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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Putra (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Penyerapan 

Tenaga Kerja Perhotelan Di Jawa timur” dengan variabel independen Upah 

Minimum Regional (UMR), pertumbuhan ekonomi dan tinggkat hunian kamar 

untuk melihat pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil 

penelitian ini di dapatkan variabel upah minimum regional dan PDRB 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan probabilitas 

0.000 dan 0.0366, sedangkan variabel tingkat hunian kamar berpengaruh namun 

tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan probabilitas 0.1737.  

Sanaubar (2017), dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Potensi 

Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan di 9 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015” dengan variabel 

pendukung jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah wisatawan domestic, jumlah 

wisatawan asing dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan variabel 

dependen Penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat 

dijelaskan bahwa variabel jumlah kamar, jumlah wisatawan domestic, jumlah 

wisatawan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja, sedangkan jumlah UMK berpengaruh namun tidak signifikan secara 

statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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Yuliana (2017), dengan judul penelitian “Analisis Penyerapan Tenaga 

Kerja Sektor Pariwisata di DKI Jakarta Tahun 2009-2015”. Alat analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan 

bahwa PDRB, Jumlah wisatawan dan Obyek Wisata berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sector pariwisata di DKI 

Jakarta. 

Mbaiwa (2005), yang berjudul “Enclave Tourism and Its 

SocioEconomic Impacts in The Okavango Delta, Bostwana” memiliki hasil 

pertumbuhan hotel dan restoran, jumlah wisatawan dan tingkat pendapatan 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Perbedaan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada poin di 

atas dengan penelitian yang dilakukan adalah pada cakupan wilayah yang 

di teliti lebih kompleks karena berdasarkan 38 Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur. Variabel independen yang digunakan adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sebagai alat pengukur pertumbuhan ekonomi 

regional, kemudian jumlah hotel bintang dan non bintang karena sektor 

perhotelan di Jawa Timur cukup berkembang pesat dikarenakan banyak 

sektor pariwisata sebagai penunjuang, kemudian variabel independen 

terakhir adalah Upah Minimum Regional (UMR) sebagaimana dianggap 

berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan setiap pekerja untuk 

konsumsi. Adapun tahun penelitian yang dilakukan adalah 2013-2015 

dengan menggunakan panel dari setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pasar Tenaga Kerja  

Dalam perekonomian di ukur dari banyaknya faktor produksi baik input 

maupun output. Diasumsikan bahwa proses produksi dipengaruhi oleh 2 

faktor yakni capital dan tenaga kerja, maka diperoleh persamaan : 

            ................................................................................. 2.1 

Dengan persamaam profit sebagai berikut : 

         ................................................................................. 2.2 

Dimana, 

        ...................................................................................... 2.3 

Dalam analisisnya tenaga kerja dipengaruhi dari upah (w) dan Kapital 

dipengaruhi oleh bunga (r), maka di peroleh persamaan : 

             ........................................................................... 2.4 

dengan mensubtitusikan persamaan diatas, maka di dapatkkan persamaan 

yang baru, yakni : 

                   .............................................................. 2.5 

turunan pertama dari fungsi 2.5 yakni π’= 0, maka akan didapatkan 

keuntungan maksimal, sehingga diperoleh fungsi baru : 

                      ............................................................ 2.6 

   
                

  
 .......................................................................... 2.7 

dimana, 

    = Permintaan tenaga kerja 

    = Upah tenaga kerja 

    = Harga barang/unit 
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   = Kapital 

   = Suku bunga 

   = Output (PDRB) 

Berdasarkan persamaan akhir yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa 

permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh harga barang, upah tenaga kerja, 

investasi (dalam penelitian ini ditunjukan oleh jumlah perhotelan), tingkat 

suku bunga dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Menurut Simanjuntak (1998), pasar kerja adalah seluruh aktivitas 

dan pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan 

kerja. Pasar tenaga kerja dibutuhkan karena dalam kenyataannya terdapat 

banyak perbedaanperbedaan di kalangan pencari kerja dan di antara 

lowongan kerja. Perbedaan-perbadaan tersebut antara lain:  

a. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, 

kemampuan dan sikap pribadi yang berbeda. 

b. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda: luaran 

(output), masukan (input), manajamen, teknologi, lokasi, pasar, dan 

lain-lain, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

memberikan tingkat upah, jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan. 

c. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi 

yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (a) dan (b). 



12 
 

 

 

Gambar 2.1 Berbagai Kondisi Dalam Pasar Tenaga Kerja 

Sumber: Sukirno, 2010 

 Pada Gambar 2.1 kurva pertama terlihat bahwa jumlah orang yang 

menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga 

yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Ne pada tingkat upah 

keseimbangan We. Titik keseimbangan dengan demikian adalah titik E. 

Disini tidak ada excess demand of labor maupun excess supply of labor. 

Pada tingkat upah keseimbangan We maka semua orang yang ingin 

bekerja telah dapat bekerja, dengan kata lain tidak ada orang yang 

menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut full employment pada 

tingkat upah We tersebut. 

Pada Gambar 2.1 kurva kedua terlihat adanya excess supply of 

labor. Pada tingkat upah W1 penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar 

daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang 

menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2 sedangkan yang 

diminta hanya N1. Dengan demikian ada orang yang menganggur pada 

tingkat upah W1 sebanyak N1N2.  

Pada Gambar 2.1 kurva ketiga terlihat adanya excess demand for 

labor. Pada tingkat upah W2 permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar 

dibandingkan penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan 
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dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3 orang, 

sedangkan yang diminta adalah sebanyak N4 orang. 

2. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

 Bellante dan Jackson (1990), Permintaan adalah suatu hubungan 

antara harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan 

tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga 

kerja. Dimana tingkat upah ditetapkan sendiri oleh perusahaan tempat 

bekerja dan kuantitas tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam 

proses produksi. 

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori 

ekonomi neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa 

pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (price taker). Dalam hal 

memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah 

tenaga kerja yang dapat dipekerjakan 

 

Gambar 2.2 Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja 

Sumber: Simanjuntak, 2005 

Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil marginal karyawan (value 

marginal physical product of labor atau VMPPL) untuk setiap tingkat 
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penempatan.  Posisi awal We menunjukkan keseimbangan antara upah dan 

tenaga kerja sehingga tenaga kerja yang di minta sebesar N, setelah itu ada 

perubahan upah sebesar W1, ketika upah dinaikkan sebesar W1 tenaga kerja 

yang dihasilkan sebebsar A menjadi berkurang, dan begitupun sebaliknya jika 

upah diturunkan sebebsar W2 maka tenaga kerja akan diperbanyak sebesar B. 

(Simanjuntak, 2005). 

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah,sehingga jumlah 

tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama 

untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus (Boedirochminarni,2003:208). 

Penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan 

sangat besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis perusahaan. 

Di dalam sesuatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang 

cukup besar tetapi tidak banyak permintaan,upah untuk mencapai tingkat 

yang rendah. Sebaliknya didalam sesuatu pekerjaan dimana terdapat 

penawaran tenaga kerj yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar,upah 

cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi (Sukirno,2003:369). 

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam 

masyarakat besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat 

employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan 

tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh tingkat upah. Apabila tingkat upah naik maka jumlah 

penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah meningkat 

maka permintaan tenaga kerja akan menurun (Simanjuntak,2001). 
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Gambar 2.3 Kurva Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Sumber: Sukirno, 2010 

Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang 

lengkap mengenai pasar tenaga kerja,maka teori neoklasik beranggapan 

bahwa jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Keadaan 

pada saat penawaran tenaga kerja selalu sama dengan permintaan 

dinamakan titik ekulibrium (titik E). Dalam hal penawaran dan 

permintaan,tidak terjadi pengangguran. 

Dalam kenyataan titik ekulibrium itu tidak pernah tercapai karena 

informasi tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional 

selalu ada. Upah yang berlaku (W) pada umumnya lebih besar dari pada 

upah ekulibrium (We). Pada tingkat upah Wi,jumlah penawaran tenaga 

kerja adalah Es sedang permintaan hanya sebesar Ed. Selisih antara Es dan 

Ed merupakan jumlah penganggur. 

3. Keseimbangan Tenaga Kerja 

Menurut Santoso (2012), keseimbangan pasar tenaga kerja dapat terjadi 

karena adanya permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan indutri dan 

penawaran dari tenaga kerja dipasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terbentuk 

karena adanya beberapa kumpulan perusahaan dan industri yang berada dalam 

suatu perekonomian. Kesempatan kerja menghasilkan efisiensi tenaga kerja 

karena terjadinya keseimbangan pada tingkat upah dan keseimbangan 

kesempatan kerja pada pasar tenaga kerja. 
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Gambar 2.4 Keseimbangan Tenaga Kerja 

Sumber: Sukirno, 2010 

Keterangan : 

SL : Penawaran Tenaga Kerja (Supply of Labor) 

DL : Permintaan Tenaga Kerja (Demand of Labor) 

W : Upah 

L : Jumlah Tenaga Kerja 

We : Upah Keseimbangan 

Le : Jumlah Tenaga Kerja Keseimbangan 

E : Keseimbangan Permintaan dan Penawaran 

Berdasarkan gambar 2.4 menunjukkan pasar tenaga kerja,yang 

sebagaimana pasar lainnya,tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran. 

Para pekerjalah yang menentukan penawaran tenaga kerja,dan sebaliknya 

perusahaanlah yang menentukan jumlah permintaannya. Jika pemerintah tidak 

campur tangan,maka upah biasanya akan menyesuaikan hingga terjadi 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

Dalam ekonomi Neoklasik bahwa penyediaan atas penawaran tenaga 

kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan 

terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. 
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4. Pariwisata 

Menurut Lundberg, Stavenga, & Krishnamoorty (1997), pariwisata 

adalah suatu konsep umum yang sejarahnya balik ke tahun 1811 atau 

sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Istilah “tourism” (kepariwisataan) 

mencakup orangorang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan 

perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan memperlancar atau 

mempermudah perjalanan mereka atau membuatnya lebih menyenangkan. 

Menurut Soekadijo (1996), pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat 

yang berhubungan dengan wisatawan.  

Pariwisata sebagai suatu konsep dapat dipandang dari berbagai 

perspektif yang berbeda. Perspektif mengenai pariwisata merupakan 

suatau kegiatan melakukan perjalanan dari rumah untuk maksud usaha 

atau bersantai. Dan perspektif mengenai pariwisata ialah suatu bisnis 

dalam menyediakan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut 

setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatwan atau pengunjung dalam 

perjalanannya. Serta perspektif mengenai kepariwisataan adalah suatu 

lingkup usaha yang terdiri atas ratusan komponen usaha, ada usaha besara 

dan ada usaha kecil. Tetapi, sebagian besar usaha kecil, termasuk 

didalamnya angkutan udara, kapal-kapal pesiar (cruise), kereta api, agen-

agen penyewaan mobil, pengusaha tour dan biro perjalanan, penginapan, 

restoran dan pusat-pusat konveksi. 

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam laju pertumbuhan 

ekonomi dimana sektor pariwisata ini mencakup transportasi, akomodasi, 

jasa boga, rekreasi dan jasa-jasa perjalanan yang merupakan produk dari 
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sektor pariwisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan dalam setiap 

melakukan pariwisata. Sektor pariwisata sangat berpeluang banyak dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab, sarana-sarana pariwisata seperti 

hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha-usaha padat karya 

(labour intensive). Menurut perbandingan jauh lebih banyak dibutuhkan 

tenaga kerja untuk hotel dan restoran dari pada usah-usah lain. Untuk 

setiap tempat tidur di hotel dibutukan kira-kira 2 orang tenaga kerja 

(Soekadijo, 1996). Itu semua mengenai tenaga kerja yang langsung 

berhubungan dengan pariwisata. Disisi lain, pariwisata juga menciptakan 

kesempatan kerja di bidang-bidang yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan pariwisata seperti di bidang kontruksi bangunan dan 

jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk hotel, rumah makan, toko-

toko dan jalan-jalan yang harus dibuat dan ditingkatkan kondisinya. 

Fungsi pariwisata dari segi ekonomi dapat dikemukakan bahwa dari 

sektor pariwisata dapat diperoleh devisa, baik berupa pegeluaran para 

wisatawan asing maupun sebagai penanam modal dalam industri pariwisata 

termasuk penerimaan berupa retribusi bagi wisatawan. Adapun jumlah 

penerimaan dari sektor pariwisata ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: 

Jumlah wisatawan yang berkunjung, jumlah pengeluaran wisatawan, lamanya 

wisatawan yang menginap. 

Fungsi sosial yang paling dominan dari sektor pariwisata adalah 

perluasan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Usaha kepariwisataan dengan segala sesuatunya yang 

berhubungan dengan pariwisata sangat membutuhkan tenaga kerja yang 
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banyak sehingga dapat membantu mengurangi persoalan pengangguran. 

Penciptaan kesempatan kerja secara langsung dapat dikemukakan, 

misalnya di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, obyek wisata, dan 

kantor pariwisata pemerintah. Sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak 

langsung, seperti meningkatnya hasil produksi di bidang pertanian dan 

kerajinan tangan karena termotivasi dengan kunjungan wisatawan. 

Dari segi budaya dapat diartikan sebagai memperkenalkan dan 

mendayagunakan kebudayaan Indonesia. Seperti diketahui bahwa 

sesungguhnya kebudayaan merupakan milik rakyat sebuah negara yang 

merupakan manifestasi dari karya dan kreasi yang spiritual dari manusia 

yang membentuk rakyat sebuah negara dan menjadi sasaran utama dari 

perasaan keingintahuan dari seseorang yang asing bagi negara tersebut. 

Seperti dimaklumi tentang alam Indonesia seperti panorama alam, iklim 

tropis, daerah khatulistiwa yang dipadukan dengan aneka ragam koleksi 

seni budaya dan tata kehidupan masyarakat yang khas adalah merupakan 

salah satu sumber berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. 

5.  Industri Pariwisata 

Dapat dikatakan bahwa industri memegang peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara karena melalui pembangunan industri 

tersebut dapat diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak 

lagi dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan. Jadi jelasnya pembangunan industri akan dapat 

menciptakan kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung 

angkatan kerja yang terus- menerus meningkat setiap tahunnya.  
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Secara umum ada beberapa keuntungan yang diharapkan dapat 

diperoleh dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain sebagai 

berikut: peningkatan pertumbuhan urbanisasi sebagai akibat adanya 

pembangunan prasarana dan sarana kepariwisataan dalam suatu wilayah 

atau daerah tujuan, kegiatan beberapa industri yang berhubungan dengan 

pelayanan wisatawan seperti perusahaan angkutan, akomodasi, perhotelan, 

restoran, kesenian daerah, perusahaan meubel dan lain-lain, meningkatnya 

produk hasil kebudayaan disebabkan meningkatnya konsumsi oleh para 

wisatawan, menyebabkan pemerataan pendapatan, meningkatkan 

kesempatan kerja dan berusaha, salah satu usaha pemerintah dalam rangka 

meningkatkan penghasilan devisa negara, memperluas pasaran barang- 

barang yang dihasilkan dalam negeri. Pariwisata dapat memulihkan 

kesehatan baik jasmani maupun rohani serta dapat menghilangkan 

prasangka dan kepicikan, membantu terciptanya saling pengertian antara 

penduduk yang datang dengan penduduk negara yang dikunjunginya. 

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan 

jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang 

berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap 

tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. 

Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-

masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik 

dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan 

nasional (Simanjuntak, 2005). 
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Pariwisata menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai sektor andalan, karena sebagai sebuah industri, pariwisata banyak 

membawa efek (multiplier effect) dalam pembangunan di berbagai sektor 

serta diyakini sebagai sebuah industri masa depan yang mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Dibanyak negara, 

kepariwisataan merupakan sektor penting sebagai katalisator perkembangan 

perekonomian, sebab industri pariwisata dipercaya dapat meningkatkan 

devisa negara (foreign exchanges) dan sekaligus dapat menyedot kesempatan 

kerja bagi masyarakat setempat (Yoeti, 1996). 

6.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk domestik regional bruto 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di 

daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan 

suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung 

kepada potensi faktorfaktor produksi di daerah tersebut.  

a. Cara Perhitungan dan Penyajian PDRB  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cara perhitungan PDRB 

dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu:  

1) Pendekatan Produksi  

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan 
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ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-

masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor 

dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).  

2) Pendekatan Pendapatan  

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan 

dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan 

pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang 

terhadap produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud 

diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis 

pendapatan, diantaranya: 

a) Kompensasi untuk pekerja terdiri dari upah (wages) dan 

gaji (salaries) ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji 

(misalnya, rencana dari pengusaha dalam hal pensiun dan 

dana jaminan sosial). 

b) Keuntungan perusahaan merupakan kompensasi kepada 

pemilik perusahaan yang mana digunkan untuk membayar 

pajak keuntungan perusahaan, dibagikan kepada para 

pemilik saham sebagai deviden dan ditabung perusahaan 

sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan. 

c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas 

penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self 

employeed person, self employeed professional dan lain-lain.  

d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk 

pemilik tanah, rental business dan recidential properties. 
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e) Bunga netto atau net interest terdiri dari bunga yang 

dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima 

oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari 

luar negeri, bunga yang dibayar pemerintah dan konsumen 

tidak termasuk didalamnya.  

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah 

balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud 

adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan 

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak 

penghasilah dan pajak lainnya. 

3) Pendekatan Pengeluaran 

 Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional 

yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari 

seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan 

perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Dapat 

dikatakan bahwa PDRB adalah penjumlahan semua komponen 

permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:  

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak   mencari untung. 

b. Konsumsi pemerintah. 

c. Pembentukan modal tetap domestik bruto. 

d. Perubahan stok.  
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e. Ekspor netto.  

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

disusun dalam dua bentuk, yaitu:  

1) PDRB atas dasar harga yang berlaku  

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB 

atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi. 

2) PDRB atas dasar harga konstan  

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu 

sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan 

digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan 

ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor 

perubahan harga telah dikeluarkan. 

7. Hotel 

Hotel merupakan suatu industri yang menyediakan tempat untuk 

beristirahat setelah melakukan perjalanan. Menurut Yoeti (1994), 

mengatakan hotel adalah termasuk salah satu sarana pokok dalam 

industri pariwisata, tetapi produk yang dihasilkan hotel belum tentu dapat 

dikatakan sebagai produk industri pariwisata. Dan menurut Marpaung 

(2002), mengemukakan bahwa hotel merupakan sebagai salah satu 

kegiatan usaha yang dikelola dengan menyediakan jasa pelayanan bagi 

pelaku untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan. 
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Hotel sangat dibutuhkan dalam suatu sektor pariwisata sebab 

dengan adanya hotel dapat memudahkan bagi wisatawan baik 

mancanegara maupun nusantara dalam memperoleh kenyamanan dan 

tempat tinggal sementara selama berwisata, dengan adanya pembangunan 

hotel maka akan membutuhkan tenaga kerja dalam mengoprasikannya 

sehingga tenaga kerja yang tadi mencari kerja akan terserap dengan 

adanya pembangunan hotel ditempat pariwisata. 

8. Upah 

a. Pengertian Upah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 1 

ayat 30 menyebutkan :  

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”  

Sukirno (2005: 351) membuat perbedaan diantara dua 

pengertian upah :  

1) Upah nominal (upah uang)  

adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para 

pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik 

para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.  
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2) Upah riil adalah  

tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan 

upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.  

b. Upah Minimum 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 

pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 tahun 2003). 

Teori klasik mengemukakan bahwa dalm rangka memaksimalkan 

keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor produksi sedemikian 

rupa sehingga tiaptiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau 

diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor 

produksi tersebut, atau dengan kata lain tenaga kerja memperoleh upah 

senilai dengan pertumbuhan hasil marjinalnya (Simanjuntak, 2002). 

Kaum Klasik percaya bahwa dalam keseimbangan semua 

sumber daya, termasuk tenaga kerja , akan digunakan secara penuh 

(full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan 

pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang 

bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka 

mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah.  

Teori Upah efisiensi menyatakan bahwa upah yang tinggi 

membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah pada efisiensi 

pekerja bisa menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas 

upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. 
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Teori upah efisiensi yang kedua menyatakan bahwa upah yang 

tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Para pekerja yang keluar 

dari pekerjaannya karena berbagai alasan untuk menerima posisi 

yang lebih baik di perusahaan lain, mengubah karir, atau pindah ke 

wilayah lain. Semakin besar perusahaan membayar upah yang tinggi, 

perusahaan mengurangi frekuensi keluar dari pekerjaan ini, sekaligus 

mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan 

melatih pekerja baru.. 

9. Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan indikator yang sering 

dipakai untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara, sedangkan PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator yang digunakan 

untuk melihat kinerja ekonomi dalam suatu tempat atau suatu negara. PDRB 

itu sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari nilai tambah yang timbul 

akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam 

suatu wilayah, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah 

dalam mengelola sumber daya alam yang wilayah tersebut miliki. Disebut 

domestik karena dalam hal ini berhubungan dengan batasan wilayah dan 

disebut bruto karena dalam perhitungan ini memasukkan komponen 

penyusutan. PDRB secara umum dapat disebut juga sebagai agregat 

ekonomi dimana angka besaran total yang menunjukkan besarnya ekonomi 

suatu wilayah. Kemudian dari agregat ekonomi ini dapat digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi. 
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Menurut (Arsyad, 1997) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat 

memerlukan tambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi guna 

memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Dalam kondisi seperti 

ini akan terjadi pada struktur perekonomian yang bersifat padat karya 

(labour intensive). Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena dengan 

tersedianya lowongan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran. 

Dengan kata lain, tenaga kerja yang semakin banyak diserap oleh 

perusahaan akan menciptakan kesejahteraan penduduk. 

10. Hubungan Hotel dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Dapat dikatakan bahwa industri memegang peranan penting 

dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena melalui 

pembangunan industri tersebut dapat diharapkan akan dapat menyerap 

tenaga kerja lebih banyak lagi dan pada gilirannya nanti dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan 

permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsinya. Semakin 

tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga 

kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat 

dengan asumsi tingkat upah tetap (Simanjuntak,2005).  

Jadi jelasnya pembangunan industri akan dapat menciptakan 

kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung angkatan kerja 

yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Industri pariwisata 

merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara 
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bersamasama menghasilkan produk-produk maupun jasa pelayanan atau 

service yang nantinya baik langsung maupun tidak langsung akan 

dibutuhkan wisatawan nantinya, salah satunya adalah hotel dan 

restoran. Pertumbuhan hotel akan membuat dibutuhkannya tenaga kerja 

untuk bekerja pada hotel tersebut, hal ini akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja di sekitar hotel tersebut. 

11.  Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Malthus upah adalah harga penggunaan tenaga kerja. 

Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil 

bekerjanya permintaan dan penawaran. Tingkat upah sebagai harga 

penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh penawaran 

tenaga kerja. Apabila penduduk bertambah maka penawaran tenaga 

kerja juga bertambah, hal ini dapat menekan tingkat upah. Sebaliknya 

jika tingkat upah naik apabila penduduk berkurang sehingga penawaran 

tenaga kerjapun ikut berkurang.  

Menurut kelompok neoklasik tingkat upah cenderung tidak 

berbeda dengan nilai pasar dari produk marginal. Karena tingkat upah 

juga berbeda untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga 

kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. (BR, 

2003). Jadi, hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja 

memiliki dua sisi yakni dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan 

kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

 Makroekonomi adalah bahasan yang luas mencakup perekonomian makro 

suatu negara. Dalam makro ekonomi ada beberapa hal yang menjadi fokus 

pembahasan diantaranya adalah Gross Domestic Product, Income Percapita, 

Unemployement dan Trade Balance. Bila diturunkan pada wilayaha yang lebih 

kecil yakni regional maka fokus yang di dapatkan tetap sama hanya saja dalam 

lingkup regional. Dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah hotel, Upah Minimum Kabupaten/Kota 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.  

 

D. Perumusan Hipotesis  

 Bedasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat di tarik hipotesis 

sebagai berikut: 

MACROECONOMY 

Outcomes : 

1. GDP of Regional 

2. INCOME per Capita 

3. Unemployement 

4. Trade Balance in Regional 

REGIONAL 

Outcomes : 

1. GNP 

2. Income 

3. Unemployement 

4. Trade Balance 

Government Private  
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1. Diduga PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sector 

pariwisata sub sector hotel di Provinsi Jawa Timur 

2. Diduga Jumlah Hotel berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

pariwisata sub sector hotel di Provinsi Jawa Timur 

3. Diduga Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor pariwisata sub sector hotel di Provinsi Jawa Timur 

 


