https://id.wikipedia.org/wiki/Supranatural
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nama "Batu" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.Dari 

beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa 

sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro 

yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang 

selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah 

Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan 

mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, 

juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil 

seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu 

menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk sebuah kota 

dingin di Jawa Timur.Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan 

Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka 

masyarakat yang memulai babad alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan 

wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari wilayah Jawa 

Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, 

dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah ke 

kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari 

serdadu Belanda.Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan 

barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi 

rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi 

pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan 

masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu 

serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Awalnya mereka hidup dalam 

kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas, namun akhirnya 

lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu 

masyarakat yang ramai. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Panderman
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
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4.1.3 Visi dan Misi Kota Batu 

4.1.3.1 Visi 

TAHUN 2012-2017 

KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS 

 KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL 

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing Ditopang 

 Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan 

Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan 

Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

4.1.3.2 Misi 

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama 

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian 

Organik 

4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota 

Kepariwisataan Internasional 

5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah 

6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan 

7. Peningkatan Kualitas Kesehatan 
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8. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah 

, Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas  

9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 

10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis 

Dan Demokratis 

11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM         

4.1.4 Perekonomian Kota Batu 

Perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor perdagangan, 

pariwisata dan pertanian. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan 

dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan 

PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bidang pertanian, Batu merupakan 

salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya 

dijuluki sebagai kota apel. Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, 

sehingga juga mendapat julukan kota agropolitan. Karena letak geografis yang 

berada di dataran tinggi, kota Batu banyak menghasilkan sayur mayur, 

dan bawang putih. Selain itu, Batu juga merupakan kota seniman di mana 

terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni di kota ini. Bukan hanya di bidang 

pertanian tetapi bidang pariwisata juga menyumbang kontribusi yang cukup 

besar untuk PDB Kota Batu. Terutama di bidang akomodasi makan dan minum, 

khususnya pada sektor perhotelan yang berkontribusi besar terhadap PDB Kota 

Batu. Sebagai berikut data tabel tentang PDRB Kota Batu : 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_putih
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Tabel 4.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2015 (persen) 

NO LAPANGAN USAHA TAHUN 

2014 2015 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 16,42 16,30 

2 Pertambangan dan Penggalian 0,20 0.19 

3 Industri Pengolahan 4,56 4,66 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,18 0,18 

6 Konstruksi  10,83 11,28 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

18,41 17,85 

8 Transportasi dan Pengudangan 1,31 1,31 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

11,24 11,73 

10 Informasi dan Komunikasi 6,48 6,35 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,97 4,06 

12 Real Estat 2,93 2,93 

13 Jasa Perusahaan 0,49 0,48 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

2,55 2,46 

15 Jasa pendidikan 4,10 3,95 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,81 0,80 

17 Jasa Lainnya 15,48 15,43 

  Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 

Sumber : BPS Kota Batu, 2016. 

Dari tabel diatas dapat sebuah gambaran bahwa di Kota Batu memiliki 

beberapa pendukung utama PDRB pada tahun 2015 yaitu sektor perdagangan, 
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pertanian, sektor jasa-jasa lainnya dan akomodasi makan dan minum mencapai 

18 persen, 16 persen, 15 persen, dan 12 persen. Menurut BPS Kota Batu 

pertumbuhan PDRB pada tahun 2015 sedikit melambat dibandingkan 2014, yaitu 

sebesar 6,69 persen. Laju pertumbuhan sektor PDRB tertinggi masih pada sektor 

bangunan dimana tahun 2015 sebesar 10,01  persen dan sektor penyediaan 

akomodasi makan dan minum tumbuh sebesar 9,53 persen. Sektor-sektor 

lainnya tumbuh antara 3-7 persen. Sektor pemerintahan merupakan sektor 

penyediaan listrik pertumbuhannya rendah yaitu sebesar 1,74 persen. Kemajuan 

ekonomi Kota batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah kota Batu yang 

selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap 

berpartisipasi dalam membangun Kota Btau sebagai Kota Wisata. 

4.1.5 Pariwisata dan Hotel 

Letak Kota batu yang berada di kaki gunung Panderman dan Arjuno 

membuat daerah ini merupakan tujuan wisata. Hal ini ditunjang dengan beberapa 

tempat wisata yang memang sudah ada sejak jaman dahulu seperti Selecta. 

Dilihat dari beberapa tahun belakangan ini Kota Batu ada pertambahan jumlah 

wisata alam maupun buatan. Hal tersebut dampak dari rencana pemerintah Kota 

Batu yang ingin menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata, maka dari itu 

pembangunan di bidang pariwisata semakin di prioritaskan.  Ada beberapa 

tempat wisata alam favorit para pengunjung untuk dikunjungi seperti Kusuma 

Agro, Cangar dan Selecta. Sedangkan untuk wisata buatan yang menjadi favorit 

di batu adalah Jatim Park dan BNS. Tetapi ada beberapa tempat wisata yang 

mengalami penurunan pengunjung wisata pada wisata Cangar, Jatim Park dan 

BNS. Mungkin ini bisa dikarenakan dengan adanya beberapa tempat alternatif 

lainnya bagi para wisatawan yang berkunjung di Kota Batu, sehingga ada 

bebrapa tempat yang lain yang mengalami penurunan jumlah pengunjung. Ada 
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tempat wisata baru yang menjadi favorit baru di Kota Batu adalah Museum 

Angkut.  Disisi lain ada pertambahan pengunjung wisata di Kusuma Agro dan 

Selecta yang berbasis wisata alam yang khususnya berbasis pertanian. 

Kenaikan jumlah pengunjung menurut BPS Kota Batu di Kusuma Agro dan 

Selecta masing-masing sebesar 72,7 persen dan 12,2 persen dibandingkan 

dengan tahun 2014. 

 Kota Batu sangat bagus untuk para investor untuk menanamkan modal di 

kota ini. Karena banyak daya tarik wisata alam maupun buatan yang bisa di 

maksimalkan untuk investasi. Penanaman modal di Kota Batu mungkin lebih 

banyak terarah kepada bidang sarana wisata khususnya jasa akomodasi makan 

dan minum atau bisa disebut dengan hotel. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

jumlah hotel yang bertambah pada tahun 2014 hingga 2016 dari yang semula 64 

unit bertambah hingga 71 unit. Dengan meningkatnya jumlah hotel ini menjadi 

ada tambahan ada kesempatan kerja baru untuk tenaga kerja, sehingga akan 

terjadi penyerapan tenaga kerja. Adanya tambahan tenaga kerja yang terserap 

bisa menjadikan pelayanan hotel lebih bagus dengan harapan membuat 

konsumen menjadi merasa nyaman dan senang karena pelayanan jasa yang 

baik. 

4.1.6 Statistik Deskriptif Data 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sektor perhotelan Kota Batu, jika di 

PDRB Kota Batu masuk dalam kategori Penyediaan Makan dan Minum.Data 

penelitian didapat dari teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling dari jumlah yang didapat diolah sebanyak 63 

responden.Penyebaran kuisioner diisi oleh pihak perhotelan dari bidang divisi 

sumber daya manusia yang biasa disebut dengan HRD (Human Resources 

Department).Karena HRD adalah departemen dalam perusahaan yang 
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bertanggung jawab menangani pengelolaan SDM atau karyawan dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. Hasil penyebaran kuisioner secara ringkas akan 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 Karakteristik Data 

No Kuisioner yang Disebar Kuisioner yang Kembali 

1 71 63 

Tingkat Pengembalian = (63/71 x 100%) = 88,73% 
Sumber : Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.menunjukkan bahwa jumlah kuisioner yang disebar 

sebanyak 71. Jumlah kuisioner yang tidak kembali sebanyak 8 dan kuisioner 

yang kembali sebanyak 63 buah.Kuisioner yang tidak kembali dikarenakan 

terdapat kebijakan dari pihak perhotelan yang belum bisa membantu mengisi 

data dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur di hotel tersebut. 

4.1.7 Statistik Deskriptif Responden 

 Statistik deskriptif responden merupakan suatu gambaran secara 

terperinci tentang profil responden mengenai lama usaha atau lama berdiri dan 

klasifikasi hotel di Kota Batu.Berdasarkan pendistribusian kuisioner yang telah 

dilakukan oleh penliti, maka berikut merupakan tabel tentang karakteristik 

responden. 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha atau Lama Berdiri 

Berdasarkan lama usaha atau lama berdiri, hasil jumlah responden 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden 

No Kelompok Hotel Sesuai 
dengan Lama Usaha / Lama 
Berdiri 

Jumlah Hotel Persen (%) 

1 Kurang dari 5 tahun 22 34,9 

2 5-10 11 17,5 

3 11-15 7 11, 

4 16-20 6 9,5 

5 21-25 6 9,5 

6 25-30 4 6,3 
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No Kelompok Hotel Sesuai 
dengan Lama Usaha / Lama 
Berdiri 

Jumlah Hotel Persen (%) 

7 Diatas 30 tahun 7 11,1 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan lama 

usaha atau lama berdiri ada 7 kelompok. Dengan responden paling banyak 

dikelompok kurang dari 5 tahun dengan jumlah hotel yaitu 22 atau sebesar 

34,9% dan responden paling sedikit pada kelompok 25-30 tahun dengan jumlah 

4 atau sebesar 6,3%. Hal ini menunjukkan ada banyak hotel baru yang berdiri di 

Kota Batu dari 5 tahun belakangan ini yang bisa dimaksimalkan dalam membuka 

lapangan pekerjaan. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Klasifikasi Hotel 

Berdasarkan klasifikasi hotel, hasil jumlah responden sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Klasifikasi Hotel 

No Klasifikasi Hotel Jumlah Hotel Persen (%) 

1 Hotel Bintang 11 17,5 

2 Hotel Melati 52 82,5 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa di Kota Batu masih 

banyak hotel melati dibandingkan dengan hotel bintang. Dengan jumlah sebesar 

52 hotel melati atau dengan presentase 82,5 persen sedangkan hotel bintang 

memiliki jumlah 11 hotel dengan presentase 17,5 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa klasifikasi hotel melati masih dominan di Kota Batu. 

4.1.8 Analisis Deskriptif Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

Variabel Penyerapan tenaga kerja dijelaskan dengan mengadopsi lima 

pertanyaan yang masing – masing pertanyaan memiliki bobot penilaian dengan 

menggunakan scoring . Pada tabel dibawah ini akan menjelaskan nilai deskriptif 
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jawaban dari para responden atas pertanyaan yang beradsa pada variabel 

penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 1. 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 0 – 30 24 38,1 

2 31 – 60 26 41,3 

3 61 – 100 8 12,7 

4 Lebih dari 100 5 7,9 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil statistik pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 

79,4% hotel dapat menyerap tenaga kerja masing – masing sebanyak kurang 

dari 60 orang. Sedangkan sekitar 20,6 % hotel di Kota Batu dapat menyerap 

tenaga kerja sebanyak lebih dari 60 orang. Apabila di rata – rata tingkat tenaga 

kerja yang terserap di sektor perhotelan pada tahun 2017 adalah sekitar 3000 – 

4000 tenaga kerja. 

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 2. 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 SD 140 4,86 

2 SMP 390 13,55 

3 SMA 1949 67,72 

4 S1 399 13,87 

Total  2878 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat tenaga kerja yang terserap 

disektor perhotelan di Kota Batu pada tahun 2017 terakhir terdapat kurang lebih 

sebanyak 2878 orang. Dengan tingkat pendidikan yang paling banyak terserap 

adalah lulusan SMA sebesar 67,72 persen dan paling sedikit adalah lulusan 

sekolah dasar (SD) sebanyak 4,86 persen. Sedangkan untuk penyerapan tenaga 

kerja dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) hanya sebesar 13,87 persen, 

begitu juga dengan tenaga kerja yang memiliki pendidikan akhir SMP sebesar 

13,87 persen. Hal ini dapat kita ketahui bahwa tenaga kerja yang terserap atau 
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yang diperlukan oleh sektor perhotelan tidak bergantung pada latar belakang 

yang tinggi. Tenaga kerja tersebut hanya dibutuhkan minimal memiliki keahlian 

(skill) dalam bidang perhotelan dan pariwisata. 

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 3 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 37 58,7 

2 Ya 26 41,3 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebesar 58,7% hotel 

tidak menerima tenaga kerja baru dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan 41,3% 

hotel di Kota Batu menerima tenaga kerja baru selama kurun waktu 1 tahun 

terakhir. Penambahan tenaga kerja baru dirasa masih rendah, yang dimana tidak 

ada setengah dari jumlah hotel di Kota Batu membuka lowongan pekerjaan baru, 

padahal bahwa kita ketahui pertambahan jumlah pengangguran di Kota Batu 

setiap tahunnya megalami peningkatan. 

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 4 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 35 55,6 

2 Ya 28 44,4 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebesar 55,6% hotel 

tidak mengurangi tenaga kerja baru dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan 

44,4% hotel di Kota Batu harus mengurangi tenaga kerja baru selama kurun 

waktu 1 tahun terakhir. Hampir setengah dari sektor perhotelan Kota Batu 

mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Hal tersebut membuat dampak 

negatif terhadap tenaga kerja di Kota Batu karena tingkat pengangguran semakin 

bertambah. 
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Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 5 

Skala  Keterangan  Frekuensi  Presentase  

1 Tidak baik 23 36,50 

2 Cukup baik 29 46,0 

3 Baik  11 17,5 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil diatas kita ketahui bahwa kemampuan tenaga kerja di Kota Batu 

yang bekerja di sektor perhotelan memahami tentang pariwisata dan menarik 

pengunujung cukup baik sebesar 46,0 persen. Dengan frekuensi 11 hotel yang 

ada di Kota Batu sudah masuk dalam kategori tenaga kerja yang terampil karena 

sudah memahami tentang pariwisata dan cara menarik pengunjung. Masih 

banyak tenaga kerja yang kurang baik juga dalam memahami tentang pariwisata 

sebesar 36,50 persen. Hal tersebut juga bisa membuat pelayanan terhadap 

pengunjung pariwisata kurang optimal jika tenaga kerja kurang memahami 

tentang pariwisata dan cara menarik pengunjung. 

4.1.9 Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Hunian Kamar Hotel (X1) 

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 1. 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Kurang dari 500 19 30,2 

2 500 – 1000 28 44,4 

3 1000 – 1500 9 14,3 

4 1500 – 2000 4 6,3 

5 Lebih dari 2000 3 4,8 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas diketahui hasilnya bahwa jumlah wisatwan untuk 

menginap di hotel dalam kurun waktu satu tahun dengan presentase yang paling 

tinggi sebesar 44,4% dengan jumlah sekitar 500-1000 orang. Pada kedua 

dengan presentase 30,2% hotel di Kota Batu memiliki jumlah wisatawan yang 

menginap kurang dari 500. Ada sekitar 14,3% hotel dapat mencapai wisatawan 

yang menginap dengan jumlah 1000 – 1500 wisatawan. Pada tingkat wisatawan 
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yang menginap dari 1500 – 2000 sebesar 6,3%. Sedangkan jumlah wisatawan 

yang menginap lebih dari 2000 sebesar 4,8%, mungkin pada tingkat ini fasilitas 

dan pelayanan hotel sangat baik sehingga wisatawan yang menginap dalam 

kurun waktu satu tahun terhitung tinggi. 

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif pertanyaan Nomor  2 

Skala  Keterangan  Frekuensi  Presentase  

1 Tidak ada peningkatan 28 44,4 

2 Kurang  26 41,3 

3 Baik  9 14,3 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Tabel 4.11 diatas menghasilkan 44,4% jumlah responden tidak merasa 

adanya peningkatan jumlah wisatawan di Kota Batu. Mungkin hal ini bisa terjadi 

karena banyak jumlah wisatawan yang hanya melakukan kunjungan wisata tanpa 

menginap di hotel. Sekitar 41,3% atau 26 responden dari pihak hotel merasakan 

sedikit ada peningkatan jumlah wisatawan meskipun menurut responden kurang. 

Sedangkan hanya 14,3% hotel di Kota Batu merasakan peningkatan jumlah 

wisatawan dengan baik. 

Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 3 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 37 58,7 

2 Ya 26 41,3 

Total  63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wisatawan yang kembali lagi 

untuk berkunjung di hotel setelah kunjungan pertama sebesar 41,3%. Sedangkan 

58,7% tidak berkunjung lagi setelah kunjungan pertama. Mungkin ada bebrapa 

faktor yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Bisa jadi wisatawan jika 

berkunjung lagi ingin mencoba hal baru di lain hotel. Jika mungkin ada yang tetap 

berkunjung lagi setelah kunjuangan pertama mungkin karena sudah merasa 

nyaman dan mungkin bisa jadi sudah langganan. 
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Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 4 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Kurang dari 50 27 42,9 

2 50 – 100 21 33,3 

3 100 – 150 8 12,7 

4 150 – 200 7 11,1 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sekitar 76,2% hotel di Kota Batu 

hanya menyediakan kamar hotel kurang dari 100 kamar. Hal ini dikarenakan 

banyak hotel di Kota Batu masih tergolong dalam kategori hotel melati. 

Sedangkan hanya sebesar 23,8% hotel di Kota Batu memiliki jumlah kamar lebih 

dari 100. Dimana hotel tersebut tergolong dalam kategori hotel berbintang. 

Tabel 4.14 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 5 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 44 69,8 

2 Ya 19 30,2 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Hotel di Kota Batu pada satu tahun terakhir sebesar 69,8% tidak 

menambah jumlah kamar. Sedangkan hanya 30,2% hotel di Kota Batu 

menambah jumlah kamarnya. Hal ini bisa terjadi karena jumlah wisatawan yang 

fluktuatif menyebabkan permintaan akan menginap di hotel juga masih belum 

konsisten. Jadi banyak pihak hotel yang memutuskan tidak untuk menambah 

kamar karena dirasa masih belum menguntungkan untuk pihak hotel. 

Tabel 4.15 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 6 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 50 – 100 16 25,4 

2 100 – 150 16 25,4 

3 150 – 200 5 7,9 

4 Lebih dari 200 26 41,3 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 
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 Selama satu tahun terakhir dapat kita lihat bahwa tingkat hunian kamar 

hotel yang dipesan oleh wisatawan sebanyak lebih dari 200 kamar terjadi pada 

41,3 persen hotel di Kota Batu. Sedangkan tingkat hunian kamar sebanyak 

kurang dari 150 kamar terjadi pada 50,8 persen dari jumlah hotel di Kota Batu. 

Fenomena tersebut menandakan bahwa tingkat hunian di sektor perhotelan 

masih cukup rendah dibandingan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batu. 

Tabel 4.16 Statistik Deskripyif Pertanyaan Nomor 7 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 1 – 3 hari 50 79,4 

2 4 – 6 hari 10 15,9 

3 Lebih dari 7 hari 3 4,8 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Tabel 4.16 menjelaskan bahwa banyaknya jumlah wisatawan yang 

menginap selama 1 – 3 hari sebanyak 79,4 persen dari total jumlah hotel di Kota 

Batu. Sedangkan jumlah wisatawan yang menginap rata – rata selama 4 – 6 hari 

sebanyak 15,9 persen dari jumlah keseluruhan hotel di Kota. Sedangkan sisanya 

yaitu 4,8 persen hotel di Kota Batu telah menerima wisatawan yang menginap 

selama lebih dari 7 hari. Banyaknya wisatawan yang menginap paling banyak 

hanya sekitar 1 – 3 hari, hal ini dikarenakan tujuan awal wisatawan yang hanya 

memerlukan jasa penginapan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan 

tujuan wisata. 

Tabel 4.17 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 08 

Keteranngan Frekuensi Presentase 

Kunjungan Wisata 50 79,4 

Kunjungan Kerja 11 17,5 

Lainnya 2 3,2 

Total 63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya wisatawan yang menginap 

di hotel adalah untuk beberapa tujuan. Dari hasil diatas dapat kita ketahui bahwa 
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sebanyak 50 hotel atau sebesar 79,4 persen hotel telah memberikan pelayanan 

penginapan kepada wisatawan dengan tujuan yaitu kunjungan wisata. 

Sedangkan 11 hotel lainnya atau sebesar 17,5 persen dari total hotel, selain 

untuk tujuan kunjungan wisata, hotel telah memberikan pelayanan penginapan 

kepada wisatawan dengan tujuang kunjungan kerja. Dan 3,2 persen lainnya 

adalah karena adanya kegiatan lainnya yang berupa pelatihan atau sosialisasi 

dimana memerlukan waktu berhari – hari sehingga dianjurkan untuk menginap. 

4.1.10 Analisis Deskriptif Variabel Modal Kerja (X2) 

Tabel 4.18 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 1 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

0 Tidak ada 40 63,5 

1 1 – 3 orang 18 28,6 

2 4 – 6 orang 4 6,3 

3 7 – 10 orang 0 0,0 

4 Lebih dari 10 1 1,6 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah investor, sebesar 

63,5% atau lebih dari setengah hotel yang di survei tidak mempunyai investor. 

Ada 18 hotel memiliki investor 1-3 orang, ada 4 hotel yang memiliki investor 4-6 

orang dan hanya 1 hotel yang memiliki investor lebih dari 10 orang. Data tersebut 

menandakan juga bahwa masih lebih dari setengah hotel di Kota Batu masih 

menggunakan modal kerja sendiri untuk menambah investasi. 

Tabel 4.19 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 2 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Kurang dari Rp 100.000.000 34 54,0 

2 Rp 100.000.000 – Rp 300.000.000 7 11,1 

3 Rp 300.000.000 – Rp 500.000.000 11 17,5 

4 Rp 500.000.000 – Rp 700.000.000 4 6,3 

5 Lebih dari Rp 700.000.000 7 11,1 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 
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Tabel 4.19 menunjukkan bahwa jumlah modal kerja yang ditanamkan 

setiap hotel di Kota Batu. Modal kerja yang masuk di sektor perhotelan cukup 

tinggi bisa dilihat lebih 46% hotel di Kota Batu menanamkan modal dari Rp 

100.000.000. Sedangkan sebesar 54% investasi pada tingkat kurang dari Rp 

100.000.000, hal ini bisa terjadi karena mayoritas hotel di Kota Batu adalah hotel 

yang masih tergolong dalam hotel melati.  

Tabel 4.20 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 3 

Keteranngan Frekuensi Presentase 

Padat Karya 63 100 

Padat Modal - - 

Lainnya - - 

Total 63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Adanya modal kerja di sektor hotel dapat digunakan untuk 

mengembangkan hotel sesuai dengam perkembangan jaman. Sesuai dengan 

tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat modal kerja sektor perhotelan di Kota 

Batu lebih banyak ditujukan pada peningkatan jumlah karyawan dibandingkan 

untuk peningkatan teknologi. Karena kita ketahui bahwa sektor perhotelan adalah 

merupakan sektor yang memberikan pelayaan atau jasa kepada konsumen. 

Pemberian kuantitas serta kualitas yang baik akan terlihat dari suasana, kondisi 

serta fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel. Dengan adanya penambahan 

fasilitas maka secara tidak langsung juga akan membutuhkan tenaga kerja baru.  

Tabel 4.21 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 4 

Keterangan Frekuensi Presentase 

Pribadi 54 85,7 

Swasta 9 14,3 

Pemerintah - - 

Total 63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 
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 Tabel 4.21 menunjukkan mengenai sumber modal kerja yang di dapat 

oleh masing – masing hotel pada satu tahun terakhir. Sebanyak 54 hotel atau 

sebesar 85,7 persen hotel di Kota Batu, sumber investasinya berasal dari 

investasi pribadi atau dari modal pribadi yang berasal dari pemilik hotel. 

Sedangkan 14,3 persen hotel lainnya mendapatkan modal dari pihak swasta. 

Hotel yang mengelola modal pribadinya tanpa ada investasi dari luar merupakan 

hotel – hotel yang baru saja dibangun kurang lebih lima tahun terakhir. 

Sedangkan hotel yang mendapatkan investasi dari pihak swasta adalah hotel 

yang sudah berdiri sejak lama dan memiliki reputasi serta pelayanan yang bagus 

di Kota Batu.  

Tabel 4.22 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 5 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 27 42,9 

2 Ya 36 57,1 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 57,1 persen dari jumlah hotel 

menyatakan setuju bahwa modal kerja di Kota Batu terutama di sektor perhotelan 

dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sedangkan 42,9 persen 

lainnya menyatakan kurang setuju bahwa modal kerja dapat berpengaruh dalam 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya investasi yang masuk 

dalam sektor perhotelan masih tergolong rendah. Sehingga banyak hotel di Kota 

Batu belum mampu melakukan inovasi terbaru dalam meningkatkan pelayanan 

hotel kepada para wisatawan yang menginap. 

4.1.11 Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Upah (X3) 

Tabel 4.23 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 1 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Tidak 30 47,6 

2 Ya 33 52,4 
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Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas dapat ditarik sebuah fakta bahwa 52,4% hotel di Kota 

Batu sudah memberikan upah kepada pegawai sudah sesuai dengan UMR Kota 

Batu. Sedangkan masih 47,6% masih belum bisa membayar pegawainya sesuai 

dengan UMR Kota Batu. Bisa dikarenakan masih banyak hotel di Kota Batu 

masih tergolong hotel melati jadi belum bisa memenuhi upah yang sesuai UMR. 

Dan kemungkinan yang lain karena tenaga kerja yang masih tergolong rendah 

dari segi pendidikan. 

Tabel 4.24 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 2 

Keteranngan Frekuensi Presentase 

Jam Kerja 29 46,0 

Kinerja 20 31,7 

Keahlian 10 15,9 

Jabatan 4 6,3 

Total 63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Pada tabel diatas dapat dilihat penentuan tingkat upah yang diberikan 

kepada karyawan berdasarkan berbagai kategori. Penentuan tingkat upah 

karyawan paling banyak adalah sesuai dengan jam kerja yang telah diberikan 

kepada karyawan, sebanyak 46 persen hotel di Batu menjadikan jam kerja 

menjadi acuan dalam penentuan upah. Sedangkan 31,7 persen dari jumlah hotel 

di Kota Batu menerapkan penilaian kinerja sebagai tolak ukur penentuan tingkat 

upah yang akan diberikan kepada karyawan. Penentuan upah melalui keahlian 

hanya sebanyak 15,9 persen hotel yang menerapkannya. Sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 6,3 persen penentuan upah berdasarkan jabatan yang telah 

diberikan oleh pemilik atau manager hotel kepada karyawan. Sesuai dengan 

pertanyaan di kolom ke-4 peningkatan upah juga berdasarkan beberapa kriteria 

diatas dan ditambah dengan adanya penyesuaian UMR di Kota Batu. 
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Tabel 4.25 Statistik Deskriptif Pertanyaan Nomor 3 

Skala Keteranngan Frekuensi Presentase 

1 Kurang dari Rp 1.000.000 25 39,7 

2 Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 35 55,6 

3 Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 1 1,6 

4 Lebih dari Rp 5.000.000 2 3,2 

Total   63 100 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel 4.25 diketahui bahwa rata-rata upah pegawai yang diterima 

dalam kurun waktu satu bulan paling banyak pada tingkat Rp 1.000.000 – Rp 

3.000.000 sebesar 55,6%. Pada tingkat upah lebih dari Rp 3.000.000 hanya 

sebesar 4,8%, sedangkan pada tingkat kurang dari Rp 1.000.000 sebesar 39,7%. 

Fakta masih banyak hotel yang memberikan upah yang rendah malah dibawah 

dari Rp 1.000.000 padahal UMR di Kota Batu mencapai sekitar Rp 2.000.000. 

Hal tersebut yang harus cepat-cepat diperhatikan oleh pihak hotel dan 

pemerintah untuk mencari solusi yang tepat demi kemakmuran masyarakat Kota 

Batu itu sendiri. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.2.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 22 pertanyaan 

yang harus dijawab responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam 

menentukan valid tidaknya pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : tingkat kepercayaan = 95 persen (  = 5 persen), derajat 

kebebasan (df) = n-2 = 63-2 = 61, di dapat r tabel = 0,2480. Jika r hitung lebih 

besar daripada r tabel dan nilai r positif, maka butir pertanyaan dikatakan valid 
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(Ghozali, 2005).  Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian 

validitas dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.26 Hasil Pengujian Validitas 

No Indikator  r hitung r table Keterangan  

1 Penyerapan Tenaga 
Kerja 

- TK1 
- TK3 
- TK4 
- TK5 

 
 
0,750 
0,384 
0,463 
0,766 

 
 
0,2480 
0,2480 
0,2480 
0,2480 

 
 
Valid 
Valid  
Valid  
Valid 

2 Tingkat Hunian Kamar 
Hotel 

- THKH1 
- THKH2 
- THKH3 
- THKH5 

 
0,738 
0,361 
0,405 
0,333 

 
0,2480 
0,2480 
0,2480 
0,2480 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3 Modal Kerja 
- MK1 
- MK2 
- MK5 

 
0,774 
0,922 
0,517 

 
0,2480 
0,2480 
0,2480 

 
Valid 
Valid 
Valid 

4 Tingkat Upah 
- U1 
- U3 

 
0,564 
0,783 

 
0,2480 
0,2480 

 
Valid 
Valid 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari tabel diatas diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

koefisien korelasi yang besar dari r tabel = 0,2480 (r tabel untuk n = 63), sehinga 

semua indikator tersebut valid. 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozaeli, 2011 : 47). Uji reliabilitas 

adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 

gejala/kejadian.Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil 

pula alat pengukur tersebut. Menurut Guilford (1956 : 145)kategori koefisien 

reliabilitas sebagai berikut : 
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a. 0,80< r < 1,00 reliabilitas sangat tinggi. 

b. 0,60< r < 0,80 reliabilitas tinggi. 

c. 0,40< r  < 0,60 reliabilitas sedang. 

d. 0,20< r < 0,40 reliabilitas rendah. 

e. -1,00< r < 0,20 relibilitas sangat rendah (tidak reliabel). 

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.27 Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan  

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 0,617 Reliabilitas sangat tinggi 

Tingkat Hunian Kamar Hotel 
(X1) 

0,359 Reliabilitas sedang 

Modal Kerja (X2) 0,602 Reliabilitas sangat tinggi 

Tingkat Upah (X3) 0,616 Reliabilitas sangat tinggi 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 3 variabel mempunyai reliabilitas 

sangat tinggi dan hanya satu variabel yang mempunyai reliabilitas sedang. 

Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel 

dari kuisioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-

masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan regresi terlebih dahulu melakukan pengujian apakah 

model regresi yang akan dikembangkan bersifat BLUE (Best Linier Unbised 

Estimator). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain ; tidak ada 

autokorelasi, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan 

terjadi pendistribusian data yang normal. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada 

model regresi yang dijelaskan sebagai berikut : 
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4.2.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Hasil pengolahan data uji 

multikonearitas dengan progam spss adalah sebagai berikut  

Tabel 4.28 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Bebas 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistic 

B Std. 
Error 

Toleran
ce 

VIF 

(Constant) ,222 ,158  1,408 ,164   

Tingkat 
Hunian 
Kamar 
Hotel 

,760 ,070 ,804 10,883 ,000 ,825 1,212 

Modal 
Kerja 

,076 ,033 ,171 2,321 ,024 ,830 1,205 

Tingkat 
Upah 

,129 ,056 ,159 2,279 0,26 ,922 1,085 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari data diatas hasil perhitungan nilai VIF (Value Inflation Factor) 

menunjukkan tidak ada variabel independen (tingkat hunian kamar hotel, modal 

kerja dan tingkat upah) yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel 

dalam regresi. 

4.2.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data penelitian yang dilakukan 

memiliki distribusi yang normal atau tidak.Kalau data yang baik itu adalah data 

yang normal atau pendistribusiannya merata. Hasil pengolahaan data uji 

normalitas sebagai berikut : 
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Tabel 4.29 Tabel Hasil Uji Normalitas 

 Unstandarized Residual 

N 
Normal Parametersa,b             Mean 
                                               Std. 
Deviation 
Most Extreme Differences    Absolute 
                                              Positive 
                                              Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig (2-tailed) 

63 
,0000000 

,16765790 
,106 
,106 

-,093 
,106 

,075c 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,075 

lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji 

berdistribusi normal. 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Hasil dari pengolahaan data uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.30 Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Model  R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,857a ,734 ,721 ,17187 1,986 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Dari hasil pengolahan data diatas, diketahui nilai DW sebesar 1,986, 

selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan signifikansi 

5%, jumlah sampel N=63 dan jumlah variabel independen 3 (K=3) = 3.63 maka 

diperoleh nilai du sebesar 1,6889. Nilai DW sebesar 1,986 lebih besar dari batas 

atas (du) yakni 1,6889 dan kurang dari (4-du) 4 – 1,6889 = 2,3111 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan berbeda disebut heterokedastisitas. 
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil dari 

pengolahaan data uji heterokedastisitas dengan melalui uji glejser adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.31 Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.  

B Std. 
Error 

(Constant) ,245 ,167  1,465 ,148 

Tingkat Hunian 
Kamar Hotel 

,009 ,077 ,018 ,119 ,906 

Modal Kerja -,072 ,078 -,145 -,916 ,363 

Tingkat Upah -,023 ,056 -,053 -,401 ,690 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel tingkat 

hunian kamar hotel, modal kerja dan tingkat upah lebih besar dari 0.05 artinya 

tidak terjadi heterokedastisitas.Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas dan regresi penelitian ini bagus. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh dari variabel bebas, yaitu jumlah wisatawan (X1), investasi (X2) dan 

tingkat upah (X3) terhadap variabel terikat, yaitu penyerapan tenaga kerja (Y). 

Hasil perhitungan dengan bantuan IBM SPSS for windowsdapat diketahui nilai 

dari masing – masing konstanta (a) dan koefisien prediktor (b1, b2, b3) seperti 

yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.32 Analisis Regresi Berganda 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.  

B Std. 
Error 

(Constant) ,222 ,158  1,408 ,164 

Tingkat Hunian 
Kamar Hotel 

,760 ,070 ,804 10,883 ,000 

Modal Kerja ,076 ,033 ,171 2,321 ,024 
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Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.  

B Std. 
Error 

Tingkat Upah ,129 ,056 ,159 2,279 ,026 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 

0,222 dan koefisien regresi tingkat hunian kamar hotel sebesar 0,760, koefisien 

regresi modal kerja sebesar 0,076, dan koefisien regresi tingkat upah sebesar 

0,129. Sehingga dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y = 0,222 + 0,760X1 + 0,076X2 + 0,129X3 

 Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui : 

1. Nilai konstanta sebesar 0,222 berarti bahwa jika seluruh variabel 

independen dianggap konstan yaitu tingkat hunian kamar hotel, modal 

kerja, dan tingkat upah, maka nilai variabel dependen yaitu penyerapan 

tenaga kerja akan sebesar 0,222. 

2. Nilai 0,760 menunjukkan nilai koefisien atas variabel Tingkat Hunian 

Kamar Hotel (X1) yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota 

Batu, yang berarti bahwa apabila variabel tingkat hunian kamar hotel 

memiliki pengaruh positif sebesar 0,760 terhadap penyerapan tenaga 

kerja dengan menganggap variabel yang lain konstan. 

3. Nilai 0,076 menunjukkan nilai koefisien atas variabel Modal Kera (X2) 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Batu, yang berarti 

bahwa apabila variabel modal kerja memiliki pengaruh positif sebesar 

0,076 terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menganggap variabel 

yang lain konstan. 

4. Nilai Nilai 0,129 menunjukkan nilai koefisien atas variabel Tingkat Upah 

(X3) yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Batu, yang 

berarti bahwa apabila variabel tingkat upah memiliki pengaruh positif 
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sebesar 0,129 terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menganggap 

variabel yang lain konstan. 

4.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F 

digunakan untuk menghitung besarnya perubahan nilai variabel terikat yang 

dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel bebas. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel (Sulaiman, 2004: 86). 

Jika nilai Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai Fhitung< Ftabel maka H0 

diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. Nilai Ftabel dapat dicari di tabel F dengan patokan taraf signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan (dfl = k – 1);(df2 = n – k), maka F tabel = (5%);(4-1);(63-4) = 

(5%);(3);(59) = 2,76, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variabel bebas dan terikat. Berikut disajikan tabel hasil uji simultan atau F hitung : 

Tabel 4.33 Hasil Uji Simultan 

Model Sum of Square df Mean 
Square 

F Sig. 

1           Regression 
             Residual 
             Total 

4,819 
1,743 
6,562 

3 
59 
62 

1,606 
,030 

54,378 ,000b 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Perumusan Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel tingkat hunian kamar hotel, modal kerja 

dan tingkat upah secara bersama – sama terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

Ha : Ada pengaruh antara tingkat hunian kamar hotel, modal kerja dan tingkat 

upah secara bersama – sama terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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Hasil analisis regresi pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 54,378 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada 

tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,76, maka nilai F hitung lebih besar dari 

pada F tabel (54,378 > 2,76). Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara 

variabel bebastingkat hunian kamar hotel, modal kerjadan tingkat upah 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05 ini menggambarkan adanya pengaruh signifikan antaratingkat hunian 

kamar hotel, modal kerjadan tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

4.3.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial), dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstanta (Sulaiman, 2004: 87). Jika nilai thitung> ttabel maka 

Ho ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat, sedangkan jika nilai thitung< ttabel maka Ho diterima, artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai t tabel dapat dicari di 

tabel t dengan patokan taraf signikan 5% dan derajat kebebasan (df = n – k), 

maka t tabel = (5%);(63-4) = (5%);(59) = 1,67109 dimana n adalah jumlah 

sampel dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat. Berikut disajikan tabel 

hasil uji parsial atau t hitung :  

Tabel 4.34 Hasil Uji Parsial 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.  

B Std. 
Error 

(Constant) ,222 ,158  1,408 ,164 

Tingkat Hunian 
Kamar Hotel 

,760 ,070 ,804 10,883 ,000 

Modal Kerja ,076 ,033 ,171 2,321 ,024 

Tingkat Upah ,129 ,056 ,159 2,279 ,026 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 
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a. Variabel Tingkat Hunian Kamar Hotel (X1) 

Perumusan Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel tingkat hunian kamar 

hotelterhadap penyerapan tenaga kerja. 

Ha : Ada pengaruh antara variabel tingkat hunian kamar hotelterhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel tingkat hunian kamar 

hotel diperoleh nilai thitung> ttabel yaitu 10,883 > 1,67109 hal ini menunjukkan 

bahwa Ho pada perumusan hipotesis diatas ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis mengenai adanya pengaruh antara variabel tingkat hunian 

kamar hotel terhadap penyerapan tenaga kerja (Ha) dapat diterima. Hal itu juga 

didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

b. Variabel Modal Kerja (X2) 

Perumusan Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel modal kerjaterhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Ha : Ada pengaruh antara variabel modal kerjaterhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel modal kerja diperoleh 

nilai thitung> ttabel yaitu 2,321> 1,67109 hal ini menunjukkan bahwa Ho pada 

perumusan hipotesis diatas ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

mengenai adanya pengaruh antara variabel modal kerja terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Ha) dapat diterima. Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,024< 0,05. 

c. Variabel Tingkat Upah (X3) 
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Perumusan Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel tingkat upah terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Ha : Ada pengaruh antara variabel tingkat upah terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel tingkat upah diperoleh 

nilai thitung> ttabel yaitu 2,279> 1,67109 hal ini menunjukkan bahwa Ho pada 

perumusan hipotesis diatas ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

mengenai adanya pengaruh antara variabel tingkat upah terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Ha) dapat diterima. Hal itu juga didukung dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,026< 0,05. 

4.3.4 Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinan (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat atau seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam 

persen.Berikut ini disajikan tabel hasil koefisien determinan (R2) : 

Tabel 4.35 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 ,857a ,734 ,721 ,17187 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017. 

Hasil perhitungan menunjukkan Koefisien Determinan (R2) sebesar 0,734 

atau 73,4% terhadap variasi naik turunnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini 

membuktikkan bahwa 73,4% perubahan variabel penyerapan tenaga kerja 

disebabkan oleh variabel tingkat hunian kamar hotel, modal kerja dan tingkat 

upah, sedangkan sisanya 26,6% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis 

dalam model yang digunakan dalam penelitian. 
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4.4 Pembahasan 

Variabel tingkat hunian kamar, modal kerja dan tingkat upah merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam proses penyerapan tenaga kerja pada sektor 

perhotelan di Kota Batu. Hasil penelitian tersebut dijelaskan diantara lain : 

4.4.1 Hubungan Tingkat Hunian Kamar Hotel  terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja 

 Tingkat hunian kamar hotel di Kota batu sangat dipengaruhi oleh tingkat 

tamu yang menginap di hotel dengan berbagai tujuan misalnya tujuan wisata, 

bisnis, progam seminar dan sekedar untuk mencari ketenangan. Ditunjang 

dengan banyaknya obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Wisata 

alam yang menawarkan pemandangan perbukitan dengan iklim kota yang 

suhunya dingin membuat daya tarik sendiri dari Kota Batu, ada juga pariwisata 

alam yang berbasis pertanian atau agrowisata seperti wisata petik apel banyak 

dijumpai. Hal tersebut cocok dengan orang yang berkunjung dengan tujuan 

wisata. Dan banyak pula orang yang bertujuan berbisnis dan juga melakukan 

kegiatan seminar ingin mencari suasana yang nyaman dan dingin di Kota Batu, 

pastinya banyak yang membutuhkan tempat untuk menginap. Sektor perhotelan 

yang mendapat keuntungan dengan kondisi seperti itu karena pastinya akan ada 

kamar yang terjual atau disewa oleh tamu. Terlebih pada masa saat akhir 

minggu, libur panjang, akhir tahun pastinya menjadi favorit hari untuk melakukan 

tujuan wisata, progam bisnis dan kegiatan seminar di Kota Batu yang 

membutuhkan tempat untuk menginap. 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat 

hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

perhotelan di Kota Batu dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari  

5% atau 0,05), sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil uji regresi tersebut 
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menunjukkan bahwa pengaruh antara tingkat hunian kamar hotel dengan 

penyerapan tenaga kerja adalah semakin tinggi nilai tingkat hunian kamar hotel 

yang terjual maka penyerapan tenaga kerja yang terserap bisa bertambah 

juga.Dengan adanya jumlah wisatawan yang tinggi diharapkan dapat mendorong 

para pengusaha untuk melihat bahwa ada peluang usaha yang menjanjikan pada 

sektor perhotelan.Selain itu, dengan adanya tingkat hunian kamar hotel 

meningkat dan penyerapan tenaga kerja bisa optimal dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Kota Batu. 

 Penelitian ini sesuai dengan tinjauan pustaka di bab 2 yang dijelaskan 

oleh Simanjuntak (2005) yang mengatakan bahwa permintaan masyarakat akan 

barang barang dan jasa tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

disuatu lapangan usaha akan meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap. 

Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari tambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Hotel 

merupakan usaha yang menjual jasa dalam bentuk fasilitas kamar untuk 

menginap dan kebutuhan makan minum. Jika permintaan hunian kamar hotel di 

Kota Batu sebagai jasa yang dijual mengalami peningkatan maka jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkan hotel juga meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap. 

Peningkatan tingkat hunian kamar yang ada di hotel harus ditunjang dengan 

peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan tamu yang 

menginap, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat 

penyerapan tenaga kerja. Jika penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh 

pihak manajemen hotel diutamakan untuk tenaga kerja yang berasal dari dalam 

Kota Batu sebagai upaya dukungan pengurangan jumlah pengangguran di 

wilayah Kota Batu. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai dan 

fasilitasnya yang diberikan bagus sehingga banyak tamu yang menginap merasa 

aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di hotel tersebut. 
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Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Probo Sasongko dan Dewie Triwijayanti pada tahun 2013 yang telah melakukan 

penelitian tentang penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan dan restoran di 

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menyebutkan bahwa jumlah pengunjung 

atau tamu yang menginap di hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian dengan semakin tinggi jumlah 

wisatawan yang menginap maka akan membuat pengusaha memilih untuk 

menambah tenaga kerja yang cenderung untuk karyawan harian atau mingguan 

yang mana lebih efektif dan efisein di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. 

4.4.2 Hubungan Modal Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Modal adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat 

menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam 

nilai uang. Modal pada suatu perusahaan dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha atau bisa juga untuk mendirikan usaha baru. Usaha 

baru tersebut bisa merupakan perluasaan usaha yang lama. Jika ada usaha baru 

berarti disana akan ada kesempatan kerja baru sehingga dibutuhkan tenaga 

kerja. Modal digunakan membiayai pengeluaran perusahaan untuk gaji 

karyawan, perawatan, membayar tagihan listrik, air, telepon, membeli sejumlah 

bahan baku yang akan digunakan dalam  proses kegiatan operasional 

perusahaan.  

Pada hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa modal kerja 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan di Kota 

Batu dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 (lebih kecil dari  5% atau 0,05), 

sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh antara modal kerja dengan penyerapan tenaga kerja adalah semakin 

tinggi nilai modal kerja maka penyerapan tenaga kerja yang terserap bisa 
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bertambah juga.Dengan adanya gairah modal kerja yang tinggi diharapkan dapat 

mendorong para pengusaha untuk memperluas usahanya atau membuat usaha 

baru pada sektor perhotelan yang kemungkinan dibutuhkan tenaga kerja baru 

sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Selain itu, dengan adanya modal 

kerjaakan menambah fasilitas dan pelayanan pada sektor perhotelan yang 

membuat para konsumen melakukan kegiatan konsumsi dan ada sumber 

pendapatan bagi sektor perhotelan. Dengan siklus seperti itu akan menjadi berita 

baik untuk tenaga kerja yang belum diserap secara optimal karena ada peluang 

penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan. 

Pada variabel modal  kerja, hasil peneilitian yang dilakukan sesuai 

dengan penjelasan dari Zamrowi (2007) yang menyatakan bahwa penambahan 

modal terhadap industri akan dapat meningkatkan bahan baku atau dapat 

mengembangkan usaha (menambah jumlah usaha). Dengan meningkatnya 

modal kerja pada sektor perhotelan maka akan direspon positif oleh pengusaha 

untuk mengembangkan usaha atau menambah usaha yang pastinya akan 

membutuhkan tambahan jumlah tenaga kerjanya juga. Diharapkannya modal 

kerja yang besar di sektor perhotelan yang digunakan untuk menambah 

penyerapan tenaga kerja yaitu untuk menambah pelayanan jasa yang diberikan 

kepada tamu hotel lebih baik. Sehingga para tamu merasakan kepuasaan atas 

jasa yang diberikan hotel. Dengan begitu semakin banyaknya usaha yang 

berkembang atau berdiri maka akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

Hasil peneltian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Made Dwi Setyadhi Mustika pada tahun 2013 yang telah melakukan penelitian 

tentang investasi swasta sektor pariwisata dan penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Bali menyebutkan bahwa investasi swasta sektor pariwisata sangat 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Terbukti dari hasil penelitian 

Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar merupakan 
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daerah yang memiliki investasi swasta sektor pariwisata dan juga penyerapan 

tenaga kerja yang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali. Kabupaten 

Jembaran dan Kabupaten Bangli merupakan daerah yang memiliki investasi 

swasta sektor pariwisata dan juga penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah 

dariapada rata-rata Provinsi Bali.Sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam 

membuka lapangan pekerjaan melalui investasi swasta. 

4.4.3 Hubungan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Tingkat upah dapat menyebabkan ketidak seimbangan antara penawaran 

dan permintaan tenaga kerja. Kekuatan – kekuatan penawaran tenaga kerja itu 

juga dapat mengatur apa yang akan terjadi di pasar tenaga kerja. Menurut 

Ricardo (Deliarnov, 2009:53) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan 

upah tenaga kerja yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi 

tenaga kerja yang bersangkutan.Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami, 

besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. 

Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka kondisi 

ekuilibrium secara teoritis para pekerja akan menerima upah sesuai dengan 

besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa 

(Mankiw, 2003:11). 

Pada saat penawaran dan permintaan tenaga kerja ketemu pada titik 

sepakat maka disitu akan terjadi tingkat upah yang sesuai antara perusahaan 

dan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja yang lebih banyak daripada 

penawaran biasanya pada tingkat upah yang rendah, karena pihak perusahaan 

pastinya ingin biaya produksi tidak terlalu tinggi. Dan hal yang lain mungkin bisa 

terjadi adalah ada persaingan diantara para produsen dalam memperebutkan 

tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati titik sepakat 

antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, penawaran tenaga 
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kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka 

memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati 

titik sepakat antara penawaran dan permintaan. 

 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur tingkat upah minimum Kota 

Batu pada tahun 2016 sebesar Rp 2.026.000. Tetapi sektor perhotelan di Kota 

Batu masih banyak yang belum memberikan upah sesuai dengan UMR Kota 

Batu. Ada sebesar 47,6% hotel di Kota Batu masih belum sesuai memberikan 

gaji dengan UMR. Upah yang diberikan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja 

masih tergolong rendah sekali karena 39,7% hotel di Kota Batu masih 

memberikan upah kurang dari Rp 1.000.000. Pada tingkat upah sekitar Rp 

1.000.000 – Rp 3.000.000 sebesar 55,6%, sedangkan sisanya 4,8% memberikan 

upah lebih dari dari Rp 3.000.000. Hal tersebut bisa disebabkan dari banyaknya 

hotel di Kota Batu yang masih tergolong dalam hotel melati. Jadi kemampuan 

hotel masih belum bisa memberikan upah yang sesuai dengan UMR Kota Batu. 

Pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat 

upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan di 

Kota Batu dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 (lebih kecil dari  5% atau 

0,05), sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja adalah 

semakin tinggi nilai tingkat upah maka penyerapan tenaga kerja yang terserap 

bisa bertambah juga. Hasil ini bertolak belakang dengan penjelasan yang 

diberikan Sumarsono (2003)yang menjelaskan bahwa naiknya tingkat upah akan 

menaikkan biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah meningkat secara 

umum maka penyerapan tenaga kerja akan turun. Sehingga pengusaha akan 

merespon menurunkan jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi 

perusahaan. Tetapi dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, 
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apabila tingkat upah di Kota Batu mengalami kenaikkan dan semua sektor 

perhotelan setuju untuk menaikkan tingkat upah sesuai dengan UMR maka akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan di Kota Batu. 

Karena dengan naiknya tingkat upah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat Kota Batu sehingga masyarakat Kota Batu lebih tertarik bekerja di 

sektor perhotelaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dio Dwi 

Putra pada tahun 2016 yang membahas tentang analisis penyerapan tenaga 

kerja perhotelan di Jawa Timur. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat 

upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini dengan meningkatnya persentase UMR dapat 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan 

keinginan masyarakat untuk bekerja. Dengan begitu penyerapan tenaga kerja 

pun akan meningkat.  

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa keterbatasan 

dalam melakukan penelitian pada sektor perhotelan di Kota Batu. Beberapa 

keterbatasan yang telah terjadi adalah : 

1. Adanya kuisioner yang tidak kembali dikarenakan adanya prosedur pihak 

hotel yang tidak bisa memberikan informasi kepada pihak peneliti. 

2. Responden membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada di kuisioner.  

 


