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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pariwisata menjadi salah satu peranan penting yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan serta salah satu 

sumber devisa. Hal tersebut menjadi potensi tersendiri bagi sejumlah negara, 

terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah 

yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan 

alam, aneka warisan sejarah budaya dan kehidupan masyarakat yang beragam. 

Pengembangan pariwisata perlu dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan, 

pemanfaatan sumber dan potensi nasional, sehingga diharapkan mendorong dan 

menggerakkan sektor ekonomi lainnya.Sektor pariwisata salah satunya terbentuk 

melalui sektor perhotelan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam 

penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Kedatangan wisatawan 

membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hotel dan daya 

tarik wisata sehingga peluang tersebut akan memberikan warga lokal untuk 

bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan 

tersebut. 

Kota Batu menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur yang kaya 

akan potensi daya tarik wisata seperti wisata alam maupun wisata buatan. 

Dengan banyaknya objek wisata yang ditawarkan diharapkan dapat menarik 

minat para wisatawan untuk berkunjung.Dengan banyaknya kunjungan 

wisatawan di Kota Batu diharapkan ada kegiatan konsumtif yang tinggi dari 

wisatawan.Sehingga kegiatan konsumtif tersebut menjadi sumber pendapatan 

daerah yang khususnya di sektor hotel. Dengan banyaknya wisatawan yang 

berkunjung dan melakukan kegiatan konsumtif seperti menyewakamar hotel 
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guna untuk menginap dan mendapatkan makan minum. Hal tersebut akan 

menjadi sumber pendapatan bagi sektor perhotelan. Hotel merupakan usaha 

yang menyediakan jasa atau pelayanan kamar untuk tidur dan pelayanan 

makanan minuman bagi orang yang melakukan perjalanan wisata maupun ada 

progam kerja.Dari pengertian tersebut sektor perhotelan di Kota Batu dalam 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) termasuk dalam kategori Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum.Menurut data di BPS dalam distribusi presentase 

PDRB harga berlaku, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam 

kurun waktu 2011-2015 mendominasi urutan teratas penyumbang PDRB paling 

tinggi. Adapun datanya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 
Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) 

TAHUN PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 

2011 725.121,6 

2012 819.190,2 

2013 965.234,5 

2014 1.151.800,8 

2015 1.349.783,6 

Sumber : Badan Statistik Kota Batu, 2016. 

Menurut Tabel 1.1 diketahui tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minuman mengalami 

peningkatan.Hal tersebut terjadi karena setiap tahunnya Kota Batu memiliki 

inovasi baru dalam mengembangkan sektor pariwisatanya, sehingga dapat 

menarik para wisatawan agar tetap berkunjung ke Kota Batu. Karena adanya 

kunjungan wisata dan banyak progam kerja yang dialkukan di Kota Batu pastinya 

akan menambah permintaan akan kamar hunian untuk menginap. Dengan 

bertambahnya permintaan kamar hunian diharapkan sektor perhotelan 
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mengalami peningkatan pada pelayanan dengan menambah penyerapan tenaga 

kerja. 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Batu, selama tiga tahun dari 

tahun 2014 hingga 2016 diketahui terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang 

berkunjung di Kota Batu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Tahun 2014-2016 

TAHUN JUMLAH WISATAWAN 

2014 3.364.019 

2015 3.715.650 

2016 3.965.764 

Sumber data : Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Kota Batu, 2016. 

Berdasarkan tabel diatas, data jumlah wisatawan Kota Batu dari tahun 

2014 hingga 2016 mengalami peningkatan. Jumlah wisatawan di Kota Batu 

mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 meningkat di tahun 2015 

sebanyak 351.631 orang. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan Kota Batu 

mengalami peningkatan tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya sebanyak 

250.114 orang.Meskipun begitu setiap tahunnya jumlah wisatawan Kota Batu 

selalu mengalami peningkatan bisa jadi karena adanya tambahan objek wisata di 

Kota Batu.Usaha ini harus tetap diarahkan menuju peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan karena kunjungan wisatawan sumber pendapatan yang 

cukup signifikan.Hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan usaha 

dalam bidang perhotelan mengingat tingginya wisatawan di Kota Batu. 

Diharapkan dengan banyak wisatawan yang datang di Kota Batu ditambah lagi 

dengan masyarakat yang menjalankan perjalanan bisnis, seminar atau progam 

pelatihan kerja akan menambah tingkat hunian kamar hotel. Hal tersebut yang 

bisa menjadi sumber pendapatan hotel karena banyaknya kamar hunian yang 

terjual.  
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 Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Batu, selama 3 tahun dari 

tahun 2014 hingga 2016 diketahui bahwa perusahaan yang bergerak dalam 

sektor perhotelan mengalami peningkatan. Kegiatan usaha tersebut tersebar 

diseluruh wilayah Kota batu yang terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan 

Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Seperti yang tercantum pada 

tabel perkembangan sektor perhotelan sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Perkembangan Sektor Perhotelan di Kota Batu Tahun 2014-2016 

TAHUN JUMLAH PERUSAHAAN 

2014 64 

2015 66 

2016 71 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu, 2016. 

 Berdasarkan Tabel diatas, data perkembangan jumlah perusahaan dalam 

sektor perhotelan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 

Pada tahun 2014 menuju tahun 2015 jumlah bertambah 2 hotel, kemudian 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5 hotel ini akan berdampak 

positif terhadap bertambahnya kesempatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah 

hotel di Kota Batu diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan juga tenaga 

kerja yang diserap meningkat sehingga mengurangi angka 

pengangguran.Keadaan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi penyerapan 

tenaga kerja terutama tenaga kerja asli dari Kota batu. 

 Kota Batu terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun 

belakangan ini. Dengan bertambahnya hotel yang berdiri, berarti ada potensi 

modal kerja yang akan muncul baru yang masuk setiap tahunnya. Karena hotel 

merupakan usaha yang menggunakan padat modal dan padat karya. Jadi hotel 

memerlukan modal yang besar untuk menambah fasilitas yang ditawarkan dan 



5 
 

pastinya membutuhkan modal besar juga untuk tenaga kerja. Hal tersebut yang 

memungkinkan adanya penyerapan tenaga kerja pada sektor perhotelan. 

Bukan hanya modal kerja yang memiliki potensi untuk penyerapan tenaga 

kerja tetapi tingkat upah juga memiliki potensi kuat terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Karena tingkat upah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur tingkat upah minimum di Kota Batu 

mengalami peningkatan dalam periode tahun 2014-2016, seperti tabel berikut ini: 

Tabel 1.4 Tingkat Upah Minimum di Kota Batu Tahun 2014-2016 

TAHUN TINGKAT UPAH 

2014 1.580.037 

2015 1.817.000 

2016 2.026.000 

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016. 

Terkait dengan upah minimum menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.Dari hasil penelitian Asep (2001) 

menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap 

kesempatan kerja.Upah minimum merupakan suatu ketetapan dari pemerintah 

yang dikeluarkan yang memberikan keharusan perusahaan untuk membayar 

sejumlah upah kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya. Ketetapan upah 

provinsi dan kabupaten atau kota berlaku untuk seluruh usaha tanpa 

membedakan kemampuan perusahaan. Upah tersebut sebagai upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah 

tertentu dalam suatu provinsi dan kabupaten atau kota. 

Kegiatan di sektor perhotelan menjadi salah satu kekuatan untuk 

kesejahteraan penduduk, khususnya di Kota Batu.  Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Batu dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 

76 persen lebih penduduk Kota Batu termasuk angkatan kerja. Berarti ada sekitar 
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100.000 orang lebih menjadi angkatan kerja di Kota Batu.Besarnya tingkat 

angkatan kerja jika tidak didukung dengan bertambahnya hotel atau tidak 

bertambahnya penyerapan tenaga kerja maka dapat terjadi peningkatan di 

tingkat pengangguran. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh di BPS di tahun 

2014 tingkat pengangguran di Kota Batu sebesar 2,43 persen dan meningkat di 

tahun 2015 pada tingkat 4,29 persen. Semakin meningkatnya jumlah 

pengangguran dari tahun ke tahun merupakan suatu permasalahan penting yang 

perlu ditanggulangi oleh pemerintah Kota Batu. 

Sebagai salah satu sektor andalan dalam perekonomian Kota Batu, 

pembangunan di sektor perhotelan pada dasarnya diarahkan untuk memecahkan 

masalah-masalah sosial ekonomi.Yaitu perannya dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk menanggulangi pengangguran dan memperluas kesempatan 

berusaha. Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul 

“ANALISA VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN 

TENAGA KERJA SEKTOR PERHOTELAN DI KOTA BATU”. 

 

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN 

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki potensi 

serta daya tarik wisatawan yang cukup tinggi. Terlihat dari tabel 1.1 jumlah 

wisatawan Kota Batu selama tiga tahun mengalami peningkatan memberikan 

peluang dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung diharapkan banyak 

kamar hunian hotel di sewa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui sektor pariwisata. Pemerintah serta masyarakat Kota Batu mengetahui 

peluang yang ada di daerahnya sehingga banyak masyarakat serta Pemerintah 

bekerja sama membangun Kota Batu melalui sektor perhotelan guna memenuhi 

kebutuhan penunjang di sektor pariwisata. Namun kenyataannya, dengan 
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pertumbuhan di sektor perhotelan tingkat pengangguran di Kota Batu pada tahun 

2015 meningkat dari tahun sebelumnya dan hampir 60% masyarakat kota Batu 

merupakan angkatan kerja yang siap bekerja. Diharapkan dengan 

memaksimalkan potensi pariwisata melalui sektor perhotelan sebagai dapat 

menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Batu sehingga jumlah pengangguran 

dapat berkurang. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah-

masalah pokok yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Batu? 

2. Bagaimana pengaruh modal kerja di sektor perhotelan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Batu? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kota Batu? 

 

1.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kota Batu. 

2. Untuk menganalisis pengaruh modal kerja di sektor perhotelan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kota Batu. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kota Batu. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak baik 

untuk kegiatan operasinal maupun pengembangan ilmu. 
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a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan evaluasi dan masukan mengenai penyerapan tenaga kerja di 

Kota Batu, sehingga tingkat pengangguran yang ada di Kota Batu dapat 

diatasi dengan membuka lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja bagi 

masyarakat asli Kota Batu. 

b. Bagi Masyarakat 

Menyediakan sumber informasi dan bukti empiris mengenai perlunya peran 

serta kesadaran masyarakat tentang peluang kerja yang diberikan daerah 

dengan sumber daya alam yang telah tersedia di Kota Batu. 

c. Bagi Dunia Akademis 

Memberikan kontribusi terhadap studi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan dengan 

memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya. 

 


