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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja 

(15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja.Angkatan kerja terdiri dari (1) Golongan yang bekerja dan (2) Golongan 

yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan 

kerja terdiri dari (1) Golongan yang bersekolah, (2) Golongan yang mengurus 

rumah tangga dan (3) Golongan lain- lain yang menerima pendapatan, misalnya 

orang yang memperoleh tunjangan pensiun, bunga atas pinjaman dan sewa milik 

dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, 

dalam penjara atau sakit kronis. Ketiga golongan bukan angkatan kerja sewaktu-

waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja (Simanjuntak, 2001). 

Ada empat hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu: 

1. Bekerja (employed) 

Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk 

tentangluasnya kesempatan kerja.Dalam pengkajian ketenagakerjaan 

kesempatankerja sering dipicu sebagai permintaan tenaga kerja. 

2. Pencari kerja(unemployed) 

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil 

memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan.Secara 
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konseptual mereka yang dikatakan penganggur harus memenuhi 

persyaratan bahwa mereka juga aktif mencari pekerjaan. 

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

TPAK suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan 

antarajumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam 

kelompok yang sama. TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang 

masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan 

tingkat pendidikan. 

4. Profil angkatan kerja 

Profil angkatan kerja meliputi umur, seks, wilayah kota dan pedesaan 

danpendidikan. 

2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut Sudarsono (1990) permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan 

sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang 

pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu 

tertentu.Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja 

adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh 

pengusaha untuk dipekerjakan.Sehingga permintaan tenaga kerja dapat 

didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha 

pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. 

Miller & Meinners (1993) berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (value of Marginal Product, VMP).Nilai 

marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal 

(Marginal Physical Product) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk 

Fisik Marginal (MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari 

penambahan satu unit input variabel. 
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2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Kuncoro (2002), Penyerapan tenaga kerja adalah 

banyaknyalapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya 

jumlah pendudukbekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di 

berbagai sektorperekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh 

adanyapermintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja 

dapatdikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.Penyerapan tenaga kerja 

dalampenelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja atau 

dipekerjakan oleh pengusaha industri pariwisata.Dalam penelitian ini, 

penyerapantenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. 

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerjayang 

diminta oleh perusahaan.Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhanhubungan 

antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta 

untukdipekerjakan.Jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada 

kuantitasatau banyaknya permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah 

tertentu(Rejekiningsih, 2004). 

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah jumlah yang menunjukkan berapa orang yang 

telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Kesempatan kerja dapat 

diwujudkan dengan tersedianya lapangan kerja yang memungkinkan 

dilaksanakannya bentuk aktifitas yang dinamakan bekerja tersebut. Kesempatan 

kerja memberikan peluang bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan 

untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya dalam proses produksi 

untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat yang lain. 

Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat 

penawaran tenaga kerja yang selalu lebih tinggi dari permintaannya. Banyaknya 

penciptaan kesempatan kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam 
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kemajuan kesejahteraan masyarakat maupun negara. Cara tersebut menjadi 

tepat mengingat beberapa tahun belakangan ini kelebihan tenaga kerja yang 

lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan 

tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasaan investasi pada proyek-

proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri 

utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi pembangunan yang 

mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap 

sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga kemampuan tiap 

sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan 

tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu : 

1. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing 

sektor. 

2. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam 

penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap 

pendapatan nasional. 

Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan tenaga 

kerja tersebut juga menunjukkan perbedaaan elastisitas masing-masing sektor 

untuk penyerapan tenaga kerja. Elastisitas kesempatan kerja didefinisikan 

sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan 

ekonomi. Elastisitas tersebut dapat digunakan untuk seluruh perekonomian atau 

untuk masing-masing sektor atau sub sektor, sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

e =
YY

NN

/

/




 

Untuk masing-masing sektor, dan untuk masing masing sub-sektor adalah 

sebagai berikut : 
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e =
YiYi

NiNi

/

/




 

Dimana : 

 ∆N/N = Laju pertumbuhan kesempatan kerja 

 ∆Y/Y = Laju pertumbuhan pendapatan nasional 

 Konsep elastisitas ini dapat digunakan memperkirakan pertambahan 

kesempatan kerja. Bila laju pertumbuhan kesempatan kerja dinyatakan dengan K 

dan laju pertumbuhan PDB dinyatakan  dengan g, maka dapat dikatakan rumus 

berikut : 

 K = E x g 

Atau laju pertumbuhan kesempatan kerja k, sama dengan elastisitas kesempatan 

kerja e, dikalikan dengan laju pertumbuhan PDB.  

Konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan 

tenaga kerja untuk suatu periode tertentu. Atau untuk menyusun simulasi 

kebijaksanaan pembangunan untuk ketenagakerjaan yaitu dengan memilih 

beberapa alternatif laju pertumbuhan  tiap sektor, maka dihitung kesempatan 

kerja yang dapat diciptakan (Simanjuntak, 2001) 

2.1.4 Pasar Tenaga Kerja 

 Menurut teori klasik, bila harga dari tenaga kerja (upah) juga cukup 

fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan 

penawaran akan tenaga kerja.  Bahwa tidak ada kemungkinan timbulnya 

pengangguran suka rela, artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku di pasar 

tenaga kerja semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah 

tersebut akan memperoleh pekerjaan.  Mereka yang menganggur, hanyalah 

mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku (penganggur 

yang sukarela).Proses permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar 

tenaga kerja disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Teori Klasik : Pasar Tenaga Kerja 

 

Sumber : Teori Klasik, Pasar Tenaga Kerja 

Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah riil, sumbu horizontal 

menunjukkan jumlah orang yang bekerja di dalam satu masyarakat.D1 adalah 

kurva permintaan akan tenaga kerja (total dari kebutuhan oleh produsen-

produsen dan pemerintah).  S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang 

menunjukkan berapa orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah 

riil.  F menunjukkan jumlah angkatan kerja, yaitu semua orang yang mampu dan 

bersedia bekerja.  Pada posisi ini perekonomian berada pada full employment, di 

mana seluruh angkatan kerja yang bersedia bekerja dapat bekerja.  Kalau suatu 

waktu produsen mengurangi produksinya (karena barang banyak yang belum 

laku), maka kurva permintaan akan tenaga kerja akan bergeser ke kiri menjadi 

D2.  Tingkat upah yang berlaku turun dari w1 ke w2, dan jumlah orang yang 

bekerja turun dari NF ke NU.  NF dikurangi NU adalah jumlah orang yang tidak 

bekerja, dan mereka menganggur secara sukarela karena tidak mau bekerja 

pada tingkat upah yang baru (w2).  Bila harga-harga barang sudah saling 

menyesuaikan maka semua barang akan terjual dan tingkat produksi menjadi 
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“normal” kembali, sehingga D2 bergeser kembali ke D1.  Akibatnya posisi full 

employment tercapai kembali, dan sekali lagi semua yang ada di angkatan kerja 

bias bekerja, pada tingkat upah riil lama (w1). 

Sedangkan, Dalam teori Keynes, pasar tenaga kerja mengikuti pasar 

barang.  Apabila output (Q) naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan 

atau tingkat employment (N) juga naik.  Sebaliknya, N turun apabila Q turun.  

Menurut Keynes, anggapan-anggapan kaum Klasik khususnya mengenai 

fleksibilitas sempurna dari harga-harga dan tingkat upah dan reaksi yang cepat 

dan rasional dari para pelaku ekonomi, tidak selalu cocok dengan kenyataan.  

Proses menuju ekuilibrium yang baru, dalam kenyataan, memakan waktu 

yang kadang-kadang cukup lama, tergantung pada berapa besar hambatan-

hambatan yang merintangi proses tersebut.  Hambatan-hambatan ini termasuk : 

(a) ketegaran dan fleksibilitas yang tidak sempurna dari harga-harga dan 

(terutama) upah, meskipun pengangguran ada di mana-mana, dan (b) 

kelambatan reaksi para pelaku ekonomi (produsen, konsumen, buruh) terhadap 

situasi ekonomi yang baru. 

Kasus hambatan yang sering adalah adanya ketegaran tingkat upah 

(nominal) untuk turun, meskipun pada masa depresi dan pengangguran masal.  

Dari segi kebijaksanaan, konsepsi Keynes menyarankan bahwa seyogyanya 

pemerintah tidak mengandalkan pada proses alamiah dari kaum Klasik.  Untuk 

membawa perekonomiannya ke posisi full empoyment, pemerintah harus aktif 

melakukan sesuatu, dan bukanya hanya menunggu bekerjanya proses alamiah 

tersebut.  Satu tindakan yang bisa uang diambil pemerintah dalam menghadapi 

keadaan depresi dan pengangguran adalah meningkatkan pengeluaran 

pemerintah (G).  Kenaikan G melalui proses multiplier akan menaikkan 

permintaan agregat (Z).  Pada kasus sebaliknya, Z naik, maka tindakan 

pemerintah adalah menurunkan G melalui misalnya pengurangan pos-pos 
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pengeluaran pemerintah (APBN), dan dapat diperkuat dengan menaikkan pajak 

dan tingkat bunga. 

2.2 Wisatawan 

Menurut UU Nomor 10 tahun 2009 menyatakan bahwa wisatawan adalah 

orang-orang yang melakukan kegiatan  wisata. Jadi menurut pengertian ini, 

semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan.Apapun 

tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk 

mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.Pacific Area Travel Association 

memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang 

mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di 

dalam suatu negara yang bukan negara di mana biasanya ia tinggal, mereka ini 

meliputi: 

1. Orang – orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-

senang, untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kesehatan. 

2. Orang – orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bisnis, 

pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai 

badan/organisasi. 

3. Pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan 

di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan 

perjalanan ke negeri lain maka dapat digolongkan wisatawan. 

Menurut Pendit (1994) wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi : 

1. Wisatawan Internasional (Mancanegara) adalah orang yang melakukan 

perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya. 

2. Wisatawan Nasional (Domestic) adalah penduduk Indonesia yang 

melakukan perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, 

dalam jangka waktu sekurang-kurangya 24 jam atau menginap kecuali 
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kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi Pendit 

(1994). 

2.3 Hotel 

Hotel adalah suatu perusahan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-

orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah 

yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus. Sedangkan pengertian yang dimuat oleh Grolier Electronic Publishing 

Inc.(1995) yang menyebutkan bahwa : Hotel adalah usaha komersial yang 

menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk 

umum. 

Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan atau sebagian bangunan yang 

disediakan secara khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, 

memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan 

pembayarannya. Ciri khusus hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola 

langsung dibawah manajemen hotel tersebut. Klasifikasi hotel ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pariwisata sebagai berikut : 

1. Hotel Berbintang 

Hotel yang berdasarkan penilaian tim penilai Dirjen Pariwisata telah 

memenuhi persyaratan/kriteria yang telah ditentukan. Persyaratan 

tersebut antara lain : 

a. Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel, kondisi bangunan 

b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service) 

c. Kualifikasi tenaga kerja meliputi pendidikan, kesejahteraan karyawan 

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti lapangan 

tenis, kolam renang dan sebagainnya 
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e. Jumlah kamar yang tersedia 

2. Hotel Non Bintang 

Mencakup hotel melati, wisma, pondok wisata, motel, penginapan remaja, 

losmen dan sebagainya. 

a. Hotel melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan 

atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana 

setiap orang dapat menginap dengan atau makan dan memperoleh 

pelayangan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. 

b. Losmen/Penginapan adalah usaha penyediaan jasa pelayanan 

penginapan bagi umum yang dikelol secara komersial dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. 

c. Penginapan Remaja/Youth Hostel adalah usaha jasa penyediaan 

pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka 

kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas 

pengetahuan atau pengalaman dan perjalanan. 

d. Pondok wisata/HomeStay adalah usaha jasa penyediaan pelayanan 

penginapan bagi umum dengan pembayaran harian, yang dilakukan 

perseorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya. 

Selanjutnya dijelaskan oleh United State Lodging Industry bahwa yang 

utama, hotel terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 

1. Transient Hotel adalah hotel yang letak/lokasinya ditengah kota dengan 

jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis 

dan turis. 

2. Residential Hotel adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-

rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya dan disewakan 

secara bulanan atau tahunan. Residential Hotel juga menyediakan 
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kemudahan – kemudahan, seperti : layaknya hotel dilihat dari pelayanan 

makanan yang diantar ke kamar dan pelayanan kebersihan kamar. 

3. Resort Hotel adalah hotel yang pada umumnya berlokasi di pegunungan 

dan juga ruang serta fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya.  

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut dan untuk penggolongan 

hotel di Indonesia, bisa ditarik kesimpulan hote adalah suatu jenis akomodasi 

yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 

pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi 

umum yang dikelola secara komersial. 

2.4 Tingkat Hunian Kamar Hotel 

Hotel merupakan sebuah usaha yang penjualan produk utamanya adalah 

jasa penyewaan kamar. Menurut Damardjati (2001) tingkat hunian adalah 

presentase dari kamar-kamar hotel yang bisa terisi atau disewakan kepada tamu 

dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang dapat disewakan 

diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya perhari, perminggu, 

perbulan,  pertahun dan sebagainya. Tingkat hunian kamar yang tinggi dari 

sebuah hotel akan memberikan keuntungan dan penghasilan yang tinggi bagi 

hotel tersebut. Hal ini dikarenakan kamar sebagai produk utama yang 

memberikan profit margin yang paling tinggi dibandingkan dengan produk-produk 

hotel lainnya seperti laundry, restoran, room service dan sebagainya.Pada 

dasarnya suatu industri wisata yang bergerak di bidang bisnis khususnya hotel 

terdapat istilah yang disebut dengan room occupancy yang berarti tingkat hunian 

kamar pada suatu hotel. 

Dari definisi yang telah diuraikan tersebut maka dapat dijabarkan lebih lanjut 

bahwa tingkat hunian kamar adalah jumlah seluruh kamar yang terjual atau 

disewakan kepada tamu yang berkunjung dibandingkan dengan jumlah seluruh 
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kamar hotel yang tersedia dalam satu periode atau dalam jangka waktu tertentu 

baik dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan ataupun satu tahun. 

Usaha hotel dikatakan berhasil bisa dilihat juga dari tingkat hunian kamar. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya tingkat hunian kamar sebuah hotel, 

secara tidak langsung akan mempengaruhi penghasilan dan keuntungan hotel. 

Tingkat hunian kamar bisa dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain yaitu harga 

kamar hotel. Hal tersebut yang dapat membuat persaingan penjualan kamar, ada 

faktor yang lain juga antara lain yaitu fasilitas hotel, lokasi hotel pelayanan kamar 

hotel.  

2.5 Modal 

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat 

digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha 

berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga (Suyadi 

Prawirosentono, 2002: 117). Menurut Prof. Meij modal adalah sebagai 

kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah 

debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang 

ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk 

membentuk pendapatan (Bambang Riyanto, 2001: 18) 

Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat 

menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang, dan dinyatakan dalam 

niali uang. Modal uang diperlukan untuk membiayai operasi suatu perusahaan. 

Modal uang terebut (modal pasif) akan digunakan untuk membeli aset 

perusahaan (gedung, mesin, peralatan, persediaan/inventory, dan uang tunai) 

untuk dikelola agar memperoleh keuntungan. Untuk membeli asset tersebut 

dapat digunakan modal sendiri, namun bila ternyata modal sendiri tidak 
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mencukupi dapat ditambah dengan modal pinjaman.Jadi, secara umum jenis 

modal yang dapat diperoleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modalnya 

terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. (Suyadi Prawirosentono, 2002: 

118). 

Para ekonom menggunakan istilah modal atau capital untuk mengacu pada 

stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. 

Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di 

masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan 

jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan 

bahan baku. (Gregory N. Mankiw, 2011: 501). Pengertian modal yang digunakan 

sebagai acuan peneliti adalah pengertian modal yang disampaikan oleh Gregory 

N. Mankiw. 

2.5.1 Modal Kerja 

Modal Kerja Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan 

oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk 

membelanjai operasinya sehari-hari. Seperti membeli bahan baku, perawatan, 

pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya. Menurut Jumingan 

(2011:66) modal kerja yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan 

modal kerja bruto yang menunjukkan jumlah dana yang digunakan dalam waktu 

jangka pendek. Terdapat tiga konsep pengertian modal kerja menurut Munawir 

(2014:13), yaitu:  

a. Konsep Kuantitatif  

Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada jumlah modal kerja 

yang diperlukan untuk membiayai operasi rutin dalam jangka pendek.Konsep ini 

tidak menekankan pada kuantitas dan komposisi modal kerja. 
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b. Konsep Kualitatif 

Konsep kualitatif ini menitikberatkan pada aspek kualitas modal 

kerja.Pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar (current assets) 

terhadap utang jangka pendek (current liability).Konsep ini bersifat kualitatif 

karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang 

lancarnya (utang jangka pendek) yang benar-benar dapat dipergunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan. 

c.  Konsep Fungsional  

Konsep ini menitikberatkan manfaat dari dana yang dimiliki dalam 

menghasilkan laba. Dana yang dimiliki perusahaan harus digunakan untuk 

menghasilkan laba. Tetapi tidak semua dana yang digunakan dapat 

menghasilkan laba pada periode bersangkutan, karena terdapat sebagian dana 

yang digunakan untuk memperoleh laba di masa mendatang. Misalnya 

bangunan, mesin, peralatan, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya menjadi 

bagian dari modal kerja tahun yang berjalan adalah sebagai penyusutan aktiva 

tetap tersebut. Sedangkan sebagian besar aktiva lancar merupakan unsur modal 

kerja, dan sebagian aktiva lancar lagi bukan merupakan modal kerja.Misalnya 

piutang dari penjualan barang dagangan secara kredit (Suyadi Prawirosentono, 

2002: 129). 

Modal merupakan subtitusi dari tenaga kerja, hal ini berdasarkan fungsi 

produksi yaitu Q = f(K,L,R,T) dimana K adalah stok modal, L adalah jumlah 

tenaga kerja yang meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan. 

R adalah kekayaan alam dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. 

Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor 

produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang 
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yang sedang dianalisis sifat produksinya. Untuk satu tingkat produksi tertentu 

dapat digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda (Sukirno, 2009). 

Sedangkan menurut Komarudin (1981) modal dapat digunakan untuk 

memperbesar perusahaan atau mendirikan usaha baru. Usaha baru tersebut 

bisa merupakan perluasan dari usaha yang lama.  

Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan 

beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan 

keuangan. Manfaat modal kerja menurut Munawir (2010:116) adalah : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 

dari aktiva lancar. 

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban – kewajiban 

tepat pada waktunya. 

3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumen. 

4. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarakt kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langganannya. 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan. 

Penggunaan modal kerja menurut Kasmir (2012 : 258 ) biasa dilakukan 

perusahaan untuk : 

1. Pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya. 
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Perusahaaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah 

dan biaya operasi perusahaan lainnya yang digunakan untuk menunjang 

penjualan. 

2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku. 

Pembelian sejumlah bahan baku yang akan digunakan untuk proses 

produksi dan pembelian barang dagang untuk dijual kembali. 

3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. 

Modal kerja digunakan untuk pembayaran atas penjualan surat berharga 

atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. 

4. Pembentukan dana. 

Pembentukkan dana merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan 

tertentu dalam jangka panjang, misalnya pembentukan dana pensiunan, 

dana ekspansi, atau dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini 

akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. 

5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan dan mesin). 

Pembelian aktiva tetap digunakan untuk investasi jangka panjang. 

Karena barang yang dibeli memiliki nilai tambah ketika dijual dikemudian 

hari. 

Perputaran modal kerja (net working capital trun over) alah salah satu rasio 

yag digunakan untuk mengukur atau menilai keefektivan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja perusahaan 

berputar suatu periode tertentu dalam suatu periode. Rasio ini diukur dengan 

membandingkan penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata – 

rata. Menurut Kasmir (2012:182) perhitungan perputaran modal kerja dapat 

dituliskan seperti dibawah ini: 
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2.6 Tingkat Upah 

Upah merupakan salah satu alat motivator untuk meningkatkan produktivitas 

kerja karena upah merupakan imbalan yang akan diterima seseorang setelah 

bekerja, makin tinggi upah akan membuat karyawan meningkat produktivitas 

kerjanya. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau 

jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada 

pekerjanya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksudkan untuk menjaga 

keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan 

tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi 

manfaat kepada masyarakat.  

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada 

buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau 

persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik 

untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 

1981 Tentang Perlindungan Upah).   

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial dan tenaga 

kerja menjelaskan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan 

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu 

perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, 
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baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Upah tenaga kerja yang 

diberikan tergantung pada:   

a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluargaanya. 

b. Peraturan undang – undnag yang mengikat tentang Upah Minimum 

Pekerja (UMR). 

c. Produktivitas marginal tenaga kerja 

d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha. 

e. Perbedaan jenis pekerjaan. 

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai 

harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan 

produksi.Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat 

dibedakan dua macam yaitu: 

1. Upah Nominal 

Upah Nominal yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang 

yang diterima secara rutin oleh para pekerja. 

2. Upah Riil 

Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterimaoleh para 

pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang diukur berdasarkan 

banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran 

tersebut. 

2.7 Hubungan Tingkat Hunian Kamar Hotel dengan Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Fungsi hotel  bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata 

namun juga untuk tujuan yang lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, 

mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Sektor 

perhotelan memiliki peran sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Sehingga perlu 

dikembangan secara optimal dengan benar yang diaharapkan nanti akan 
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meningkatkan pendapatan hotel, perluasaan usaha dan yang paling penting juga 

dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis (Apriori) dalam Ida 

Austriana (2005) mengatakan bahwa semakin lama wisatawan mancanegara 

maupun domestik tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka akan semakin 

banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu minimal untuk keperluan makan, 

minum dan penginapan selama mereka tinggal di daerah tersebut. Kunjungan 

wisatawan yang tinggi dan kegiatan bisnis yang memerlukan fungsi hotel 

diharapkan akan meningkatkan tingkat hunian kamar. 

Peningkatan tingkat hunian kamar yang ada di hotel akan membutuhkan 

kesesuaian dalam tingkat layanan yang diberikan, 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. 

Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari tambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Menurut 

Simanjuntak (2005) apabila permintaan masyarakat akan barang barang dan 

jasa tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan disuatu lapangan usaha 

akan meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap. Tingkat hunian hotel 

merupakan satu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika 

diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual 

(Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para 

wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel 

tersebut nyaman untuk disiggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, 

nyaman dan betah untuk tinggal lama di daerah tujuan wisata.  
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Penelitian yang dilakukan Fortainer dan Wijk (2009) tentang Sustainable 

tourism industry development in Sub – Saharan Africa Consequences of foreign 

hotels for local employment, mengungkapkan bahwa hotel dengan kepemilikan 

asing memiliki potensi lebih tinggi untuk menciptakan lapangan kerja 

dibandingkan dengan hotel dengan kepemilikan lokal. Hal ini dikarenakan 

mereka menawarkan pelayangan yang lebih tinggi kepada para tamu, sehingga 

memerlukan lebih banyak pegawai per kamar. Perbandingan untuk rasio 

pegawai ke tamu adalah 8:1 untuk hotek kepemilikan asing, sedangkan 1:1 Atau 

1:2 untuk hotel kepemilikan lokal. Disamping itu, kriteria hotel yang memiliki 

fasilitas tinggi memperkejakan lebih banyak pekerja daripada hotel yang memiliki 

fasilitas rendah. Selain itu, banyak pekerja dari pada hotel yang memiliki fasilitas 

rendah.Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prinsiska (2010) tentang 

Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember Tahun 2001-2006, 

menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata tidak banyak di dalam 

penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 0,55 persen dari jumlah tenaga kerja 

yang sudah bekerja. Selain itu, sektor pariwisata juga tidak memberikan 

kontribusi yang cukup besar selama kurun waktu 2001-2006 terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Penelitian lainnya oleh 

Mbaiwa (2011), tentang Hotel Companies, Proverty And Sustainable Tourism 

InThe Okavango Delta, Botswana, menunjukkan bahwa akomodasi hotel 

berdampak pada ekonomi sosial termasuk penyerapan tenaga kerja, pendapatan 

dan pembangunan infrastruktur di Okavango Delta, Botswana. Dalam hal 

penyerapan tenaga kerja, terbukti pada Tahun 2009 sekitar 10.390 orang 

dipekerjakan dalam sektor akomodasi ini dibandingkan pada Tahun 2008 yang 

hanya 7000 orang. Selain itu besarnya pengaruh dari hotel tersebut dilihat dari 

jumlah fasilitas yang tersedia, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur.Semakin 
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besar hotel maka semakin banyak fasilitas yang tersedia sehingga peluang 

penyerapan tenaga kerja tinggi. 

2.3 Hubungan Modal Kerja dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Modal juga bisa dilakukan dengan Investasi. Menurut Tandelilin (1991:3) 

investasi ialah berbagai cara penanaman modal, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemiliki modal mendapat 

sejumlah keuntungan yang diharapkan dari hasil penanaman modal 

tersebut.Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang 

modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Modal kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

penyerapan tenaga kerja pada sektor perhotelan. Apabila modal kerja dalam 

suatu usaha besar maka responsi pengusaha untuk menambah jumlah tenaga 

kerjanya juga meningkat, karena modal kerja yang besar tentu akan 

menghasilkan  fasilitas dan pelayan yang baik  pula kepada tamu yang menginap 

di hotel sehingga keuntungan usaha juga akan meningkat.Hal ini 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 semakin banyak 

usaha yang berkembang atau berdiri maka akan dapat menyerap tenaga kerja 

yang banyak pula. 

MenurutBenefit, 1995 (dalam Zamrowi, 2007), modal juga dapat digunakan 

untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk melakukan peningkatan proses 

produksi. Dengan penambahan mesin-mesin atau peralatan produksi akan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini dikarenakan mesin-mesin 

atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga kerja. Jadi semakin banyak 
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modal yang digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peraralatan maka 

menurunkan penyerapan tenaga kerja. 

Menurut Haryani (2002), dalam prakteknya faktor-faktor produksi baik 

sumberdaya manusia maupun yang non sumberdaya manusia seperti modal 

tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu 

industri, dengan asumsi faktor- faktor produksi yang lain konstan, maka semakin 

besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. 

2.8   Hubungan Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1985) upah bagi perusahaan dipandang beban atau 

biaya, karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin 

kecil peluang perusahaan untuk mendapatkan laba. Perubahan tingkat upah  

akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Menurut 

Sumarsono (2003) naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi 

perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang 

akan diproduksi. Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat 

apabila terjadi kenaikan harga barang dengan mengurangi konsumsi bahkan 

tidak mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi 

barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah 

produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya perubahan tingkat upah yang 

diberikan perusahaan terhadap karyawan akan berpengaruh terhadap 

perubahan penyerapan tenaga kerja di perusahaan tersebut. 
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Gambar 2.2 Penentuan Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja Melalui 
Pendekatan Pasar Bebas 

 

Sumber: Todaro, 2000. 

Pada gambar 2.2 menjelaskan bahwa titikWe merupakan titik upah 

ekuilibrium, pada tingkat upah yang lebih tinggi yaitu seperti pada W2 penawaran 

tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam 

rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah 

mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya yakni We. sebaliknya pada upah yang 

lebih rendah seperti W1 jumlah total tenaga kerja yang akan diminta produsen 

akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan 

diantara para produsen dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong 

kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium We. 

2.9   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
dan Tahun 

Judul Variabel dan 
metode 
analisis 

Hasil 

1 Made Dwi 
Setyadhi 
Mustika  

Investasi 
Swasta Sektor 
Pariwisata dan 
Penyerapan 
Tenaga Kerja di 
Provinsi Bali   

Variabel Bebas 
: 
Investasi 
swasta 
Variabel Terikat 
: 
Penyerapan 
tenaga kerja 
Metode Analisis 
: 
Deskriptif 

Kabupaten Badung, 
Kabupaten 
Karangasem dan Kota 
Denpasar merupakan 
daerah yang memiliki 
investasi swasta sektor 
pariwisata dan juga 
penyerapan tenaga 
kerja yang lebih tinggi 
daripada rata-rata 
Provinsi Bali. 
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No. Peneliti 
dan Tahun 

Judul Variabel dan 
metode 
analisis 

Hasil 

Tipologi Daerah 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. 

2 Probo 
Sasongko 
dan Dewie 
Triwijayanti 
(2013) 

Analisis 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Sektor 
Perhotelan dan 
Restoran di 
Kecamatan 
Pacet 
Kabupaten 
Mojokerto 

Variabel Bebas 
: 
Jumlah 
kunjungan tamu 
Variabel Terikat 
: 
Penyerapan 
tenaga kerja 
Metode Analisis 
: 
Deskriptif 
Kualitatif 

 

3 Dio Dwi 
Putra 
(2016) 

Analisis 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Perhotelan di 
Jawa Timur 

Variabel Bebas 
: 
Upah  
Pertumbuhan 
ekonomi 
Tingkat 
penghunian 
kamar hotel 
Variabel Terikat 
: 
Jumlah tenaga 
kerja yang 
diserap 
langsung pada 
bidang 
perhotelan 
Metode Analisis 
: 

1. Upah (X1) memiliki 
potensi dalam 
mempengaruhi 
penyerapan tenaga 
kerja perhotelan di 
Jawa Timur 
dikarenakan dengan 
meningkatnya 
persentase UMR 
dapat 
mempengaruhi 
tingkat 
kesejahteraan 
masyarakat dan 
juga dapat 
meningkatkan 

   Regresi linier 
berganda 

2. keinginan 
masyarakat untuk 
bekerja. Dengan 
begitu penyerapan 
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No. Peneliti 
dan Tahun 

Judul Variabel dan 
metode 
analisis 

Hasil 

tenaga kerja pun 
akan meningkat. 

3. PDRB (X2) memiliki 
potensi juga dalam 
mempengaruhi 
penyerapan tenaga 
kerja perhotelan di 
Jawa Timur. Di sisi 
PDRB bila terjadi 
peningkatan akan 
mempengaruhi juga 
tingkat investasi 
yang nantinya akan 
banyak penciptaan 
lapangan kerja dan 
salah satunya 
lapangan kerja 
berbentuk 
perhotelan. 
TPKH (X3) kurang 
berpotensi dalam 
mempengaruhi 
penyerapan tenaga 
kerja perhotelan. 
Namun penyerapan 
tenaga kerjanya 
didukung dari 
jumlah hotel dan 
jumlah kamar yang 
terus tumbuh di 
Jawa Timur 

4 Fajar Sidik 
(2012) 

Analisis 
Dampak 
Kebijakan Upah 
Minimum 
Terhadap 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Sektor Industri 
dan 
Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran di 
Pulau Jawa 
pada Era 
Otonomi 
Daerah 

Variabel Bebas 
: 
Upah  Minimum 
Provinsi (UMP) 
riil 
PDRB riil 
PMA 
(Penanaman 
Modal Asing) 
PMDN 
(Penanaman 
Modal Dalam 
Negeri) 
Variabel Terikat 
: 
Jumlah tenaga 
kerja sektor  
industri dan 

a. Upah Minimum 
Provinsi 
berhubungan negatif 
dan signifikan pada 
sektor  industri dan 
sektor perdagangan, 
hotel dan restoran.   

b. PDRB berhubungan 
positif dan 
berpengaruh 
signifikan untuk 
sektor  industri dan 
sektor perdagangan, 
hotel dan restoran.   

c. PMA berhubungan 
positif dan signifikan  
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No. Peneliti 
dan Tahun 

Judul Variabel dan 
metode 
analisis 

Hasil 

jumlah tenaga 
kerja sektor  

   perdagangan, 
hotel dan 
restoran 
Metode Analisis 
: 
Deskriptif dan 
Kuantitatif 

d. untuk sektor industri 
dan sektor 
perdagangan, hotel 
dan restoran  

PMDN berhubungan 
negatif dan tidak 
signifikan untuk sektor 
industri, sedangkan 
berhubungan positif 
signifikan di sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran 

5 Fendi 
Ferdiansyah 
(2011) 

Pengaruh Upah 
Minimum 
Kabupaten 
(UMK), Nilai 
Produksi dan 
Peran Investasi 
Terhadap 
Penyrapan 
Tenaga Kerja 
(Studi Kasus 
pada Sektor 
Industri Rokok 
di Kabupaten 
Malang) 

Variabel Bebas 
: 
Upah minimum 
kabupaten 
(UMK) 
Nilai produksi 
Jumlah 
Investasi 
Variabel Terikat 
: 
Penyerapan 
tenaga kerja 
Metode Analisis 
: 
Deskriptif dan 
Kuantitatif 

Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) dan 
nilai produksi 
mempunyai pengaruh 
positif sedangkan 
investasi mempunyai 
pengaruh negatif 
terhadap penyerapan 
tenaga kerja pada 
perusahaan rokok di 
Kabupaten Malang 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

2.4 Kerangka Pikir 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 

 

Tingkat Hunian Kamar (X1) 

Penyerapan Tenaga Kerja 

(Y) 

Modal Kerja (X2) 

Tingkat Upah (X3) 
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2.5 Hipotesa 

Menurut Sugiyono (2011 : 63) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah pada suatu penelitian Berdasarkan tujuan, penelitian terdahulu 

dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1  : Tingkat hunian kamar hotel di Kota Batu berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

H2  : Modal kerja hotel di Kota Batu berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja 

H3 : Tingkat upah di Kota Batu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja 

 

 


