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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia baik sebagai salah satu sumber penghasil devisa maupun sebagai 

pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata perlu dilanjutkan dan 

ditingkatkan melalui perluasan, pemanfaatan sumber dan potensi pariwisata 

nasional, sehingga diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan 

sektor-sektor ekonomi lainnya (Heriawan, 2002). Sektor pariwisata yang salah 

satunya terbentuk melalui sector perdagangan, perhotelan, dan restoran, secara 

signifikan memiliki kontribusi yang positif terhadap penerimaan devisa negara.  

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran yang merupakan permasalahan besar di Indonesia. 

Dengan berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran menyebabkan 

terbukanya lapangan kerja dari hulu ke hilir. 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang 

memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. 

Hal tersebut terjadi karena dengan kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan 

membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hotel, restoran, 

perdagangan, jasa penunjang angkutan dalam pengelolaan obyek dan daya tarik 

wisata sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat lokal untuk bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh 

pendapatan dari pekerjaan tersebut. 
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Otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak 2001 telah membuat 

pemerintah daerah sibuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggara otonomi daerah yang luas 

harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus 

dapat menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh daerah Kota Batu, salah satunya potensi dalam sektor pariwisata. 

Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal 

mengembangkan potensi dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah 

untuk menjadikan sektor tersebut sebagai sumber penerimaan negara, serta 

mampu menciptakan lapangan kerja. Pada saat ini pemerintah menyadari bahwa 

potensi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sebagai alat untuk 

membangun perekonomian suatu daerah dimana dengan semakin berkembangnya 

sektor tersebut maka penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah akan 

meningkat, tingkat kemiskinan akan menurun dan pertumbuhan ekonominya akan 

meningkat. Kota Batu yang memiliki potensi pariwisata, tentu saja harus 

memanfaatkan keadaan ini untuk membangun perekonomian daerahnya. 

Peranan pariwisata dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mengindikasikan bahwa kegiatan kepariwisataan mampu menjadi salah 

satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dan tetap bertahan, sehingga 

kebijaksanaan pembangunan dapat lebih diarahkan pada peningkatan pariwisata 

menjadi sektor andalan. Dapat kita lihat bahwa sektor pariwisata dalam hal ini 

usaha perdagangan perhotelan dan restoran yang tergabung dalam sektor 
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perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pembentukan PDRB. Sejak tahun 2002 hingga 2011, sektor perdagangan, hotel 

dan restoran merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kota Batu. 

Pada tahun 2002 Total PDRB Kota Batu sebesar Rp. 814.228,12 dan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar Rp. 383.386,49. Pada tahun 

2003 total PDRB Kota Batu sebesar Rp. 848.669,97 dan sektor perdagangan hotel 

dan restoran menyumbang sebesar Rp. 400.516,55. Dan pada tahun 2004 total 

PDRB sebesar Rp. 895.261,94 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 

menyumbang sebesar Rp. 420.351,14.  

Dalam hal ini pengembangan kepariwisataan di Kota Batu sangat penting 

dalam rangka memperluas lapangan kerja serta pemerataan pendapatan. Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2379 

dari 6542 orang yang bekerja pada tahun 2011. Sedangkan kontribusinya terhadap 

pendapatan adalah sebesar Rp.729.736,87 pada tahun 2011 dari total 

Rp.1.547.387,28 PDRB Kota Batu (Badan Pusat Statistik Kota Batu) 

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka 

pemerintah Kota Batu diharuskan memiliki kemampuan untuk dapat 

mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya secara lebih 

efektif dan efisien. Sangat diharapkan pemerintah Kota Batu mampu 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi di sektor perdagangan, hotel dan 

restoran ini, karena keberadaan sektor tersebut akan mampu mengembangkan 

perekonomian Kota Batu melalui pengaruhnya terhadap pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB).PDRB merupakan salah satu indikator 
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perekonomian yang dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan 

pembangunan khususnya dalam bidang perekonomian dan bahan evaluasi 

pembangunan ekonomi regional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu studi atau 

kajian tentang Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran) di Kota Batu Tahun 2002-2011. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Seberapa besar kontribusi sektor pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan 

restoran) di Kota Batu? 

2. Bagaimana pengaruh sektor pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan 

restoran) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batu tahun 

2002-2011? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Perkembangan sektoral dapat dideteksi perkembangan nilai tambah 

(produksi) yang dihasilkan sektor tersebut. Demikian pula dengan perkembangan 

seektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana perkembangan nilai tambah 

tentunya akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Didalam penelitian ini 

akan digunakan data jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor perdagangan, 

hotel dan restoran Kota Batu tahun 2002.1-2011.4. Dan bertindak sebagai variable 

tergantung yang besar berupa hanya dipengaruhi oleh nilai tambah sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebagai variabel bebas. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor pariwisata (sektor 

perdagangan, hotel dan restoran) di Kota Batu tahun 2002-2011. 

2. Untuk menguji besarnya pengaruh sektor pariwisata (sektor perdagangan, 

hotel dan restoran) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batu tahun 

2002-2011 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi pengambil kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan 

terutama dalam penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (sektor 

perdagangan, hotel dan restoran) di Kota Batu. 

2. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk 

penelitian lebih lanjut, terutama penelitian yang berkaitan dengan 

penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan 

restoran) di Kota Batu. 


