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ABSTRAK 

 

PENGARUH INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PENYERAPAN 

TENAGA KERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
(Studi pada Hotel dan Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Pesisir Barat) 

Oleh: 

Dewi Tradena 

 

Pertambahan angkatan kerja pada saat ini berlangsung jauh lebih besar 

dibandingkan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja karena semakin 

berkembangnya sistem padat modal dan selama ini  pemerintah berpusat pada 

ekspor bahan mentah yang pada dasarnya itu akan habis. pariwisata merupakan 

salah satu upaya dalam pengembangan industri padat karya dan  Kabupaten 

Pesisir Barat merupakan wilayah yang mempunyai banyak potensi wisata  yang 

akan   menjadikan peluang yang besar untuk Provinsi Lampung dalam 

pengembangan pariwisatanya, terlebih lagi dengan melihat adanya tren wisata 

yang akan memberikan peluang yang banyak terhadap pengembangan pariwisata 

yang akan berimbas untuk kesempatan kerja yang ada di sektor pariwisata. 

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data 

sekunder yang berupa time series dengan periode pengamatan 2009-2016, 

variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja 

(Y) dan variabel independen industri pariwisata hotel (  ) dan biro perjalanan 

wisata (  ). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda.  

Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh model persamaan: 

penyerapan tenaga kerja (Y) = 44, 388  + 3,363 jumlah hotel (    + 19,771 

jumlah biro perjalanan wisata    ) + e. Jumlah hotel  dan biro perjalanan wisata 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena hasil pengujian 

        699,787 >        5,787 yang keputusannya adalah hipotesis nol (H0) 

ditolak. Pariwisata telah sesuai dengn kriteria umum pariwisata syariah dan 

penyerapan tenaga kerja telah sesuai dengan prinsip tenaga kerja Islam. Hotel dan 

biro perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi 

kualifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hotel dan biro perjalanan 

wisata berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Barat.  

Berkaitan dengan penelitian ini disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten 

Pesisir Barat untuk memperbanyak promosi melalui event-event daerah  dan 

media sosial agar potensi pariwisata yang dimiliki  lebih dikenal lagi oleh 

wisatawan sehingga mendatangkan lebih banyak  wisatawan ke Pesisir Barat yang 

akan menambah permintaan akan sarana akomodasi hotel dan juga biro perjalanan 

wisata yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal lain 

yang bisa dilakukan adalah secara landasan operasional kebijakan harus lebih 

lentur untuk memberikan izin pendirian hotel dan biro perjalanan yang lebih 

mudah, memberikan keringanan pajak bagi hotel dan biro perjalanan wisata. 
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MOTTO 

 

 

                

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya”.
1
 

 

 

 

 

(QS.  An Najm : 39) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2013) Qs.  An- Najm (53) Ayat 39, h. 527.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap 

pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang 

dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut 

diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga 

diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di 

maksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Industri Pariwisata 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam  (Studi pada  Hotel dan Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Pesisir 

Barat)“ 

Adapun uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang beda) 

yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2
 

2. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
3
 

3. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) 

atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

                                                             
2
  Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional  (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003),  h.849. 
3
   Ismayanti,  Pengantar Pariwisata  (Jakarta: PT Grafindo, 2010),  h.4. 
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memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap  tenaga 

mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 
4
 

4. Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap 

aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam 

dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, 

akal, nasab, dan harta). 
5
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperjelas kembali bahwa yang 

yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah  penelitian terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya  tentang 

pengaruh industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat khususnya pada hotel dan biro perjalanan wisata,  

kemudian dikaitkan dengan ekonomi Islam.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul pengaruh industri pariwisata terhadap 

penyerapan tenaga kerja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi pada  

hotel dan biro perjalanan wisata Kabupaten Pesisir Barat) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata merupakan sektor 

yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Alasannya selama ini pertambahan angkatan 

kerja berlangsung jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan  

                                                             
4
  Mulyadi,  Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan 

Cetakan IV (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),  h.71. 

 
5
  M Nur Rianto Al Alif, Teori Makro Islam (Bandung: Alfabeta, 2010),  h.6. 
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menyerap tenaga kerja karena semakin berkembangnya sistem padat 

modal dan selama ini pemerintah berpusat  pada sektor ekspor bahan 

mentah yang pada dasarnya semua itu akan habis sehingga pemerintah 

berusaha untuk melakukan pengembangan disektor pariwisata karena 

mengingat Indonesia memiliki banyak tempat yang bisa dijadikan tempat 

wisata terutama daerah pesisir  karena banyak sekali pantai-pantai yang 

ada di Indonesia. 

Dengan adanya pengembangan ini diharapkan Indonesia juga bisa 

menggantungkan pendapatannya dari sektor pariwisata mengingat 

banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia di sektor pariwisata 

sehingga akan menyerap tenaga kerja karena industri pariwisata 

merupakan industri padat karya. Selain itu juga Kabupaten Pesisir Barat 

telah direncanakan untuk  menjadi tuan rumah untuk Asian games dalam 

bidang surfing yang akan di adakan pada tahun 2018  mendatang, dan hal 

ini merupakan  suatu kegiatan yang menarik untuk dilakukan karena 

pembangunan terus dilakukan untuk mendukung pengembangan 

pariwisata.   

2. Secara Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca hasil penelitian 

tentang pengaruh industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga 

kerja yang ada di Kabupaten Pesisir Barat selain itu juga 

memberikan wawasan bagi pemerintah untuk dapat menarik investor 

dalam rangka pengembangan pariwisata serta membuka wawasan 
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investor tentang potensi yang ada di Pesisir Barat yang akan menjadi 

salah satu  lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. 

b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung serta literaturnya tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel 

dan data yang diperlukan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung 

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang 

dengan tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi secara 

merata di setiap tempat dan juga daerah. 

Tenaga kerja adalah penduduk yang dalam usia kerja (berusia 15-64 

tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap  tenaga mereka, 

dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
6
  Salah satu 

upaya dalam meningkatan tenaga kerja adalah pembangunan dalam sektor 

pariwisata. 

Pariwisata adalah berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung  

berbagai fasilitas sarana prasarana yang disediakan  baik oleh masyarakat,  

pihak swasta, dan pemerintah daerah.
7
 Oleh karena itu, Pembangunan 

kepariwasataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar 

                                                             
6
 Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan 

Cetakan IV (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),  h.71. 
7
  Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata  (Jakarta: Andi, 

2009),  h.2. 
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penerimaan devisa, untuk memeratakan kesempatan usaha dan lapangan 

kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dan tetap 

mempertahankan kepribadian bangsa serta tetap terpelihara nilai agama. 

Dilihat dari perkembangannya,  pariwisata akan memberikan dampak 

yang positif bagi setiap negara yang mengembangkannya karena pada saat ini 

banyak sekali negara-negara yang menjadikan industri pariwisata ini sebagai 

salah satu andalan utama dalam menghasilkan devisa negara dengan alasan 

melihat sejarah pada saat terjadi kelesuan perdagangan komoditas, pariwisata 

tetap menunjukkkan trend yang terus meningkat. 

Data perkembangan pariwisata dunia menunjukkan bahwa pada saat 

terjadi resesi dunia awal tahun 1980-an, pariwisata tetap melaju baik dilihat 

dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sektor 

pariwisata.
8
 

Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi mutlak di Indonesia. Pada 

tahun 2015, pariwisata menempati urutan keempat dalam hal penerimaan 

devisa setelah komoditi minyak dan gas, batu bara, dan minyak sawit mentah. 

Menurut data tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke 

Indonesia sebesar 10 juta jiwa dan pariwisata menyumbangkan devisa untuk 

negara sebesar US$ 10,69 miliar.
9
 Oleh karena itu, sektor pariwisata di 

Indonesia merupakan sektor industri yang sedang tumbuh dan berkembang. 

                                                             
8
  Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri 

Pariwisata (Bunga Rambai Tulisan Pariwisata) (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),  

h.2. 
9
  Katalog Badan Pusat Statistik Lampung,  Produk Domestik Regional Bruto 

(Lampung: BPS,  2010),  h.34. 
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Dari segi kehidupan ekonomi nasional, berkembangnya pariwisata akan 

menimbulkan banyak dampak positif yaitu  kemungkinan timbulnya industri 

kecil yang semuanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat sehingga dapat 

mengangkat bangsa Indonesia dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut Indonesia harus melihat tren pariwisata pada 

tahun 2020 perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang di 

antaranya 438 juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia Pasifik dan 100 

juta orang ke Cina.  Melihat jumlah wisatawan demikian besar, maka 

Indonesia dapat menawarkan daya tariknya untuk mendatangkan wisatawan 

agar merebut pangsa pasar wisata tersebut.
10

 Untuk itu diperlukan adanya  

kerjasama diantara masyarakat setempat, pengusaha (investor), biro 

perjalanan wisata serta pemerintah daerah secara terpadu untuk berupaya 

secara maksimal mengembangkan potensi wisata yang memperhitungkan 

keuntungan dan manfaat rakyat banyak. 

Industri pariwisata yang berkembang dengan baik akan membuka 

kesempatan terciptanya peluang usaha, kesempatan berwiraswasta, serta 

terbukanya lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat, bahkan 

masyarakat dari luar daerah.
11

 Secara langsung dengan dibangunnya sarana 

dan prasarana kepariwisataan di daerah tujuan wisata tersebut maka akan 

banyak tenaga kerja yang diperlukan oleh proyek-proyek, seperti pembuatan 

jalan-jalan ke obyek-obyek pariwisata, jembatan, usaha kelistrikan, 

                                                             
10

    Sedarmayanti, Op.Cit, h.14. 
11

  Bagyono,  Pariwisata dan Perhotelan  (Bandung: Alfabeta,  2014),  h.29. 
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penyediaan sarana air bersih, pembangunan lokasi rekreasi, angkutan wisata, 

terminal, lapangan udara, perhotelan, restoran, biro perjalanan, pusat 

perbelanjaan, sanggar-sanggar kesenian dan tempat-tempat hiburan lainnya. 

Perputaran uang akan meningkat dengan adanya kunjungan para wisatawan 

baik domestik maupun non domestik, hal ini tentu akan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap peningkatan penerimaan devisa negara, pendapatan 

nasional serta pendapatan daerah. 

Pemerintah telah menetapkan dalam lima tahun ke depan target 

kunjungan wisata adalah  20 juta wisatawan asing, dengan target pemasukan 

devisa sebesar Rp.260 triliun.  Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk 

domestik bruto (PDB) global adalah ke-6 tertinggi setelah sektor keuangan, 

komunikasi, pertambangan, perbankan, dan pendidikan. Selain itu, sektor 

pariwisata juga memberikan pengharapan dalam penyerapan tenaga kerja, 

yaitu 6 kali lebih banyak dari manufaktur dan otomotif, 5 kali lebih banyak 

dari industri kimia global, dan 4 kali lebih banyak dari pertambangan. 

Disamping itu, industri pariwisata Indonesia sudah memiliki pertumbuhan 

yang baik yaitu sebesar 7,2 persen per tahun,  lebih tinggi dari rata-rata 

pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya sebesar 4,7 persen.
12

 

Salah satu provinsi yang terkenal dengan banyaknya tempat wisata 

adalah Provinsi Lampung. Selain dikenal dengan kopinya,  Lampung  juga 

dikenal sebagai provinsi yang memiliki keberagaman tempat wisata yang 

tersebar di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 350 objek 

                                                             
12

 Harian Ekonomi Neraca Oleh Dr. Nimmi Zulbainarni, Wasekjen Ikatan 

Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) dan Pengajar Departemen PSP-FPIK, IPB. 
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wisata, yang berupa taman hiburan umum, peninggalan sejarah, objek wisata 

alam dan tirta, objek wisata budaya, objek wisata religius, objek wisata agro,  

objek wisata bahari, serta objek wisata buatan.
13

 

Berdasarkan keberagaman tempat wisata yang di miliki diharapkan 

Provinsi Lampung akan menjadi daerah yang mempunyai daya tarik yang 

tinggi bagi dunia luar dan akan menjadi peluang untuk pengembangan 

penyerapan tenaga kerja dan juga untuk menambah  pendapatan asli daerah. 

Akan tetapi selama ini diantara banyaknya potensi yang dimiliki oleh 

Lampung, pariwisata memiliki sumbangan yang sedikit terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Lampung. 

Untuk wisata Bahari yang paling terkenal di Provinsi Lampung adalah 

daerah Pesisir Barat di mana kabupaten ini merupakan destinasi  wisata yang 

ada di Lampung. Daerah ini merupakan Bali ke dua yang ada di Indonesia.  

banyak sekali turis lokal maupun manca negara yang mendatangi tempat ini.  

Salah satu daerah   yang paling terkenal dengan keindahan pantainya adalah 

pantai Tanjung Setia,  pantai yang menawarkan pesona ombak yang besar 

yang mempunyai panjang 200 meter dengan  ketinggian 4-5 meter 

menjadikan pantai ini sebagai tempat yang menjadi incaran bagi para 

peselancar dari berbagai negara terutama dari Amerika, Eropa dan Australia. 

Menurut data BPS,  pada tahun 2014  jumlah pengunjung mencapai 

100.000 jiwa yang terdiri dari turis lokal maupun manca negara. Kunjungan 

yang terbesar biasanya terjadi pada saat hari-hari tertentu misalnya hari libur 

                                                             
13

  Badan Pusat Statistik,  Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi Lampung  

(Bandar Lampung,  2013),  h.34. 
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lebaran. Sedangkan untuk kunjungan turis manca negara biasanya terjadi 

pada bulan Maret-Oktober karena pada saat bulan-bulan itu  ombak pantai  

sedang tinggi sehingga kegiatan surfing lebih efektif dilakukan. 

Perkembangan pariwisata yang terjadi di Pesisir Barat tidak terlepas 

dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan 

juga masyarakat setempat untuk menyediakan berbagai macam fasilitas bagi 

wisatawan luar daerah yang akan menghabiskan waktunya di Pesisir Barat. 

Untuk itu pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat berupaya untuk 

memenuhi fasilitas-fasilitas penunjang dalam sektor pariwisata seperti 

penginapan, tour guide, restoran, toko persewaan selancar,  souvenier shop, 

dan layanan perjalanan. 

Setiap tahun arus wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Barat 

terus meningkat. Peningkatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan 

penyediaan kamar hotel maupun akomodasi lainnya sehingga tidak 

menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan kamar hotel 

atau akomodasi lainnya. 

Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya di bidang 

akomodasi penginapan kepada wisatawan, kiranya perlu perencanaan yang 

baik dalam hal peningkatan atau penambahan jumlah kamar hotel dan 

akomodasi lainnya, sejalan dengan itu  perlu juga peningkatan mutu dan 

jumlah tenaga kerja yang profesional di bidang perhotelan dan 

kepariwisataan. 
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Perkembangan jumlah hotel yang ada di Pesisir Barat  dari tahun ke 

tahunnya mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2010 terdapat 20 hotel, 

pada tahun 2012 meningkat menjadi 25 hotel, pada tahun 2013 meningkat 

lagi menjadi 32 hotel dan pada tahun 2014  terdapat 37 hotel yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat.
14

 

Selain dari perhotelan, biro perjalanan wisata juga memberikan peran 

yang penting dalam penunjang sektor pariwisata karena dengan adanya usaha 

perjalanan wisata maka akan memudahkan seseorang atau sekelompok orang 

untuk berwisata. Dengan adanya biro perjalanan wisata para wisatawan lebih 

mudah dan lebih nyaman dalam melakukan perjalanan wisata.  

Perkembangan biro perjalanan wisata yang ada di Pesisir Barat adalah pada 

tahun 2014 terdapat empat biro perjalanan yaitu CV. Krui Wisata Travel, PO. 

Krui Putra, CV. Putra Wisata Travel dan PJJ Wisata Tanjung Setia.  Dengan 

demikian hotel dan biro perjalanan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam penunjang perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir 

Barat.  

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 

lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 

amal/kerja karena alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, 

tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.  sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nahl :16: 97: 

                                                             
14

  Badan Pusat Statistik Lampung Barat,  Profil Hotel dan Akomodasi Pesisir 

Barat  (Lampung Barat: BPS, 2015),  h.13. 
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.
15

 

 

Menurut ekonomi Islam, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar 

yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan 

yang pantas.
16

 Termasuk semua jenis kerja yang fisik maupun pikiran. 

Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar karena 

semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan 

diolah oleh buruh. 

Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian pengaruh industri 

pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan pada saat ini 

pertambahan angkatan kerja berlangsung jauh lebih besar dibandingkan 

dengan kemampuan menyerap tenaga kerja karena semakin berkembangnya 

sistem padat modal dan selama ini  pemerintah berpusat pada ekspor bahan 

mentah yang pada dasarnya itu akan habis. pariwisata merupakan salah satu 

upaya dalam pengembangan industri padat karya dan  Kabupaten Pesisir 

Barat merupakan wilayah yang mempunyai banyak potensi wisata  yang akan   

menjadikan peluang yang besar untuk Provinsi Lampung dalam 

pengembangan pariwisatanya, terlebih lagi dengan melihat adanya tren wisata 

                                                             
15

  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya  (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2013) Qs. An-Nahl (19): 31, h.278. 
16

 Nurul Huda,  Ekonomi Makro Islam  (Jakarta: Kencana,  2008),  h.24. 
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yang akan memberikan peluang yang banyak terhadap pengembangan 

pariwisata yang akan berimbas untuk kesempatan kerja yang ada di industri 

pariwisata terutama pada hotel dan juga biro perjalanan wisata yang dalam 

bidangnya seharusnya menyerap tenaga kerja yang lebih banyak 

dibandingkan dengan souvenier shop, tour guide, toko persewaan selancar 

dan lainnya.  

D. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan maka penulis menetapkan 

batasan masalah pengaruh industri pariwisata kedalam jumlah tenaga kerja 

yang terserap di hotel dan juga jumlah tenaga kerja yang terserap di biro 

perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Barat  pada tahun 2009-2016. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah  hotel dan biro perjalanan wisata berpengaruh  terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Bagaimana penyerapan tenaga kerja pada hotel dan biro perjalanan 

wisata  yang ada di Kabupaten Pesisir Barat  di pandang dari perspektif 

ekonomi Islam? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui besaran pengaruh hotel dan biro perjalanan wisata 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di  Kabupaten Pesisir 

Barat 

b. Untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja pada hotel dan biro 

perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dipandang  dari 

perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan: 

1) Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran serta tambahan 

pengetahuan di bidang perekonomian Kabupaten Pesisir Barat 

khususnya pada pengaruh hotel dan biro perjalanan wisata 

terhadap penyerapan tenaga kerja di tinjau dari perspektif 

ekonomi Islam. 

2) Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai pengaruh 

hotel dan biro perjalanan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja 

di tinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
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b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan 

1) Bagi Pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah 

agar dapat menarik investor dalam rangka pengembangan 

pariwisata di daerah  Kabupaten Pesisir Barat mengingat besarnya 

potensi yang dimiliki agar potensi yang ada diolah dan dijadikan 

penghasilan utama dari penerimaan daerah. Sehingga diharapkan 

potensi yang ada berkembang dengan baik dan menjadikan 

Kabupaten Pesisir Barat sebagai salah satu destinasi wisata favorit 

yang ada di Provinsi  Lampung. 

2) Bagi Masyarakat di wilayah Pesisir Barat, agar dapat memberikan 

wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peluang 

usaha yang akan meningkatkan pendapatan melalui berbagai 

kegiatan usaha dan menjadikan lapangan pekerjaan baru sehingga 

dapat menambah kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat. Seperti 

usaha akomodasi, biro perjalanan wisata,  restoran, souvenier 

shop, toko persewaan selancar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan tentang Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja  

Menurut Payaman, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk 

berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang 

melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah 

tangga dan penerima pendapatan.
17

  Dikatakan tenaga kerja bila mereka 

melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan dari lamanya bekerja paling 

sedikit satu jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. 

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
18

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga 

kerja adalah penduduk yang berusia 13-64 tahun untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang dibutuhkan dan digunakan oleh dirinya sendiri dan 

juga masyarakat. 
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  Basuki Pujoalwanto,  Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, 

dan Empiris  (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2014),  h.107. 
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2. Klasifikasi Tenaga Kerja 

 Secara umum klasifikasi tenaga kerja dapat dipilah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Penduduknya, tenaga kerja terdiri dari :  

1) Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan  

tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, mereka dikelompokkan sebagai tenaga 

kerja yaitu mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 

tahun. 

2) Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu 

dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003, 

mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia 

dibawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh kelompok 

ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia), dan anak-

anak.
 19

 

b. Berdasarkan Batas Kerja  

Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja terdiri dari: 

1) Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-

64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak 

bekerja,  maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.  
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2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke 

atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, 

dan sebagainya. Kategori ini adalah anak yang sedang menempuh 

pendidikan dan ibu rumah tangga.  

c. Berdasarkan Kualitas 

Tenaga kerja berdasarkan kualitas terbagi menjadi: 

1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 

sekolah atau pendidikan formal  dan non-formal. Kategori ini 

seperti: guru,  pengacara, dan dokter. 

2) Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 

dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja 

terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga 

mampu menguasai pekerjaan tersebut. Kategori ini mekanik dan 

apoteker. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya 

mengandalkan tenaga saja. Kategori ini seperti pembantu rumah 

tangga,  tenaga kerja kasar,  buruh. 
20
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3. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Analisa permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa 

permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat 

terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya.  Permintaan tenaga kerja 

adalah hubungan antara tingkat upah (yang dilihat dari perspektif seorang 

majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang 

dikehendaki oleh majikan untuk diperkerjakan.  

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan:  

a. Tingkat upah 

Tingkat upah merupakan biaya kurva diperhitungkan untuk mencari 

titik optimal kuantitas tenaga kerja yang akan dipergunakan. Makin 

tinggi tingkat upah makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Begitu 

pula sebaliknya.  

b. Teknologi  

Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin 

efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam 

mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya.  

c. Produktivitas  

Bentuk kurva NPM dipengaruhi oleh produktivitasnya.  Produktivitas 

tergantung modal yang dipakai. Keluluasaan modal akan menaikkan 

produktivitas tenaga kerja. 
21
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d. Kualitas tenaga kerja 

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan 

indeks kualitas tenaga kerja  begitu pula keadaan gizi mereka. 

e. Fasilitas modal 

Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal dan 

tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini 

dikarenakan peranan input  yang lain, yaitu modal dapat merupakan 

faktor penentu yang lain. 
22

 

Perusahaan mempekerjakan seseorang karena seseorang itu 

membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat 

atau konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga 

kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap 

barang yang diproduksinya.
23

  Di dalam  pasar diasumsikan seorang 

pengusaha tidak dapat memengaruhi harga, perusahaan sebagai penerima 

harga pasar yang berlaku dan tidak dapat merubah harga dengan 

menaikkan atau menurunkan produksinya dengan harga yang berlaku. 

Dalam memaksimumkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa  

jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan 

Pengusaha harus membuat pilihan mengenai input (pekerja dan 

input lainnya) serta output (jenis dan jumlah) dengan kombinasi yang 
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tepat agar diperoleh keuntungan maksimal.
24

  Agar mencapai keuntungan 

maksimal, pengusaha akan memilih atau menggunakan input yang akan 

memberikan tambahan penerimaan yang lebih besar dari tambahanan 

terhadap total biayanya. 

4. Teori Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. 

Dalam konsep tenaga kerja penawaran adalah suatu hubungan antara 

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja 

siap menyediakannya. Secara khusus suatu kurva penawaran melukiskan 

jumlah maksimum yang siap disediakan pada setiap kemungkinan tingkat 

upah untuk periode waktu. Sebagai alternatif,  kurva penawaran tenaga 

kerja dapat dipandang bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja 

sebagai tingkat upah minimum yang dengan tingkat itu para pemilik 

tenaga kerja siap untuk menyediakan jumlah khusus itu.
25

  Salah satu dari 

kedua pandangan itu, penawaran tenaga kerja harus ditinjau sebagai 

suatu skedul alternatif yang diperoleh pada suatu titik waktu tertentu 

yang telah ditetapkan. 

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.
26

  Contoh apabila 

upah sebagai kepala marketing naik relatif lebih tinggi dari upah jenis 
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jabatan di bagian administrasi (karena kebutuhan yang meningkat),  

maka dapat diduga bahwa tendensasi untuk menjadi kepala marketing 

akan meningkat pula. Akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi 

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. 

Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang 

apakah dia mau bekerja atau tidak, keputusan ini tergantung pula pada 

tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apabila digunakan 

untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih 

santai atau bisa dikatakan tidak produktif tetapi konsumtif atau 

merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah,  

maka kepuasan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh 

tinggi rendahnya penghasilan seseorang.  

5. Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Islam 

Menurut Imam Syaibani Kerja merupakan usaha mendapatkan 

uang atau harga dengan cara halal.  Dalam Islam kerja sebagai unsur 

produksi didasari oleh konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung 

jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah 

untuk menutupi kebutuhan manusia.
27

 

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan 

oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang 

pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. 
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Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar 

karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh 

manusia dan diolah oleh buruh. 

Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung,  tetapi 

tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. disamping adanya 

sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sunguh-sungguh, 

tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk 

kepentingannya.
28

 Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban tehadap 

orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan 

yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. An- Nahl : 16: 97: 

                       

                     

Artinya:  Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.
29

 

 

Al- Qur‟an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk 

bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah 

berfirman dalam QS. Al-Balad : 90 : 4: 

                                                             
28

  Ibid,  h.208. 
29

  Departemen Agama RI, Op.Cit, h.278. 



 
   41 
 

           

Artinya:  Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah.
30

 

 

Kata kabad berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan 

akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia 

telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi dan mulia tetapi 

kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. 

Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja 

keras yang dijalani.
 31

  Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan 

sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat 

mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

a. Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam 

Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam. 

1) Kemerdekaan Manusia. 

Kemerdekaan manusia yang dimaksudkan adalah menjaga agar 

seorang majikan tidak bertindak sewenang-wenang kepada 

pekerjanya karena seorang pekerja juga mempunyai hak asasi 

yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang 

mempunyai usaha  akan ditutut untuk mempekerjakan seseorang 

dengan tidak merampas kemerdekaannya maksudnya adalah tidak 

memaksakan seseorang untuk bekerja melampaui batas 

kemampuannya. Jauh pada masa lalu banyak sekali terjadi sistem 
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perbudakan maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip tenaga kerja 

dalam Islam karena Islam tidak bisa mentolerasi adanya 

perbudakan.  

2) Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia. 

Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam 

posisi yang terhormat karena Islam sangat mencintai umat muslim 

yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam 

QS. Al-Jumu‟ah: 62: 10 :  

                  

                   

Artinya:  apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
32

 

Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang 

hendaklah saling menghargai dan menghormati terlebih lagi 

adalah hubungan diantara para pengusaha dan juga para pekerja 

karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumennya dan 

seorang pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah 

ia kerjakan. 
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3) Prinsip Keadilan. 

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya 

penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan 

aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah Surah Al-Hadid: 57: 25: 

                

                

                 

                 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya 

dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
33

 

 

Prinsip keadilan di sini berkaitan dengan keadilan yang 

dilakukan oleh pengusaha yaitu adil dalam hal memberikan 

konpensasi atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pekerja, 

adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok untuk bidangnya dan 

juga keadilan bisa diihat dari segi pekerja yaitu pekerja harus 

melakukan kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua 

kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus 
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bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan 

perjanjian kerja dengan efisien dan jujur.  

4) Prinsip Kejelasan Aqad (Perjanjian) dan Transaksi Upah 

Islam sangat memperhatikan masalah akad, hal ini  termasuk 

salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. 

Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah 

diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu 

bekerja dan sebagainya.
34

 Dalam hal ini perjanjian akad diantara 

pekerja dan juga pengusaha haruslah jelas pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh seorang pekerja dan  juga besaran konpensasi atas 

pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan seorang pekerja itu 

akan menerima konpensasi itu. Dengan adanya kejelasan akad ini 

maka diharapkan tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya.  

b. Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi 

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses 

produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan 

input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga 

mempunyai daya pikir, dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan 

faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak 

dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung.
35

 Suatu wilayah yang memiliki 
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kekayaaan alam yang berlimpah, namun tidak memiliki tenaga kerja 

yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, 

maka keberadaan sumberdaya alam tersebut tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya pada suatu 

wilayah yang sedikit memiliki sumber daya, namun tenaga kerjanya 

memiliki skill yang tinggi atau banyak tenaga kerjanya yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi, maka sumberdaya alam yang sedikit itu 

dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat wilayah tersebut. 

Bekerja dengan mengeluarkan tenaga baik fisik maupun non 

fisik akan menghasilkan pendapatan lebih mulia dibandingkan dengan 

pendapatan yang didapat tanpa mengeluarkan tenaga, misalnya 

pendapatan dari bunga, game of chage. Pendapatan dari aktivitas 

spekulasi tersebut nyata-nyata dilarang oleh agama. Bekerja adalah 

aktivitas yang sangat mulia dan terhormat, dimana para nabi juga 

bekerja keras untuk mencari nafkah.
36

   

c. Hak-Hak Tenaga Kerja 

Islam mengakui bahwa dengan manusia bekerja disertai dengan 

penggunaan modal akan didapat output yang lebih tinggi. Pada 

umumnya pekerja sering mendapat perlakuan kurang adil dari 

majikannya, padahal hasil kerja para pekerja tersebut telah 
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menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha tersebut. 

Pengusaha sering melupakan kewajibannya terhadap pekerja.  

Hak-hak tenaga kerja antara lain adalah: 

1) Para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat 

menikmati taraf hidup yang layak. 

2) Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui 

kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia 

dipercaya melakukan pekerjaan yang berat, harus disediakan 

bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak 

atau keduanya. 

3) Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan 

dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu.  

4) Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun 

yang lanjut usia.  

5) Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan 

sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para 

pekerja dan anak-anak. 

6) Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran 

selama masih menganggur dari dana zakat. 

7) Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup 

selama dalam bekerja. 

8) Barang-barang yang dihasilkan dipabriknya harus diberikan 

kepada mereka secara bebas atau dengan tarif yang lebih murah. 
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9) Para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta 

memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja. 

10) Mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga 

kesehatan dan efisiensinya tidak terganggu. 
37

 

d. Kewajiban Tenaga Kerja 

Kewajiban seorang pekerja adalah memenuhi semua kewajiban 

yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh 

mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan 

efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen 

dengan pekerjaannya.
38

 Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati 

mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh 

segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.  

Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada 

majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suap yang dapat 

mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. 

Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka 

harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak 

barang tersebut.  
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e. Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja berbeda dengan permintaan barang dan 

jasa. Konsumen membeli barang karena barang tersebut memberikan 

kegunaan (utility) akan tetapi pengusaha meminta seseorang sebagai 

tenaga kerja adalah untuk memproduksi barang atau jasa untuk 

dijual.
39

 Dengan kata lain pertambahan permintaan pengusaha 

terhadap tenaga kerja tergantung pada pertambahan permintaan 

pengusaha terhadap barang yang diproduksinya. 

Permintaan tenaga kerja sangat tergantung kepada kondisi 

perekonomian. Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka 

permintaan akan tenaga kerja akan lebih tinggi, sedangkan pada saat 

perekonomian lesu maka permintaan akan tenaga kerja juga akan 

berkurang dan pasar tenaga kerja akan turut lesu. Pada saat 

permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran akan 

rendah, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka 

tingkat pengangguran akan meningkat. 

Secara teoritis dalam negara yang sedang berkembang bila 

pertumbuhan ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja atau 

partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula. Dengan 

demikian, faktor-faktor yang dapat demand tenaga kerja adalah 

pertumbuhan ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari 

besarnya permintaan atau demand dari masyarakat di mana 
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permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat 

upah.
40

 

Pertumbuhan tenaga kerja ditentukan oleh pertumbuhan 

penduduk dimasa lampau, di mana penduduk merupakan sumber 

pokok bagi penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya penawaran tenaga 

kerja tergantung pada jumlah penduduknya.
41

 Wilayah yang memiliki 

jumlah penduduk lebih banyak pasti memiliki jumlah angkatan kerja 

atau penawaran tenaga kerja yang lebih banyak daripada wilayah yang 

memiliki jumlah penduduk lebih sedikit 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat 

disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah 

dalam jangka waktu tertentu.
42

 Penawaran tenaga kerja dalam 

masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk 

proses produksi. Jumlah yang bekerja dan mencari pekerjaan 

dinamakan angkatan kerja.  Penawaran tenaga kerja mencakup semua 

orang yang mempunyai pekerjaan ditambah jumlah mereka yang 

secara aktif mencari pekerjaan.  

Pada perekonomian yang modern, terdapat kendala yang 

dihadapi berupa gangguan yang terjadi baik di sisi permintaan 

maupun penawaran. Upah dan kesempatan kerja yang selalu berubah 

merupakan respon dari perubahan yang terjadi dari sisi ekonomi, 

politik, dan sosial. Ketika pasar kerja bereaksi terhadap gangguan 
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yang terjadi upah dan kesempatan kerja akan selalu bergerak menuju 

titik keseimbangan yang baru. Secara umum, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran tenaga kerja ialah: jumlah penduduk, 

struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, 

kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, 

penduduk yang bersekolah, dan kondisi perekonomian.
43

  

 

B. Tinjauan tentang Industri Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Kata „pariwisata‟ berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. 

Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan wisata 

berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau 

berkeliling.
44

 

Menurut Instruksi Presiden No. 19 tahun 1969 kepariwisataan 

adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan 

lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, 

pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Menurut 

Undang-Undang No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, “pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

di bidang ini.  Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang- 

Undang No.10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
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didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
45

 

WTO mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai aktivitas yang 

dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal 

diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-

turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain. 
46

 

Menurut James J Spilllane “ Pariwisata adalah perjalanan dari satu 

tempat ketempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan 

ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dan 

dimensi sosial budaya dan ilmu”.
47

 

Dari beberapa pengertian pariwisata diatas dapat disimpulkan 

bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

perjalanan untuk rekreasi yang dilakukan ke suatu tempat diluar dari  

daerahnya yang bersifat sementara yang dalam kegiatan itu telah 

disediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah, 

swasta, dan masyarakat sekitar lingkungan tempat wisata. 

2. Jenis-Jenis Pariwisata 

Setiap wisatawan yang melakukan pariwisata memiliki motif 

tersendiri terutama dalam hal wisatawan yang ada pada luar daerah. 

Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis 

pariwisata karena suatu daerah maupun suatu negara pada umumnya 
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dapat menyajikan berbagai atraksi wisata, yang akan berpengaruh pada 

fasilitas yang perlu disiapkan dalam pembangunan maupun program 

promosi dan periklanannya.
 
 

Jenis-jenis pariwisata yang dikenal saat ini, antara lain:
 

a. Wisata Budaya 

Wisata budaya adalah suatu kegiatan mengadakan kunjungan atau 

peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya 

dan seni mereka.  

b. Wisata Industri 

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, 

atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian 

dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan 

maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian 

termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal ini banyak  

dilakukan di negara- negara yang telah maju perindustriannya dimana 

masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah 

atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang 

dihasilkan secara massal di negara itu. 
48

 

c. Wisata Sosial 

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta 

mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat 
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ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, seperti misalnya bagi 

kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. 

Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai 

kemampuan terbatas dari segi finansialnya untuk mempergunakan 

kesempatan libur atau cuti mereka dengan mengadakan perjalanan 

yang dapat menambah pengalaman serta pengetahuan mereka, dan 

sekaligus juga dapat memperbaiki kesehatan jasmani dan mental 

mereka 

d. Wisata Pertanian 

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan 

ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan 

sebagainya. di mana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat 

keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan 

suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di 

sekitar perkebunan yang dikunjungi.
 49

 

e. Wisata Maritim (Marina) atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-

lebih danau, bengawan, pantai, teluk, atau laut lepas seperti 

memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, 

kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat-lihat 

taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta 
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berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah 

atau negara-negara maritim. 

f. Wisata Cagar Alam 

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen 

atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan 

jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman 

lindung, hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata ini banyak 

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa 

udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang marga satwa yang 

langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat 

lain.   

g. Wisata Buru  

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki 

daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah 

dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru 

ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah 

ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan.  

h. Wisata Petualangan 

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan 

belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi (off the beaten track) 

penuh binatang buas, mendaki tebing teramat terjal.
50
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3. Industri  Pariwisata 

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling 

terkait dalam menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata.
51

 Di dalam 

industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang 

menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. Orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata. 

Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, 

pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya usaha pariwisata 

juga didukung oleh usaha-usaha lain karena industri pariwisata adalah 

industri yang multisektor. 

Peraturan pemerintah No.67 Tahun 1996, menjelaskan usaha 

pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik 

pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dalam 

bidang tersebut. 

a. Biro Perjalanan Wisata (BPW) 

1) Pengertian Biro Perjalanan Wisata 

Tour operator atau biro perjalanan wisata (BPW) adalah 

usaha yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain 
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yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik dari 

dalam ke luar negeri maupun sebaliknya. 

Tour operator merupakan suatu perusahaan yang usaha 

kegiatannya merencanakan, menyelenggarakan perjalanan 

orang-orang untuk tujuan pariwisata atas inisiatif dan risiko 

sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari 

penyelenggaraan perjalanan tersebut.
52

 

Usaha perjalanan ini sebagian orang menyebutnya sebagai 

tour dan travel agent.  Menurut surat keputusan Direktur Jendral  

Pariwisata No.16/4/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang 

Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan pada Bab I, penelitian 

Pasal satu memberikan pengertian bahwa ”Usaha perjalanan 

adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, 

menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang 

atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan 

tujuan utama untuk berwisata.
53

 

Dennis L.Foster dalam bukunya First Class An 

Introduction to Travel & Tourism menyatakan bahwa biro 

perjalanan wisata adalah sebuah perusahaan perjalanan yang 

menjual rancangan perjalanan secara langsung kepada 

masyarakat dan menjual jasa angkutan (udara, darat, dan laut), 
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akomodasi, wisata pelayaran, paket wisata, dan perjalanan 

tersebut.
54

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biro 

perjalanan wisata adalah usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan wisata dengan kegiatan merencanakan, 

menyelenggarakan perjalanan dengan tujuan mengambil 

keuntungan dari sekelompok orang yang menggunakan jasa 

mereka.  

Usaha biro perjalanan wisata dilakukan dalam bentuk 

badan usaha yang tunduk pada hukum di Indonesia. Bentuk 

badan usahanya bisa perseroan terbatas atau koperasi. 

Persyaratan utama untuk menjalankan usaha ini adalah 

tersedianya tenaga kerja yang profesional dalam jumlah dan 

kualitas yang memadai serta dimilikinya kantor tetap yang 

memenuhi syarat sesuai peraturan. 

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan, 

perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan 

perjalanan ibadah.  Biro perjalanan wisata merupakan kegiatan 

usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan 

menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama 
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berwisata. Bisnis utamanya membuat atau menyusun paket 

wisata, menjualnya kepada wisatawan dan memberikan 

pelayanan 

2) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata 

Kegiatan usaha biro perjalanan wisata  meliputi: 

a) Perencanaaan dan pengemasan komponen-komponen 

perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan 

daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya, dalam bentuk 

paket wisata. 

b) Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara 

menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau 

penjualan langsung kepada wisatawan atau konsumen. 

c) Penyedia layanan pramuwisata yang berhubungan dengan 

paket wisata yang dijual. 

d) Penyediaan angkutan wisata  

e) Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi, dan tiket 

pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya 

tarik wisata. 

f) Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa 

atau dokumen lain yang berkaitan. 

g) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama. 

h) Penyelenggara perjalanan intensif. 
55
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3) Peran Biro Perjalanan dalam Pariwisata 

Berkembangnya suatu daerah industri pariwisata 

membutuhkan alat-alat transportasi yang akan membawa para 

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke objek-objek 

wisata.
56

 Untuk itu dibutuhkan pelayanan transportasi yang 

terorganisasi yaitu dengan pengelolaan yang teratur, disiplin, 

dan terarah dengan sistem manajemen yang bisa 

dipertanggungjawabkan. tuntunan alat-alat transportasi ini 

mendorong munculnya biro-biro perjalanan yang khusus 

berfungsi sebagai biro-biro yang melayani para wisatawan 

dalam perjalanan atau menuju ke objek wisata yang diinginkan. 

Pesatnya pertumbuhan kepariwisataan tidak terlepas dari 

peran  sertanya biro-biro jasa, seperti biro perjalanan dan agen 

perjalanan. Dalam melakukan promosi pariwisata, biro-biro 

perjalanan biasanya memanfaatkan peristiwa-peristiwa budaya 

tahunan yang dipandang berbobot untuk ditawarkan kepada 

calon konsumen, misalnya upacara-upacara adat/tradisi. 

Pemasarannya dikemas di dalam satu paket kunjungan 

wisata dengan mengambil jalur-jalur wisata yang diatur 

berdasarkan keberadaan objek. Dengan demikian atraksi budaya 

dikemas/dipadukan menjadi satu paket dengan wisata alam. 

Oleh sebab, itu peran biro perjalanan sangatlah penting karena 
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dengan adanya biro perjalanan akan memudahkan wisatawan 

untuk mengadakan kegiatan pariwisata serta wisatawan akan 

melakukan kegiatan wisata dengan aman dan nyaman.  

b. Usaha Hotel 

Usaha hotel merupakan usaha sarana pariwisata dalam bidang 

usaha penyediaan akomodasi
57

. Seiring dengan meningkatnya arus 

kunjungan wisatawan ke suatu daerah maka keperluan sarana 

akomodasi bagi wisatawan juga mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan sarana akomodasi dapat bersifat memenuhi 

permintaan pasar yang sudah nyata, tetapi dapat juga merupakan 

antisipasi.
58

 Bagaimana pun juga pembangunan sarana akomodasi 

tidak dapat terlepas dari banyak sedikitnya wisatawan yang 

berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata karena pada akhirnya 

kepada pemakai jasalah kelangsungan hidup usaha sarana  akomodasi 

itu bergantung. 

1) Jenis-Jenis Usaha Akomodasi 

a) Inn atau Hotel 

Hotel berasal dari kata hostel yang artinya tempat 

penampungan untuk pendatang atau bisa juga disebut sebagai 

bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. 
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Jadi pada mulanya hotel diciptakan untuk melayani 

masyarakat. 

b) Motel 

Motel merupakan gabungan kata motor hotel artinya tempat 

beristirahat bagi pengemudi kendaraan bermotor. Motel 

berlokasi di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara 

satu kota dan kota lain.  

c) Resort 

Resort merupakan usaha akomodasi untuk relaksasi atau 

rekreasi, yang pada umumnya berlokasi didaerah-daerah 

peristirahatan, misalnya pantai atau pegunungan. 

d) Pondok Wisata  

Pondok wisata atau homestay adalah usaha perorangan 

dengan menggunakan sebagian rumah tinggal untuk 

penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan 

pembayaran harian. 

e) Losmen 

Losmen adalah sejenis penginapan komersil yang 

menggunakan seluruh atau sebagian dari satu bangunan 

khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa 

pelayanan penginapan (tanpa makan) yang menawarkan tarif 

kamar yang lebih murah daripada hotel.
 59
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f) Cottage 

Cottage merupakan rumah kediaman. Biasanya dipedesaan, 

yang berbentuk bangunan satu atau dua lantai. Posisi lantai 

kedua digunakan utuk kamar-kamar tidur, sementara lantai 

satu digunakan ruang duduk dan ruang makan.
 60

 

2) Pengertian Hotel 

Berdasarkan keputusan menteri pariwisata, pos, dan 

telekomunikasi nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tahun 1987 

tentang ketentuan usaha dan penggolongan hotel disebutkan 

dalam Bab I pasal 1 poin b: Hotel adalah salah satu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan 

untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan 

minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara 

komersil serta memenuhi ketentuan persyaratan yang 

ditetapkan.
61

 

Menurut Keputusan menteri negara lingkungan hidup No. 

52 tahun 1995 Hotel adalah jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara 

komersil yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati. 
62
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel 

adalah jenis akomodasi yang menggunakan seluruh bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan yang dikelola secara 

komersil.  

3) Kegiatan Usaha Hotel  

Kegiatan usaha hotel meliputi: 

a) Penyediaan kamar tempat menginap 

b) Penyediaan tempat pelayanan makan dan minum 

c) Pelayanan pencucian pakaian/binatu 

d) Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang 

diperlukan bagi penyelenggara kegiatan usaha hotel. 
63

 

4) Peranan Hotel dalam Pariwisata 

Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat 

penting. Hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu 

para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan 

jasa penginapan yang disediakan oleh hotel. 

Hubungan industri perhotelan dan kepariwisataan memiliki 

kaitan yang erat. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan 

(main tourism superstructures) yang berarti hidup dan 

kehidupannya banyak tergantung oleh wisatawan yang datang. 
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Bila kita umpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu 

bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. 

Sebagai industri perdagangan yang bergerak dibidang jasa, 

pariwisata memiliki mekanisme peraturan yang kompleks karena 

mencangkup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara 

asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya 

dengan melibatkan banyak hal diantaranya: transportasi, 

penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena 

itu, industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting 

dalam pengembangan pariwisata. 

Keberadaan hotel juga menentukan perkembangan dunia 

pariwisata  di kota setempat. Tanpa adanya akomodasi pariwisata 

yang memadai, maka industri pariwisata akan mengalami 

kesulitan dalam perkembangannya. Keberadaan hotel juga 

terkadang menjadi tolak ukur akan tingkat dan kualitas pariwisata 

setempat,  sehingga tentunya mempengaruhi pendapatan daerah di 

segi pariwisata.
65

 

4. Dampak Pariwisata 

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat 

sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Di 

mana dampak- dampak itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Dampak Ekonomi Pariwisata 

1) Menghasilkan Pendapatan Bagi Masyarakat 

Setiap kegiatan wisata menghasilkan pendapatan, khususnya bagi 

masyarakat setempat. Pendapatan itu dihasilkan dari transaksi 

antara wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk pembelanjaan 

yang dilakukan oleh wisatawan. Pengeluaran wisatawan 

terdistribusi tidak hanya ke pihak-pihak yang terlibat langsung 

dalam industri pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan 

wisata, dan pemandu wisata. Distribusi pengeluaran wisatawan 

juga diserap ke sektor pertanian, sektor industri kerajinan, sektor 

angkutan, sektor komunikasi, dan sektor lain yang terkait. 

2) Menghasilkan Lapangan Pekerjaan  

Pariwisata merupakan industri yang menawarkan beragam jenis 

pekerjaan kreatif sehingga mampu menampung jumlah tenaga 

kerja yang cukup banyak. Sebagai contoh wisatawan yang 

bersantai di pantai dapat memberikan pendapatan bagi penjual 

makan minum, penyewa tikar, pemijat, dan pekerja lain.  

3) Meningkatkan Struktur Ekonomi 

Peningkatan pendapatan masyarakat dari industri pariwisata 

membuat struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. 

Masyarakat bisa memperbaiki kehidupan dari bekerja di industri 

wisata.
66

 

                                                             
66

   Gamal Suwantoro,  Op.Cit, h.184.  



 
   66 
 

4) Membuka Peluang Investasi  

Keragaman usaha industri pariwisata memberikan peluang bagi 

para investor untuk menanamkan modal. kesempatan berinvestasi 

di daerah wisata berpotensi membentuk dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat. 

5) Mendorong Aktivitas Wirausaha (Interpreneurships)  

Adanya kebutuhan wisatawan saat berkunjung ke dinasti wisata 

mendorong masyarakat untuk menyediakan kebutuhannya dengan 

membuka usaha atau wirausaha. Pariwisata membuka peluang untuk 

berwirausaha dengan menjajakan berbagai kebutuhan wisatawan baik 

produk barang maupun produk jasa.
 67

 

b. Dampak Pariwisata terhadap Sosial Budaya 

Dampak pariwisata terhadap sosial budaya setempat tidak dapat 

secara terlihat (abstrak) karena perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat akibat industri pariwisata tidak terjadi seketika, tetapi 

melalui proses. Pengaruh pariwisata mirip seperti bola-biliar, dalam 

hal ini bola sebagai pariwisata dan lubang-lubang yang ada adalah 

masyarakat setempat. Bola bergerak secara langsung dan tidak 

langsung berusaha masuk ke lubang-lubang yang ada. Akibatnya, 

sering terjadi  efek demontrasi di masyarakat (demonstation effect). 
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Wisatawan dianggap oleh penduduk sebagai contoh yang lebih baik 
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sehingga ia meniru agar mudah berinteraksi. Efek demonstrasi dapat 

mengembangkan dan memajukan masyarakat itu sendiri tetapi juga 

dapat merusak dan memusnahkan masyarakat itu sendiri.  

Menurut Cohen, dampak pariwisata terhadap perekonomian bisa 

bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Secara umum dampak 

tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

1) Dampak terhadap penerimaan devisa 

2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat  

3) Dampak terhadap peluang kerja  

4) Dampak terhadap harga dan tarif 

5) Dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan  

6) Dampak terhadap pembangunan 

7) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.
69

 

5.  Industri Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja 

Industri dapat dikatakan memegang peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara karena melalui pembangunan 

industri tersebut 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. Dalam 

perencanaan penyerapan tenaga kerja, dengan melalui penambahan 
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modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan penyediaan lapangan kerja yang cukup 

besar. Penyediaan lapangan kerja tersebut dapat dilakukan dengan 

menghasilkan barang dan jasa dimana kegiatan tersebut memerlukan 

faktor-faktor produksi sehingga dengan adanya proses produksi dapat 

menciptakan lapangan kerja. 

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. 
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Analisis ekonomi Harrod dan Domar mengatakan bahwa, apabila 

penduduk bertambah maka pendapatan per kapita akan berkurang, 

kecuali bila pendapatan rill bertambah. Selanjutnya bila angkatan kerja 

bertambah, maka output juga harus bertambah untuk mempertahankan 

kesempatan kerja penuh dan bila ada investasi maka pendapatan rill juga 

harus bertambah untuk mencegah adanya kapasitas menganggur.
70

 

Sasaran pembangunan dewasa ini adalah meningkatkan 

pembangunan industri yang relatif padat karya dalam rangka 

penanggulangan masalah ketenagakerjaan. Akhir-akhir ini pertambahan 

angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuan menyerap tenaga kerja, ini dikarenakan semakin 

berkembangnya sistem padat modal.  Penduduk yang terserap, tersebar di 

berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak 

orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. 

Pariwisata menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai sektor andalan karena sebagai sebuah industri, dalam 

perkembangnya pembangunan di berbagai sektor  pariwisata bisa 

dijakdikan sebuah industri masa depan yang mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. 

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap 

kebutuhan tenaga orang dan industri ini sifatnya pelayanan jasa maka 

membutuhkan unsur cepat, mudah, nikmat, juga ramah. Fungsi 
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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.  

Fungsi sosial yang paling dominan dari sektor pariwisata adalah 

perluasan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata sangat 

membutuhkan tenaga kerja 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. 

6. Pariwisata Syariah 

a. Pengertian Pariwisata Syariah 

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya 

berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalan-

peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata 

syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend 

baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, 

maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-

nilai Islam.   
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Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang ditujukan kepada 

manusia untuk memperhatikan ligkungan sekitar, orang-orang yang 

ada disekitar kita dalam hal kebiasaan/ adatnya untuk memperhatikan 

segala sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada 

allah SWT.  Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-

Ankabut: 29: 20 : 

                 

                     

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka 

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
71

 

 

Di mana Safar diatas ditujukan untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai 

pendorong jiwa manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap 

keesaan Allah SWT dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. 

Hal ini juga terdapat pada QS. Ar-Rum: 30: 9 
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Artinya: dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka 

bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh 

orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari 

mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta 

memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka 

makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali 

tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang 

Berlaku zalim kepada diri sendiri.
72

 

 

Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. 

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena 

karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. 

Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam 

pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan 

pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-

nilai dan etika syariah.
73

  Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya 

pada wisata religi. 

Konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian 

nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai 

syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut 

umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan 

pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat 

Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, 
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hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma 

keislaman.
 74

 

Menurut Sofyan wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu 

wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang 

dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen 

wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim 

yang ingin menikmati kearifan lokal.
75

 

 Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan 

wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan 

Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil pencipataan Allah 

SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib 

sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terpasilitasi dengan 

baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. 

b. Kriteria Umum Pariwisata Syariah 

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dan 

Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), pariwisata syariah mempunyai kriteria umum 

sebagai berikut: 

1) Berorentasi pada kemaslahatan umum 

2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan 

3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat 
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4) Menghindari maksiat 

5) Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti 

menghindari perilaku hedonis dan asusila 

6) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan 

7) Bersifat universal dan inklusif 

8) Menjaga kelestarian lingkungan 

9) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.
 76

 

c. Karakteristik Pariwisata Syariah 

Delapan faktor  standar pengukuran pariwisata syariah dari segi 

administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal 

tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu: 

1) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim 

secara keseluruhan 

2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati 

prinsip-prinsip Islam 

3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam 

4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip Islam 

5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal 

6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi 

7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan 

muslim melakukan kegiatan keagamaan 
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8) Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam.
77

 

d. Komponen Usaha Pariwisata Syariah 

Jika kriteria umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diaplikasikan pada komponen usaha 

maka harus memenuhi beberapa hal berikut: 

1) Daya Tarik / Objek Wisata Syariah 

Dari sisi objek wisata, hal yang harus mendapat perhatian adalah: 

a) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata 

buatan 

b) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci 

c) Tersedia makanan dan minuman yang halal 

d) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak 

bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah 

e) Terjaga kebersihan sanitasi lingkungan.
78

 

2) Akomodasi Pariwisata Syariah 

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang 

sesuai dengan standar syariah yang sudah mendapat sertifikat dari 

Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang 

mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak 
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hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal 

berikut:  

a) Tersedia  fasilitas yang layak untuk bersuci 

b) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah 

c) Tersedia makanan dan minuman halal 

d) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk 

keluarga dan bisnis.  

e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan  

3) Usaha Penyedia Makanan dan Minuman 

Seluruh restoran, kafe, jasa boga di objek wisata syariah harus 

terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan 

baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses 

memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, cafe, maupun 

jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. 

Jika cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai 

kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 

a) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat MUI 

b) Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak 

terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan 

selanjutnya apabila poin a belum terpenuhi 

c) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
79
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4) SPA, Sauna dan Massage 

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas 

SPA bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata 

syariah ini, antaranya: 

a) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk 

pelanggan wanita 

b) Tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi 

c) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi 

dan produk turunannya 

d) Tersedia sarana yang memudahkan ibadah 

5) Biro Perjalanan Wisata  

Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualifikasi 

syariah, namun penting bagi biro perjalanan tersebut melakukan 

beberapa hal berikut: 

a) Menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan 

kriteria umum pariwisata syariah 

b) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum 

akomodasi pariwisata syariah 

c) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang 

sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan 

minuman pariwisata syariah. Misalnya, untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan muslim yang menggunakan jasanya, biro 
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perjalanan wisata harus mengetahui rumah makan yang 

menyajikan makanan halal ketika berada di objek wisata.
80

 

6) Pramuwisata (Pemandu Wisata) 

Pramuwisata memegang peran sangat penting dalam penerapan 

prinsip syariah di dunia wisata, karena pramuwisatalah yang 

bertugas untuk menjaga berbagai aturan syariah yang diterapkan 

dalam pariwisata syariah yang ditetapkan dalam pariwisata syariah 

karena posisinya adalah sebagai pemimpin perjalanan wisata, maka 

ia harus memenuhi syarat berikut: 

a) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam 

menjalankan tugas  

b) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan 

bertanggungjawab. 

c) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai nilai dan etika Islam 

d) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku. 

Hal ini menjadi sangat penting, karena pramuwisata harus 

memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai 

pariwisata syariah agar dapat memberikan nilai-nilai Islam 

selama perjalanan wisata. 
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C. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengenai pengaruh industri pariwisata terhadap 

penyerapan tenaga kerja telah dilakukan peneliti sebelumnya. Salah satunya 

dilakukan oleh Fatur Huda Nur Susilo yang merumuskan tentang pengaruh 

sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang
81

 yang dikaji adalah pengaruh jumlah hotel dan 

restoran, jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat pendapatan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandungan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan dan tingkat 

pendapatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan 

jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

yang ada di Kecamatan Bandungan.  

Made Ari Purbawa melakukan penelitian mengenai Keterserapan 

tenaga kerja pada industri pariwisata di Kabupaten Buleleng tahun 2011-

2015.
82

 Hasil Penelitian ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja akomodasi 

perhotelan  menyerap sebanyak 11.231 jiwa, jasa angkutan wisata sebanyak 

104 jiwa, souvenier shop sebanyak 1.367, restoran dan bar menyerap tenaga 

kerja sebanyak  2.967 jiwa.  Selain itu perkembangan penyerapan tenaga pada 

sektor industri pariwisata di Kabupaten Buleleng periode tahun 2010-2015 

mengalami perkembangan yang positif atau terus mengalami peningkatan. 
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Pada tahun 2011 menyerap tenaga kerja sebanyak 2.052 orang meningkat 

menjadi 2.736 orang pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013  

meningkat menjadi 3.180 orang. Pada tahun 2014 sebanyak 3.550 orang 

kemudian meningkat menjadi 3.701 orang pada tahun 2015, serta peramalan 

yang dilakukan dari 2016-2020 terus meningkat setiap tahunnya. 

Candra Rizkhi melakukan penelitian mengenai Peran sektor pariwisata 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah (PAD) di 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014.
83

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kemampuan sektor pariwisata tidak banyak didalam penyerapan 

tenaga kerja yaitu sebesar 1,21 persen dari jumlah tenaga kerja yang sudah 

bekerja atau dikategorikan sebagai elastis. Selain itu sektor pariwisata juga 

tidak memberikan kontribusi yang cukup besar selama kurun waktu 2010-

2014 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi yaitu 

rata-rata hanya sebesar 1,24 persen. Keseluruhan kontribusi atau sumbangan 

yang diberikan sektor pariwisata dari tahun ke tahun selama kurun waktu 

2010-2014 cenderung mengalami kenaikan. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Tinjauan Pustaka 

Peneliti dan 

tahun 

penelitian 

Judul penelitian 

terdahulu 

Metode dan 

variabel 
Hasil 

Fatur Huda 

Nur Susilo, 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

(2015) 

Pengaruh sektor 

pariwisata 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja di 

Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten 

Semarang  

Metode analisis 

data; Linear 

Berganda 

Variabel: 

Bebas: jumlah 

hotel dan 

restoran, jumlah 

objek wisata, 

jumlah wisatawan 

dan tingkat 

pendapatan. 

Terikat: 

penyerapan 

tenaga kerja 

Jumlah hotel dan 

restoran, jumlah 

wisatawan dan 

tingkat pendapatan 

berpengaruh positif 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja sedangkan 

jumlah objek 

wisata tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja yang ada di 

Kecamatan 

Bandungan 

Made Ari 

Purbawa, 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja, 

Indonesia 

(2016) 

Keterserapan 

tenaga kerja pada 

industri 

pariwisata di 

Kabupaten 

Buleleng tahun 

2011-1015 

Metode analisis 

data: analis deret 

waktu atau analis 

garis tren 

 

Variabel:  

Bebas: 

perhotelan, jasa 

angkutan wisata, 

souvenier shop, 

restoran dan bar 

Terikat: 

penyerapan 

tenaga kerja 

Penyerapan hotel 

sebanyak 11.231 

jiwa, jasa angkut 

104  jiwa, 

souvenier shop 

1.367,  restoran dan 

bar 2.967 jiwa 

selain itu,  

perkembangan 

penyerapan tenaga 

kerja positif atau 

terus mengalami 

peningkatan 

Candra Rizkhi, 

Universitas 

Jember (2015)  

Peran sektor 

pariwisata 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja dan 

pendapatan asli 

daerah (PAD) di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Metode analisis 

data: regresi 

linear berganda 

Variabel:  

Bebas: 

penyerapan 

tenaga kerja dan 

pendapatan asli 

Kemampuan sektor 

pariwisata tidak 

banyak didalam 

penyerapan tenaga 

kerja yaitu: 1,21 

persen. Selain itu, 

sektor pariwisata 

tidak memberikan 

kontribusi yang 
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tahun 2010-2014 daerah (PAD) 

Terikat: sektor 

pariwisata 

cukup besar pada 

PAD walaupun 

setiap tahunnya 

mengalami 

kenaikan  

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan industri pariwisata akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Dengan adanya pembangunan industri pariwisata  maka akan menambah 

lapangan pekerjaan baru dan menjadikan peluang untuk menampung 

angkatan kerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya 

dalam penanggulangan masalah tenaga kerja disektor pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat yaitu industri padat karya. Salah satu sektor yang mempunyai 

peluang yang besar dalam industri padat karya adalah industri pariwisata 

karena sektor pariwisata membawa banyak efek  (multiplier effect). 

Dengan adanya pembangunan pariwisata maka akan memberikan 

peluang yang besar untuk masyarakat dan juga pemerintah dalam hal 

melakukan kegiatan industri wisata.  Industri pariwisata adalah kumpulan 

usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata. 

Apabila jumlah wisatawan yang datang untuk berwisata disuatu daerah 

tujuan wisata terus meningkat maka akan mendorong pengusaha untuk 

melakukan investasi untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada didaerah 

wisata tersebut yang akan menyerap tenaga kerja didalamnya.  

Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata maka akan 

membutuhkan layanan akomodasi yang memadai. Layanan akomodasi ini 
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adalah hotel, cottage, losmen dan tempat penginapan lainnya. Berhubung 

layanan akomodasi ini merupakan layanan usaha jasa maka akan memerlukan 

banyak tenaga kerja yang akan terserap di dalam usaha akomodasi ini.  

Biro perjalanan wisata juga tak kalah penting karena dengan 

berkembangnya zaman masyarakat lebih menyukai sesuatu yang serba instan 

dan ini berlaku juga untuk kegiatan pariwisata. Bagi wisatawan yang sibuk 

yang tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menentukan rencana 

liburan maka biro perjalanan wisata telah memberikan kemudahan dengan 

menyediakan paket wisata yang ditawarkan sehingga wisatawan bisa 

melakukan kegiatan wisata dengan mudah. Semakin berkembangnya biro 

perjalanan wisata juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang terserap 

didalamnya.  

Dengan berkembangnya usaha-usaha pariwisata maka akan menyerap 

banyak tenaga kerja yang tentunya akan menjadikan pendapatan masyarakat 

meningkat, selain itu juga memberikan sumbangan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Pesisir Barat yang diperoleh dari pajak dan juga retribusi lainnya. 

Selain itu juga dapat mengurangi pengangguran. 

Berdasarkan asumsi-asumsi pada pengaruh hotel dan biro perjalanan 

wisata terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar 2.1 
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   Pemerintah dan Pihak Swasta 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris dengan data.
84

 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting 

dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapatan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi 

sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.  

                                                             
84

 Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R & D) (Bandung: Alfabeta, 2012),  h.96. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sampel maka hipotesis 

yang digunakan ialah hipotesis statistik, dinamakan hipotesis statistik karena 

penelitian ini untuk mengetahui keadaan populasi, sumber datanya 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, yang 

dipelajari ialah data sampel. 

Pariwisata merupakan industri jasa yang banyak dikembangkan oleh 

masyarakat dunia untuk memperbesar penerimaan devisa, untuk 

memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong 

pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

pariwisata juga memiliki efek ganda yang mampu menciptakan kesempatan 

kerja baru dan peluang usaha baru yang melibatkan banyak orang 

didalamnya.  

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hotel dan biro perjalanan 

wisata berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang 

dapat diartikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi  atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,  analisis 

data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
85

 

Penelitian ini termasuk penelitian penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat.
86

 

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

reseach). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang 

bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan 
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penelaahan terhadap beberapa buku, data  jurnal,  dan artikel.
87

   Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan 

ekonomi dan juga pariwisata, data Dinas Pariwisata, data Badan Pusat 

Statistik (BPS),  data Dinas Tenaga Kerja, yang berkaitan dengan data 

jumlah hotel dan tenaga kerja yang terserap didalamnya dan  juga data 

tentang biro perjalanan wisata beserta tenaga kerja yang terserap 

didalamnya.  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang persentase 

pengaruh hotel dan juga biro perjalanan dalam menyerap tenaga kerja 

yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.  Deskriptif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu.
88

  

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya 

dalam bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah untuk diketahui 

maupun untuk dibandingkan satu dengan lainnya.
89

  Data-data kuantitatif 
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dalam penelitian ini menganalisis pengaruh hotel dan biro perjalanan wisata  

terhadap penyerapan tenaga kerja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan  

data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
90

  Di mana data yang diperoleh didapatkan dari instansi atau 

pihak yang mempunyai kaitan dan wewenang secara langsung.  Data didapat  

dari BPS Lampung Barat yaitu data tersusun tahun 2009-2016 berupa data 

runtut waktu (time series)  dan yang bersifat eksternal didapat melalui 

sumber-sumber di luar dari data yang di publikasikan oleh Pesisir Barat, 

Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja   dan juga artikel, Jurnal, dan internet 

yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan dokumentasi dan wawancara. 

1. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
91

  Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-

data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan 

keperluan penelitian. Dokumentasi untuk memperoleh data jumlah hotel 
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dan tenaga kerja yang ada, jumlah biro perjalanan wisata dan tenaga 

kerja yang ada yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Lampung Barat dan Dinas Pariwisata Pesisir Barat.  

2. Metode wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa 

sambil bertatap muka. Tujuannya untuk mendapatkan informasi 

mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata 

dan bagaimana pengembangannya sehingga akan menghasilkan 

penyerapan kerja disektor pariwisata akan semakin banyak, yang di 

interview adalah Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Pesisir Barat. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya.
92

  Populasi 

yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan data hotel dan 

penyerapan tenaga kerjanya, seluruh laporan data biro perjalanan wisata dan 

penyerapan tenaga kerjanya  yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian.
93

 Dalam hal ini penulis 

menggunakan sampel delapan  tahun terakhir yaitu tahun 2009-2016. 
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Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja  

dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.
94

 Adapun alasan 

pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah berhubung Kabupaten Pesisir 

Barat adalah kabupaten yang baru terbentuk di tahun 2013 dan  data yang 

tersedia di Kabupaten Pesisir Barat masih sedikit maka penulis memilih tahun 

2009-2016 dikarenakan  data yang diterbitkan dari BPS Kabupaten Lampung 

Barat terbaru tersedia di bawah tahun 2017. 

E. Definisi Variabel Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.  

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada 

satu variabel terikat yang digunakan yaitu jumlah penyerapan tenaga 

kerja. data penyerapan tenaga kerja yang akan diteliti adalah data BPS 

yang diambil dari tahun 2009-2016. 

2. Variabel Bebas (Variabel  Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah data jumlah hotel dan 

data jumlah biro perjalanan wisata  yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 
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                                  Tabel 3.1 

                     Definisi Operasional Variabel 

Variabel Ukuran 
Sumber/ 

Referensi 

Skala 

Pengukuran 

   Hotel (X1) Jumlah 

Hotel BPS 
Rasio 

(Unit) 

   Biro Perjalanan Wisata   

    (X2) 

Jumlah Biro 

perjalanan 

Wisata 

Dinas 

Pariwisata 

Rasio 

(Unit) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) 

Jumlah  

Tenaga 

Kerja  

BPS 
Rasio 

(Orang) 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari 

fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-

fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat khusus.
95

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat 

diinterpresentasikan dan mudah dipahami adalah: 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian 

menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat 

gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut.  Deskriptif kuantitatif 
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dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis daskriptif ini ditujukan 

untuk mengetahui gambaran pengaruh hotel dan biro perjalanan wisata 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk 

membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk 

memeperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka 

asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. 

 Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya 

dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. 

Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kolmogrovsmirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya 

data yang digunakan. Uji kolmogrovsmirnov adalah uji beda antara 

data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.  
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b) Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antara variabel bebas (independent). Apabila terjadi 

kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem 

multikolineritas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefisien 

korelasi antar variabel independent haruslah lemah dibawah 0,05 

Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolineritas.
96

  

c) Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).  Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokolerasi dalam suatu penelitian.  

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan 

yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas.  
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3. Regresi Linear Berganda 

Untuk alat uji hipotesis  peneliti menggunakan analisis regresi 

berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua 

variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah 

variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).
97

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

 Dimana: 

Y  : Penyerapan tenaga kerja 

a  : Bilangan konstanta 

b1-b2 : Koefisien regresi  

X1  :  Jumlah hotel 

X2  :  Jumlah biro perjalanan wisata 

e   : Error 

4. Uji Hipotesis 

a) Uji F atau Uji Simultan 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel idependen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan 

regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari 
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hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik 

berikut: 

1) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

2) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima               
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian ( Kabupaten Pesisir Barat) 

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu dari lima belas 

kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung. Ibukota dari kabupaten 

ini adalah Krui. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

No.22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5364) tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru 

(DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 

November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012. 

Keadaan wilayah sepanjang pantai Pesisir Barat umumnya datar 

sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian 

Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, 

yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sembayan (1.744 m), Gunung 

Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).  

Iklim yang ada di Pesisir Barat terbagi menjadi dua tipe 

dikarenakan adanya pengaruh rantai pegunungan Bukit Barisan. Tipe 

iklimnya yaitu tipe A, yang memiliki jumlah bulan basah yang berada 

lebih dari sembilan bulan terdapat di bagian Barat Taman Bukit Barisan 

Selatan termasuk Krui dan Bintuhan. Tipe B dengan jumlah bulan basah 

tujuh sampai sembilan bulan terdapat di bagian Timur Taman Nasional 
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Bukit Barisan Selatan.  Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 

2.500 – 3.000 milimeter kubik pertahun.  

a. Geografi  Kabupaten Pesisir Barat 

Kabupaten Pesisir Barat terletak pada Koordinat  4˚¸40ꞌ¸0ꞌꞌ 

Lintang Selatan dan 103˚¸30ꞌ¸0ꞌꞌ- 104˚¸50ꞌ¸0ꞌꞌ Bujur Timur. 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat  memiliki luas   2.907, 23     

atau 8,39% dari Luas wilayah Provinsi Lampung, dengan mata 

pencaharian sebagian penduduknya sebagai petani dan nelayan. 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 

kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat di sebut Pekon) dan 2 

kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar   151.288 jiwa. 

Kabupaten Pesisir Barat berbatasan dengan Sebelah Utara 

dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;  

Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanggamus;   Sebelah Selatan 

dengan Samudera Hindia dan  Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.  

Luas wilayah wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah 2.907,23 

    di mana kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah 

Kecamatan Bengkunat Belimbing yaitu sebesar 947,70     dan 

yang paling sedikit adalah Kecamatan Krui Selatan yaitu sebesar 
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36,25    . Agar lebih jelas luas wilayah Pesisir Barat menurut 

kecamatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini .      

Tabel 4.1 

  Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2012 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kecamatan 

dengan wilayah yang paling luas terdapat di Kecamatan Bengkunat 

Belimbing dengan luas wilayah 947,70   . Kecamatan Bengkunat 

Belimbing mempunyai potensi pariwisata yaitu pantai yang panjang 

dan menarik untuk menjadi tempat rekreasi selain itu potensi wisata 

yang bisa dikembangkan di kecamatan ini adalah wisata berburu, 

rekreasi air terjun dan sumur tujuh di Pekon Way Haru, wisata 

No Kecamatan Luas (   ) Persentase 

1 Pesisir Selatan 409,17 14,17 

2 Bengkunat 215,03 7,45 

3 Bengkunat Belimbing 947,70 32,69 

4 Ngambur 327,17 11,33 

5 Pesisir Tengah 120,17 4,18 

6 Karya Penggawa 211,11 7,31 

7 Way Krui 40,92 1,42 

8 Krui Selatan 36,25 1,26 

9 Pesisir Utara 84,27 2,92 

10 Lemong 454,97 15,76 

11 Pulau Pisang 64,00 1,51 

Jumlah 2.907,23 100,00 
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kawasan (fatroli gajah) di Pekon Pemerihan, wisata bahari (Teluk 

Bengkunat Belimbing), dan wisata pulau betuah serta tracking hutan 

hujan tropis. 

Wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Krui Selatan 

dengan luas wilayah 36,25    . Kecamatan ini mempunyai potensi 

wisata pantai dan laut yang membentang di sepanjang wilayah 

kecamatan dengan gelombang air laut yang tinggi dan sangat 

menarik untuk dikembangkan. 

b. Kependudukan 

1) Demografi 

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah 

penduduk ini dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini  

                                         Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Pesisir Barat Tahun 2009 - 2016 

No Tahun Jumlah Penduduk 

1 2009 140.641 

2 2010 142.228 

3 2011 143.815 

4 2012 145.129  

5 2013 145.419 

6 2014 148.412 

7 2015 149.890 

8 2016 151.288 

               Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2017 

 

 

 



 
   100 
 

2) Angkatan Kerja 

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Barat  

                                          Tabel 4.3 

Jumlah Angkatan Kerja Pesisir Barat Tahun 2009 -  2016 

 

           

 

 

    (*) Data masih bergabung dengan Kabupaten Induk 

  Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2013 

          (**)Data Kabupaten Pesisir Barat 

            sumber: Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Pesisir Barat, 2017 

 

Berdasarkan data jumlah angkatan kerja diatas dapat 

dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 data 

Kabupaten Pesisir Barat masih menyatu dengan data Kabupaten 

Lampung Barat. Dari tahun 2013 data Kabupaten Pesisir Barat 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya angkatan kerja mengalami 

kenaikan yaitu pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja 

Kabupaten Pesisir Barat sebesar 84.445 mengalami peningkatan 

pada tahun 2014 yaitu menjadi 87.438 dan mengalami kenaikan 

lagi pada tahun 2015 menjadi 97.862 dan pada tahun 2016 juga 

mengalami kenaikan kembali menjadi 98.260.  

 

 

No Tahun Jumlah Angkatan Kerja 

1 2009 216.721* 

2 2010 217.117* 

3 2011 205.048* 

4 2012 248.924* 

5 2013 84.445** 

6 2014 87.438** 

7 2015 97.862** 

8 2016 98.260** 
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c. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru yang ada 

di Lampung di mana kabupaten ini adalah pecahan dari Kabupaten 

Lampung Barat. Sejak berdirinya Kabupaten Pesisir Barat  

perekonomian daerah  tersebut menunjukkan perkembangan yang 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) harga konstan dan PDRB harga berlaku 

yang terus meningkat setiap tahunnya. Di mana PDRB harga konstan 

dan PDRB  harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dalam 

volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten 

Pesisir Barat. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat secara 

periodik. Pada tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 

2,39 triliun. Sedangkan pada tahun 2013, peningkatan PDRB atas 

dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 2,59 triliun 

rupiah atau meningkat 8,59 persen dari tahun sebelumnya. 

Kemudian mengalami kenaikan 12,59 persen menjadi 2,95 triliun 

rupiah pada tahun 2014 dan kembali naik sebesar 13,87 persen 

menjadi 3,32 triliun rupiah pada tahun 2015. Dengan demikian, 

terjadi peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 

11,68 persen pertahun selama tahun 2012-2015. 

Hal yang sama juga terlihat pada PDRB atas dasar harga 

konstan (PDRB riil). Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 

mampu menunjukkan adanya peningkatan volume produksi  barang 
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dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 

2013, PDRB riil menjadi 2,28 triliun rupiah atau naik sebesar 120,02 

miliar dari tahun 2012. Tahun 2014, PDRB riil menjadi 2,40 triliun 

rupiah dan tahun 2015 mencapai 2,52 triliun rupiah atau meningkat 

4,93 persen dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, terjadi kenaikan 

PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,19 persen pertahun selama 

2012-2015. 

 

 
          Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2015 

 

Gambar 4.1 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Atas 

Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 

 (2010 = 100) Tahun 2012 -2015 (Juta Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,390,013.03  
2,595,451.32  

2,922,226.04  3,327,658.64  

2,165,799.28  
2,285,814.84  

2,402,263.50  
2,520,735.06  
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1) Struktur Ekonomi 

Besarnya peran masing-masing lapangan usaha dalam 

pembentukan total PDRB mencerminkan struktur perekonomian 

wilayah yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah 

sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan suatu lapangan usaha 

dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari 

nilai tambah yang diciptakan masing-masing lapangan usaha 

menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap 

kemampuan berproduksi dari masing-masing lapangan usaha.  

Dengan demikian, berdasarkan peranan masing-masing lapangan 

usaha terhadap total PDRB dapat mencerminkan lapangan usaha 

mana yang memberikan peranan terbesar dan memiliki peran 

penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir 

Barat. 

Jadi selama periode tahun 2012-2015, perekonomian 

Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh tiga lapangan 

usaha yang utama yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan pada 

tahun 2015 memiliki peranan sebesar 54,18 persen terhadap total 

PDRB. Peranan terbesar kedua adalah perdagangan besar dan 

eceran, resparasi mobil dan motor yang mencapai 10,56 persen 

pada tahun 2015. Lapangan usaha terbesar ketiga yaitu 

pertambangan dan penggalian. Pertambangan penggalian 
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berkontribusi sebesar 5,60 persen. Hal ini dapat dilihat melalui 

tabel berikut ini.  

     Tabel  4.4 

      Peranan PDRB  Kabupaten Pesisir Barat Menurut 

Lapangan Usaha (persen),  2012-2015 

No Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 

1 Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

54,01 53,68 53,04 54,18 

2 Pertambangan 

dan Penggalian  

5,44 5,48 5,14 5,60 

3 Industri 

Pengolahan 

4,62 4,73 5,14 5,60 

4 Pengadaan Listrik 

dan Gas 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

0,06 0,05 0,06 0,06 

6 Kontruksi 4,92 4,75 5,07 4,66 

7 Perdagangan 

Besar dan Eceran; 

Resparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

11,81 11,73 11,19 10,56 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 

0,79 0,88 0,89 0,97 

9 Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,38 1,47 1,55 1,57 

10 Informasi dan 

Komunikasi 

1,63 1,62 1,55 1,98 

11 Jasa Keuangan 

dan Asuransi  

1,66 1,68 1,64 1,44 

12 Real Estat 3,52 3,53 3,54 3,32 

13 Jasa Perusahaan 0,12 0,13 0,14 0,13 

14 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

4,67 4,64 5,16 4,94 

15 Jasa Pendidikan 3,45 3,68 3,73 3,36 

16 Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

1,01 1,02 1,04 1,04 
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Sosial 

17 Jasa Lainnya 0,94 0,92 0,91 0,95 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

100,00 100,00 100,00 100,00 

       *Angka sementara 

       **Angka sangat sementara 

       Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2015 

                                                                                                                                                                                     

2) Pertumbuhan Ekonomi 

Pada tahun 2015, Kabupaten Pesisir Barat mengalami 

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

terendah selama 3 tahun terakhir terjadi di tahun 2015. 

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat 

tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, 

di mana PDRB Nasional tahun 2015 hanya tumbuh 4,75 persen 

dari 5,02 persen ditahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB 

Kabupaten  Pesisir Barat tahun 2015 mencapai 4,93 persen, 

sedangkan tahun 2014 tumbuh sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan 

ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh transportasi dan 

pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 14,40 persen. 

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah 

penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 10,63 persen. 

Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada jasa keuangan dan 

asuransi yaitu hanya mencapai 0,70 persen pada tahun 2015. 
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Tabel 4.5 

Laju Pertumbuhan Riil PDRB  Kabupaten Pesisir Barat 

Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2015 

No Lapangan Usaha 2013 2014* 2015** 

1 Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

4,74 4,48 4,63 

2 Pertambangan dan 

Penggalian  

8,49 6,16 10,49 

3 Industri Pengolahan 6,43 4,33 5,46 

4 Pengadaan Listrik dan 

Gas 

11,92 9,94 1,81 

4 Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

2,32 6,27 3,50 

5 Kontruksi 4,42 4,48 1,76 

6 Perdagangan Besar dan 

Eceran; Resparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

6,25 4,98 2,03 

7 Transportasi dan 

Pergudangan 

8,45 8,84 14,40 

8 Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

9,60 9,55 10,63 

9 Informasi dan 

Komunikasi 

8,02 7,14 8,62 

10 Jasa Keuangan dan 

Asuransi  

3,49 3,36 0,70 

11 Real Estat 7,80 6,65 6,19 

12 Jasa Perusahaan 13,70 13,48 7,74 

13 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

4,13 5,90 5,29 

14 Jasa Pendidikan 8,72 9,26 7,66 

15 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

7,37 8,50 7,65 

16 Jasa Lainnya 3,89 4,61 8,30 

Produk Domestik Regional 

Bruto 

5,54 5,09 4,93 

         *Angka sementara 

         **Angka sangat sementara 

         Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2015 
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3) PDRB Perkapita 

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa 

ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan perkapita 

suatu willayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan 

perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraannya.  Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan 

perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin 

menurun. Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah 

penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu 

PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai PDRB  perkepala atau persatu orang 

penduduk. 

Tabel 4.6 

 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi 

Lampung  2012-2015 

Uraian  2012 2013 2014* 2015** 

Kabupaten Pesisir Barat 16,44 17,66 19,69 22,20 

Provinsi Lampung 23,91 25,77 28,78 31,19 

          *Angka sementara 

           **Angka sangat sementara 

           Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2015 

Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat 

Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2012-2015 selalu mengalami 

peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa 

melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh 

setiap individu di Kabupaten Pesisir Barat, namun dengan melihat 



 
   108 
 

perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat secara umum 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  PDRB Perkapita 

Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 adalah sebesar 22,20 juta 

rupiah dengan pertumbuhan sebesar 12,74 persen dibandingkan 

tahun 2014. Sedangkan ditahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten 

Pesisir Barat hanya sebesar 19,69 juta rupiah. 

Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Pesisir 

Barat juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita 

Provinsi Lampung, meskipun nilai PDRB perkapita untuk 

Kabupaten Pesisir Barat selama empat tahun terakhir masih 

berada dibawah angka PDRB perkapita Provinsi Lampung. Pada 

tahun 2015, PDRB perkapita Provinsi Lampung mencapai 31,19 

juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,38 persen 

dibandingkan tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2014 hanya 

sebesar 28,78 juta rupiah. Berikut gambaran perbandingan PDRB 

Perkapita Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung tahun 2012-

2015. 
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    Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat 2015 

 

Gambar 4.2 

PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung 

(Juta Rupiah) Tahun 2012-2015 

 

 

PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi 

Lampung selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 

2012-2015, pendapatan perkapita Kabupaten Pesisir Barat masih 

berada dibawah pendapatan perkapita Provinsi Lampung. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara makro, rata-rata pendapatan 

penduduk Pesisir Barat masih dibawah rata-rata Provinsi 

Lampung. Akan tetapi perlu diketahui bahwa indikator PDRB 

perkapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat 

kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat 

digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi 

masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, dengan segala 

16.44 17.66 19.69 
22.20 

23.91 
25.77 

28.78 
31.19 

2012 2013 2014* 2015**

Pesisir Barat Lampung
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keterbatasan indikator PDRB perkapita dapat menunjukkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dan tolak ukur 

kemakmuran suatu daerah. 

d. Potensi Wisata Pesisir Barat 

Potensi wisata Pesisir Barat secara keseluruhan sangatlah  

banyak hampir setiap kecamatan memiliki potensi dalam bidang 

pariwisatanya. Potensi-potensi tersebut ada  yang telah dikelola 

adapula yang belum dikelola. Kecamatan yang mempunyai potensi 

pariwisata yang banyak adalah Kecamatan Bengkunat Belimbing 

namun yang telah banyak terkenal adalah Kecamatan Pesisir Selatan 

dan Pesisir Tengah. Adapun potensi wisata Pesisir Barat per-

kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Potensi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan 

Kecamatan 

No Nama Kecamatan Potensi Pariwisata 

1 Pesisir Tengah Pantai kuala stabas, pantai labuhan 

jukung, pantai way redak, repong 

dammar 

2 Lemong Makam Syekh Manula, objek wisata 

selam, wisata bahari dan wisata pantai 

batu kebayan 

3 Krui Selatan Pantai yang membentang di sepanjang 

wilayah kecamatan dengan gelombang 

air laut yang tinggi. 

4 Way Krui Air terjun alami  

5 Pesisir Selatan Kawasan wisata karang ngimbur, 

kawasan pantai melasti 

6 Ngambur  Pusat penangkaran penyu di Pekon 
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Muara Tembulih, wisata pantai yang 

indah sepanjang Kecamatan Ngambur 

7 Bengkunat 

Belimbing 

Pantai untuk rekreasi, wisata berburu, 

rekreasi air terjun dan sumur tujuh, 

wisata kawasan (patroli gajah) wisata 

bahari (Teluk Bengkunat Belimbing) 

wisata pulau petuah serta tacking hutan 

hujan tropis 

8 Bengkunat Pantai, berburu, hiking, camping, bird 

watching, moto cros, off road. 

9 Pesisir Utara Pantai untuk rekreasi, surfing, diving, 

camping, wisata mancing. 

10 Karya Penggawa Wisata pantai, wisata gua matu, wisata 

arung jeram 

11 Pulau Pisang Snorkeling, diving, memancing dan 

berenang 

Sumber: data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

2015 (diolah) 

 

e. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat 

Jumlah wisatawan mancanegara yang ada di Kabupaten Pesisir 

Barat dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke kecamatan-

kecamatan di Pesisir Barat setiap tahunnya. Adapun jumlah 

wisatawan yang berada di Pesisir Barat dapat di lihat dari tabel 

berikut: 
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        Tabel 4.8 

         Jumlah Wisatawan Mancanegara Pesisir Barat 2014 – 2016 

No Kecamatan 2014 2015 2016 

1 Pesisir Selatan 654 988 789 

2 Bengkunat 65 569 474 

3 Bengkunat 

Belimbing 

153 715 583 

4 Ngambur 315 839 679 

5 Pesisir Tengah 621 936 768 

6 Karya Penggawa 201 761 564 

7 Way Krui 55 532 426 

8 Krui Selatan 317 843 699 

9 Pesisir Utara 427 912 622 

10 Lemong 382 891 647 

11 Pulau Pisang 335 887 696 

Jumlah 3.521 8.866 6.942 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2014 

sebesar 3.521 orang dan mengalami kenaikan ditahun 2015 yaitu 

sebesar 8,866 dan  mengalami penurunan di tahun 2016 yaitu sebesar 

6.942. para wisatawan mancanegara yang ada mendiami seluruh 

Kecamatan di Pesisir Barat dan untuk yang paling banyak dikunjungi 

oleh wisatawan mancanegara adalah Kecamatan Pesisir Selatan.  
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B. Analisa Data 

1. Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data  

yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling.  Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan 

mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi berganda. 

Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari berbagai 

laporan tahunan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, Dinas 

Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja. Keseluruhan data yang diperoleh terdiri 

dari jumlah hotel, jumlah biro perjalanan wisata, jumlah tenaga kerja 

yang terserap di hotel maupun biro perjalanan wisata yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui 

bagaimana pengaruh industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga 

kerja khususnya pada hotel dan biro perjalanan wisata Kabupaten Pesisir 

Barat. 
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a. Hotel 

Adapun data mengenai hotel dengan indikator jumlah hotel di 

Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Perkembangan Hotel Pesisir Barat 2009-2016 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                     

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat  2017 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 

2009 jumlah hotel adalah sebesar 18 sedangkan pada tahun 2010 

terdapat 20 jumlah hotel dan di di tahun 2011 mengalami peningkatan 

menjadi 22 hotel. Selanjutnya, tahun 2013 mengalami peningkatan 

lagi menjadi 32 hotel dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 37 

hotel. Tahun selanjutnya mengalami peningkatan lagi yaitu tahun 

2015 menjadi 43 hotel dan pada tahun 2016 terdapat 44 hotel.  

Sehingga dapat dikatakan jumlah hotel dari tahun ke tahun cenderung 

Tahun Jumlah 

hotel 

Banyak 

kamar 

Banyak 

tempat 

tidur 

Jumlah 

Karyawan 

2009 18 216 340 108 

2010 20 246 378 120 

2011 22 288 464 128 

2012 25 287 480 140 

2013 32 340 566 168 

2014 37 354 594 188 

2015 43 370 611 196 

2016 44 373 618 222 
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mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri 

pariwisata yang ada di Pesisir Barat. 

b. Biro Perjalanan wisata 

Adapun data mengenai jumlah biro perjalanan wisata yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Perkembangan Biro Perjalanan Wisata Pesisir Barat  

2009-2016 

Tahun 
Jumlah Biro Perjalanan 

Wisata 

Jumlah 

Karyawan 

2009 1 18 

2010 2 31 

2011 2 26 

2012 3 46 

2013 3 49 

2014 4 63 

2015 4 68 

2016 4 49 

       Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  

        2008-2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diketahui tentang 

jumlah biro perjalanan wisata yang terdapat di Kabupaten Pesisir 

Barat. Perkembangan biro perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir 

Barat belum terlalu banyak. Pada tahun 2016 terdapat 4 biro 

perjalanan wisata begitupun tahun sebelumnya terdapat 4 biro 

perjalanan karena pada tahun 2016 berkurang satu biro perjalanan 
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wisata yaitu PJJ Tanjung Setia yang terpaksa harus tutup dan 

kemudian digantikan biro perjalanan lainnya yaitu Setia Wisata.  

c. Penyerapan Tenaga Kerja 

Adapun data jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada di hotel dan 

biro perjalanan wisata adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

       Jumlah Karyawan Hotel dan Biro Perjalanan Wisata  

2009-2016 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

          

 

 

 

 

Sumber: data diolah 2017 

 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009  

penyerapan tenaga kerja pada hotel dan biro perjalanan wisata adalah 

sebesar 126  pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 151 

karyawan.  Pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali menjadi 

154 karyawan. Selanjutnya untuk tahun 2012 mengalami kenaikan 

menjadi 186 karyawan dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

Tahun 
Jumlah Karyawan Hotel dan Biro 

Perjalanan Wisata 

2009 126 

2010 151 

2011 154 

2012 186 

2013 217 

2014 251 

2015 264 

2016 271 
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menjadi 217 dan di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 251. 

Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 mengalami kenaikan 

menjadi 264 dan untuk tahun 2016 mengalami kenaikan kembali 

menjadi 271 karyawan. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja 

secara keseluruhan untuk hotel dan biro perjalanan wisata  dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi yang terus mengalami 

peningkatan yaitu hotel sedangkan untuk biro perjalanan wisata 

cenderung tetap bahkan ada yang mengalami penurunan jumlah 

armada.  

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah ada 

sebelumnya harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, alat uji 

yang digunakan adalah uji one sample kolmogrov-smirnov. Data 

dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan 

kolmogrof-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi 

disajikan dalam tabel berikut: 
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                                    Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 8 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,35857749 

Most Extreme Differences 

Absolute ,142 

Positive ,142 

Negative -,114 

Kolmogorov-Smirnov Z ,403 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,997 

Sumber : data diolah 2017 

 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dengan 

menggunakan metode one sampel komogrov-smirnov menunjukkan 

bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen 

pada jumlah sampel (N) sebesar 8 adalah 0,997.  Dengan demikian, 

data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai 

residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,997 > 0,05 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  

b. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat terdapat gangguan 

atau tidak terhadap data di mana multkolineritas terjadi apabila ada 

kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan 

agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Uji 

ini dilakukan  dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 
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dengan ketentuan harus berada dibawah 10,  hal ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Standar 

Coofficient 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

 

0,619 

0,396 

9,563 

8,375 

5,352 

0,000 

0,000 

0,003 

 

0,130 

0,130 

 

7,669 

7,669 

       Sumber: data diolah 2017 

 

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas dapat dijelaskan bahwa 

tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel 

independen dalam model regresi yaitu dengan melihat VIF dan nilai  

tolerance. Hasil perhitungan tolerance yaitu 0,130  menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,1 karena 0,130 > 0,100 yang berarti tidak ada korelasi antara 

variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor 

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki nilai VIF  lebih dari 10. Nilai VIF adalah 

sebesar 7,669  lebih kecil dari 10 atau 7,669 < 10 yang artinya tidak 

terjadi multikolinieritas.  

c. Autokorelasi  

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian 

maka digunakan uji Durbin Watson (DW). 
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Tabel 4.14 

 

 
 

 

 

Dilihat dari  tabel diatas diketahui nilai Durbin Watson (d) 1,872 

nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan 

nilai 5%. Jumlah sampel (N) 8 dan jumlah variabel independen (K) 

adalah 2 diperoleh nilai dl sebesar  0,559 dan nilai du sebesar  1,777  

dengan ini maka didapat 4-du (4 - 1,777) =  2, 223 dan 4 - dl (4 – 

0,559) = 3,441. Sehingga diperoleh kesimpulan nilai du < dw < 4 – du 

= 1,777 < 1,872 < 2,223 dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.  

d. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara 

memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 

dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah 

atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau 

di bawah saja,  penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

Hasil  Uji Autokolerasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,998
a
 ,996 ,995 3,974 1,872 

Sumber : data diolah 2017 
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bergelombang  melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, 

hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Hasil Heteroskedastisitas 

 

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik 

data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0,  titik-titik 

data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja,  penyebaran 

titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk 

meramalkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhadap satu 

variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan 

sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hotel dan biro perjalanan 

wisata terhadap penyerapan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga 

kerja periode 2009-2016.  

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

 

Y = 44, 388  + 3,363 X1 + 19,771 X2 + e 

 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) 44,338 4,637  9,563 ,000 

Hotel 3,363 ,402 ,619 8,375 ,000 

biro perjalanan 
wisata 

19,771 3,694 ,396 5,352 ,003 

Sumber: data diolah 2017 
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Dimana:  a    = konstanta = 44,338        

          X1 = Hotel                                               = 3,363  

          X2 = Biro perjalanan wisata                   = 19,771  

 Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 

sebesar 44,388 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

lainnya bernilai nol, maka variabel penyerapan tenaga kerja 

mengalami kenaikan sebesar 44,388 satuan. 

b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi 

positif dengan penyerapan tenaga kerja b1= 3,363 bertanda positif 

sebesar 3,363 artinya menunjukkan apabila setiap kenaikan 1% 

hotel maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami kenaikan 

sebesar 3,363. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif 

berarti terjadi hubungan positif antara hotel dan penyerapan tenaga 

kerja. Jika semakin bertambah jumlah hotel di Kabupaten Pesisir 

Barat maka semakin meningkat penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Pesisir Barat. Sebaliknya, jika semakin berkurang 

jumlah hotel maka semakin menurun penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Pesisir Barat. 

c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel X2 

(biro perjalanan wisata) mempunyai koefisien regresi positif 

dengan penyerapan tenaga kerja b2 = 19,771 bertanda positif 
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artinya setiap kenaikan 1% jumlah biro perjalanan wisata maka 

penyerapan tenaga akan mengalami kenaikan sebesar 19,771. 

Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara 

jumlah biro perjalanan wisata dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi 

semakin bertambah jumlah biro perjalanan wisata di Kabupaten 

Pesisir Barat maka semakin meningkat penyerapan tenaga 

kerjanya. Sebaliknya, semakin menurun jumlah biro perjalanan 

wisata di Kabupaten Pesisir Barat maka semakin menurun tingkat 

penyerapan tenaga kerja. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

yang terdiri dari hotel dan biro perjalanan wisata terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Barat atau secara bersama-sama. 

Untuk mengetahui secara signifikan atau tidak pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka 

digunakan probability sebesar 5%  (0,05)  

 

 
 

 

 

 

B 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 22087,040 2 11043,520 699,308 ,000
b
 

Residual 78,960 5 15,792   

Total 22166,000 7    

Sumber : data diolah 2017 
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Berdasarkan hasil uji signifikansi silmultan (uji F) menunjukkan 

nilai         sebesar 699,308 sedangkan untuk        sebesar 5,786, 

artinya         lebih besar dari        (699,308 > 5,786).  hal ini 

menunjukkan bahwa: 

a) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

b) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Hipotesis berbunyi: 

H0  : tidak ada pengaruh secara simultan hotel dan biro perjalanan 

wisata terhadap penyerapan tenaga kerja. 

H1 : ada pengaruh secara simultan hotel dan biro perjalanan wisata 

terhadap  penyerapan tenaga kerja. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel hotel dan 

biro perjalanan wisata berpengaruh simultan terhadap penyerapan 

tenaga kerja karena probabilitasnya 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah 

dikemukan oleh peneliti dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan bahwa dari ketiga 

variabel yang diteliti yaitu dua variabel independen (hotel dan biro perjalanan 

wisata) dan satu variabel dependen (penyerapan tenaga kerja) berpengaruh 

secara simultan hal ini ditunjukkan dengan uji F yang memiliki nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi 0,0000 < 0,05.  
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1. Pengaruh Hotel  dan Biro Perjalanan Wisata  terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

 

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia.  Industri 

pariwisata dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, 

mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian serta dapat 

memberikan kontibusi yang besar pada suatu negara.  Hotel merupakan 

sarana akomodasi yang paling penting dalam adanya kegiatan wisata 

karena apabila kegiatan wisata diselenggarakan dalam waktu yang lebih 

dari 24 jam maka akan memerlukan hotel sebagai tempat tinggal 

sementara bagi para wisatawan. Sedangkan biro perjalanan wisata 

merupakan salah satu usaha jasa perjalanan wisata di mana biro 

perjalanan wisata ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk 

melakukan kegiatan wisata. 

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dapat 

dikatakan telah mengalami peningkatan karena daerah ini telah dikenal 

oleh wisatawan mancanegara dan banyak diantara mereka yang 

menghabiskan waktu berliburnya di Kabupaten Pesisir Barat.Terutama 

wisatawan dari Amerika, Eropa dan Australia menghabiskan waktu 

berliburnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan bertambahnya 

wisatawan setiap tahunnya membawa dampak yang banyak bagi 

masyarakat sekitar terutama untuk masyarakat yang menyediakan sarana 

akomodasi. Dengan bertambahnya wisatawan maka akan membawa 

dampak positif karena akan semakin banyak pula sarana akomodasi yang 

dibutuhkan. Selain itu juga akan membawa dampak yang baik juga bagi 
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biro perjalanan wisata karena dengan banyaknya wisatawan mancanegara 

yang datang maka akan semakin banyak pula jasa angkutan yang 

dibutuhkan. Dengan meningkatnya sarana akomodasi dan juga biro 

perjalanan wisata maka akan memberikan dampak yang baik bagi 

penyerapan tenaga kerja.  

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan 

bahwa adanya sebuah pengaruh yang signifikan dari hotel dan biro 

perjalanan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir 

Barat. Di mana jumlah hotel dan biro perjalanan wisata keduanya 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Kabupaten Pesisir Barat. 

Hotel mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatur Huda 

Susilo yang mengatakan bahwa jumlah hotel mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandungan. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ari 

Purbawa yang meneliti keterserapan tenaga kerja industri pariwisata di 

Kabupaten Buleleng tahun 2011-2015. Dari hasil penelitiannya 

dinyatakan bahwa hotel mempunyai keterserapan tenaga kerja yang 

paling besar dibandingkan dengan jasa angkutan wisata, souvenier shop, 

restoran dan bar. Selain itu Candra Rizki menyatakan sektor pariwisata 

mempunyai peran terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli 

daerah walaupun itu tidak banyak.  
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Biro perjalanan wisata juga mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Barat hal ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Purbawa 

yang menyatakan jasa angkutan mempunyai hubungan yang positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja walaupun tidak terlalu banyak. 

Penelitian ini juga sama hasilnya dengan landasan teori 

pendapat Harrod dan Domar dalam Analisis Ekonomi yang menyatakan 

bahwa apabila penduduk bertambah maka pendapatan per kapita akan 

berkurang, kecuali bila pendapatan riil bertambah. Selanjutnya bila 

angkatan bekerja bertambah, maka output juga harus bertambah untuk 

mempertahankan kesempatan kerja penuh dan bila ada investasi maka 

pendapatan riil juga harus bertambah untuk mencegah adanya kapasitas 

menganggur. Hal ini dapat diartikan apabila jumlah penduduk terus 

meningkat akan tetapi jumlah lapangan pekerjaan tidak bertambah maka 

akan menyebabkan adanya kapasitas menganggur. Namun jika jumlah 

penduduk bertambah dan juga lapangan pekerjaan ikut  bertambah maka 

kesempatan kerja akan bertambah dan penggangguran dapat teratasi. 

Jadi, apabila jumlah hotel dan biro perjalanan wisata terus bertambah 

maka kesempatan kerja akan bertambah dan penyerapan tenaga kerja di 

hotel dan biro perjalanan wisata tersebut akan bertambah. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri memegang 

peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah karena 

melalui pembangunan industri tersebut dapat diharapkan menyerap 
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tenaga kerja lebih banyak dan pada gilirannya nanti meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan permintaan 

terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan 

masyarakat terhadap barang yang di konsumsinya. Penelitian ini juga 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila semakin tinggi 

permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja 

yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan 

asumsi upah tetap. Dari teori tersebut dapat dikatakan apabila permintaan 

wisatawan  akan hotel dan biro perjalanan wisata meningkat maka 

jumlah tenaga kerja juga akan meningkat untuk melayani para wisatawan 

yang menggunakan jasa tersebut. 

Kegiatan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat 

ini memberikan dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

terutama pada hotel dan biro perjalanan wisata.  Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat yang dinyatakan oleh Cohen, di mana pendapat tersebut 

menyatakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar yaitu dampak 

terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, 

dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap pembangunan 

umumnya dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

Selain dengan bertambahnya hotel dan biro perjalanan wisata 

yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja juga dengan adanya 

kebijakan pemerintah daerah untuk lebih mengenalkan lagi potensi 
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bidang pariwisata khususnya yang akan menyebabkan peningkatan dari 

jumlah wisatawan yang datang yang akan berimbas pada permintaan 

akan layanan akomodasi dan juga biro perjalanan wisata yang pada 

akhirnya akan menyerap tenaga kerja.  hal lain yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah adalah secara landasan operasional kebijakan harus 

lebih lentur untuk memberikan izin pendirian hotel yang lebih mudah, 

pendirian biro perjalanan wisata yang lebih mudah dan juga keringan 

pajak bagi hotel dan biro perjalanan wisata sehingga akan mendorong 

adanya pendirian hotel dan biro perjalanan wisata yang akan berimbas 

kepada kesempatan kerja yang ada dan akan mampu menyerap tenaga 

kerja lebih besar lagi.   

2. Penyerapan Tenaga Kerja pada Hotel dan Biro Perjalanan Wisata 

yang ada di Kabupaten Pesisir Barat di Pandang dari Perspektif 

Ekonomi Islam 

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 

mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang 

sesuai dengan amal/kerja yang telah dilakukan  sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. An- Nahl: 16: 97: 

                        

                     

    

Artinya:  Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya 
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akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 

 

Ayat diatas menjelaskan pentingnya untuk bekerja karena dalam 

bekerja seseorang akan mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya  

dan bahkan akan diberikan pahala yang sesuai dengan apa yang telah ia 

kerjakan.  

Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi 

tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Disamping adanya 

sumber alam juga harus ada sumber daya manusia yang mau bekerja 

sunguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber 

alam untuk kepentingannya. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam 

yang melimpah, namun tidak memiliki tenaga kerja  yang mampu 

menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik  maka keberadaan 

sumberdaya alam tersebut tidak akan  mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat. Sebaliknya, pada suatu wilayah yang sedikit 

sumber daya namun tenaga kerjanya memiliki skill yang tinggi atau 

banyak tenaga kerjanya yang memiliki motivasi yang tinggi maka 

sumber daya yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.  

Pariwisata merupakan salah satu dari bentuk kekayaan alam 

yang ada pada suatu daerah. Dengan adanya perkembangan pariwisata 

yang ada pada suatu daerah akan memberikan dampak yang baik 

untuk daerah tersebut. adanya kegiatan pariwisata akan mempengaruhi 
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kegiatan ekonomi masyarakat sekitar di mana kegiatan utama yang 

biasanya bersumber pada pertanian maka dengan adanya 

perkembangan pariwisata disuatu daerah maka akan memberikan 

peluang usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar 

dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat 

khususnya masyarakat sekitar tempat wisata.  

Perkembangan daerah tujuan wisata tidak terlepas dari 

banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata karena semakin 

banyak wisatawan yang datang maka banyak kebutuhan yang yang 

diperlukan oleh wisatawan sehingga industri pariwisata bisa 

dikembangkan terutama kebutuhan akomodasi dan juga biro 

perjalanan wisata. Dengan banyaknya permintaan akan sarana 

akomodasi dan juga biro perjalanan wisata akan memberikan peluang 

dalam perkembangan penyerapan tenaga kerja dibidang hotel dan juga 

biro perjalanan wisata. Semakin banyak kebutuhan wisatawan akan 

hotel dan biro perjalanan wisata maka akan semakin banyak juga 

jumlah tenaga kerja yang di minta karena permintaan tenaga kerja 

bergantung pada permintaan barang ataupun jasa yang diperlukan 

konsumen. Apabila permintaan wisatawan akan hotel dan biro 

perjalanan wisata meningkat maka otomatis permintaan akan tenaga 

kerja juga meningkat.  

Dalam melakukan perekrutan tenaga kerja pemilik hotel dan 

biro perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat melakukan 
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seleksi sendiri terhadap tenaga kerja yang akan dibutuhkan  baik di hotel  

maupun biro perjalanan wisata. Para pemilik hotel dan juga biro 

perjalanan wisata memilih tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki sesuai dengan bidang yang mereka butuhkan. Apabila 

mereka tidak mampu melakukan sendiri para pemilik hotel dan biro 

perjalanan wisata bisa meminta bantuan kepada dinas tenaga kerja 

setempat. Pemilik hotel dan biro sangat menjaga hubungan baik dengan 

pekerja bahkan banyak diantaranya telah menganggap seperti keluarga 

sendiri, hal ini tercermin dari budaya yang ada di sana sangat ramah dan 

bersahaja terhadap orang lain dan rata-rata orang yang bekerja adalah 

tetangga ataupun orang yang telah mereka kenal.  

Para pemilik hotel dan biro perjalanan wisata juga telah 

memerhatikan hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja  yaitu prinsip 

ketenagakerjaan di dalam Islam di mana dalam prinsip tersebut, yang 

pertama prinsip kemerdekaan manusia. dalam hal ini seorang yang 

mempunyai usaha  akan ditutut untuk mempekerjakan seseorang dengan 

tidak merampas kemerdekaannya maksudnya adalah tidak memaksakan 

seseorang untuk bekerja melampaui batas kemampuannya. Jauh pada 

masa lalu banyak sekali terjadi sistem perbudakan maka hal ini tidak 

sesuai dengan prinsip tenaga kerja dalam Islam karena Islam tidak bisa 

mentolerasi adanya sistem perbudakan dan di Indonesia pun telah ada 

undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja.  
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Selanjutnya yang kedua prinsip kemuliaan derajat manusia. 

Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam posisi 

yang terhormat karena Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih 

bekerja untuk kehidupannya. Oleh karena itu apapun yang menjadi 

pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati 

terlebih lagi adalah hubungan diantara para pengusaha dan juga para 

pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumennya dan seorang 

pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Oleh 

karena itu, hubungan baik diantara pekerja dan juga pengusaha harus 

tetap dijaga untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.  

Yang ke tiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini 

berkaitan dengan keadialan yang dilakukan oleh pengusaha yaitu adil 

dalam hal memberikan konpensasi atas apa yang telah dilakukan oleh 

seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok untuk 

bidangnya dan juga keadilan bisa diihat dari segi pekerja yaitu pekerja 

harus melakukan kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua 

kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-

sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja 

dengan efisien dan jujur.  

Keempat adalah prinsip kejelasan aqad dan transaksi upah. 

Dalam hal ini perjanjian akad diantara pekerja dan juga pengusaha 

haruslah jelas, pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja dan  
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juga besaran konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan 

seorang pekerja itu akan menerima konpensasi itu. Dengan adanya 

kejelasan akad ini maka diharapkan tidak terjadi permasalahan 

dikemudian harinya.  

Pada umumnya selama ini pariwisata syariah  dalam perspektif 

masyarakat berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, 

peninggalan-peninggalan sejarah, umroh, haji, dan lain-lain. Sebenarnya 

pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata 

syariah merupakan trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata 

alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya 

dibingkai dalam nilai-nilai Islam.  Kegiatan pariwisata adalah kegiatan 

yang ditujukan kepada manusia untuk memperhatikan kondisi sekitar, 

orang-orang yang ada disekitar dalam hal kebiasaan/ adatnya untuk 

memperhatikan segala sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan 

kita kepada Allah SWT.   

Produk dan jasa, objek wisata dan tujuan wisata dalam 

pariwisata syariah sama dengan produk wisata pada umumnya selama 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Dengan demikian 

pariwisata syariah tidak hanya berbatas pada wisata religi dan yang 

membedakan pariwisata pada umumnya dengan pariwisata syariah 

adalah  selalu mengacu pada norma-norma keislaman dan yang menjadi 

tolak ukur utamanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika 

syariah.  
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Menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan DSN-

MUI pariwisata syariah harus mempunyai kriteria umum di mana 

pariwisata syariah harus berorientasi pada kemaslahatan umum, 

berorientasi pada percerahan dan ketenangan, menghindari kemusrikan 

dam khufarat, menghindari maksiat, menjaga perilaku dan etika serta 

nilai-nilai luhur kemanusian, menjaga amanah dan keamanan serta 

kenyamanan, bersifat universal dan inklusif, menjaga kelestarian 

lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.  

Selain kriteria umum pariwisata syariah telah ditetapkan 

komponen usaha pariwisata juga memiliki standar khusus yang harus 

memenuhi  hal diantaranya daya tarik wisata atau objek wisata harus 

meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan di mana pada objek-

objek wisata ini harus terdapat fasiitas ibadah yang layak dan suci untuk 

digunakan sebagai sarana ibadah dan juga tersedia makanan dan 

minuman yang halal serta pertunjukan kesenian dan budaya tidak 

bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah selain itu juga hal 

penting lainnya adalah terjaga kebersihan sanitasi lingkungan.  

Untuk akomodasi syariah harus mendapat sertifikat dari DSN-

MUI akan tetapi mengingat tidak semua hotel mudah mendapatkan 

sertifikat apalagi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat karena akomodasi 

yang ada masih terbatas maka hal yang harus dipenuhi di akomodasi 

minimal tersedianya fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedianya 

fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedianya makanan dan 
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minuman yang halal, terdapat fasilitas yang aman dan nyaman serta 

kondusif untuk keluarga dan bisnis, terjaga kebersihan sanitasi dan 

lingkungan.  

Dalam usaha penyedia makanan dan minuman harus terjamin 

kehalalannya  mulai dari bahan baku yang digunakan hingga proses 

penyediaan bahan baku dan proses masaknya. Oleh karena itu harus ada 

sertifikat MUI akan tetapi dengan banyaknya kendala yang dihadapi 

minimal restoran harus ada jaminan dari MUI setempat atau tokoh 

muslim yang terpercaya. Selain itu juga terjaganya lingkungan yang 

sehat dan bersih.  

Menurut MUI, Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus 

memiliki kualifikasi syari‟ah, namun penting bagi biro perjalanan 

tersebut menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan 

kriteria umum pariwisata syari‟ah, memiliki daftar akomodasi yang 

sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syari‟ah, memiliki 

daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan 

panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata 

syari‟ah. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang 

menggunakan jasanya, biro perjalanan wisata harus mengetahui rumah 

makan yang menyajikan makanan halal ketika berada di objek wisata. 

Pramuwisata memegang peran sangat penting dalam penerapan 

prinsip syariah di dunia pariwisata karena seorang pramuwisatalah yang 

memimpin perjalanan wisata sehingga ia harus memahami dan mampu 
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melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak 

baik serta bersifat ramah dan jujur serta komunikatif dan bertanggung 

jawab, berpenampilan sopan dan menarik sesuai nilai dan etika Islam. hal 

ini sangat penting karena pramuwisata harus memiliki wawasan dan 

kompetensi yang luas mengenai pariwisata syariah agar dapat 

memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan.  

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hotel dan biro 

perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi 

kualifikasinya dan terdapat satu hotel syari‟ah. Tetapi selama ini yang 

dilayani adalah kebanyakan turis mancanegara yang tidak 

memperhatikan hal tersebut walaupun demikian penyedia jasa akomodasi 

hotel ini tetap memperhatikan apa yang sesuai dengan standar pariwisata 

syari‟ah. 

Selain telah sesuai dengan syariat Islam, masyarakat Kabupaten 

Pesisir Barat tetap menjunjung tinggi aspek budaya dan kearifan lokal 

yang masih sangat kokoh. Hal ini terlihat dari masyarakat yang masih 

mengadakan seni musik dan seni tari dalam acara kemasyarakatan 

khususnya acara adat. Kerajinan tapis tenun khas Krui juga masih masih 

dijaga kelestariannya, selain itu juga untuk pengelolaan alam khususnya 

repong damar mata kucing masih dijaga karena selain mempunyai nilai 

ekonomis repong damar juga mempunyai nilai historis  yang tinggi 

dengan demikian masyarakat juga telah membuktikan mengelola hutan 

secara adat jauh lebih bermanfaat.  
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Salah satu kegiatan  budaya yang dinamakan ngajalang  yang 

dilakukan pada 1 syawal sampai dengan 4 syawal juga masih dijaga dan 

melakukan penangkapan ikan dengan cara tradisional untuk menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga telah didukung oleh adanya 

pemerintah setempat yaitu Bupati mengadakan penyuluhan tentang 

pentingnya menjunjung tinggi aspek budaya dan kearifan lokal meskipun 

banyaknya turis mancanegara yang datang ke Pesisir Barat dan juga 

Dinas Pariwisata setempat juga membentuk kelompok sadar wisata 

(POKDARWIS) untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai 

desa wisata.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam 

penelitian dengan judul “Pengaruh Industri  Pariwisata terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada  Hotel dan 

Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Pesisir Barat)”  maka kesimpulan skripsi 

ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh model persamaan:        

Y= 44,388 + 3,363   + 19,771  .  Nilai konstanta pada persamaan 

regresi sebesar 44,388 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

lainnya bernilai nol, maka variabel penyerapan tenaga kerja mengalami 

peningkatan sebesar 44,388  satuan. Untuk hotel menunjukkan apabila 

setiap kenaikan 1% hotel maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami 

kenaikan sebesar 3,363  dan untuk biro perjalanan wisata 1%  maka 

penyerapan tenaga akan mengalami kenaikan sebesar 19,771. Hasil 

penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif 

antara hotel dan biro perjalanan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja 

Jika semakin bertambah jumlah hotel dan biro perjalanan wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat maka semakin meningkat penyerapan tenaga 

kerja yang ada pada bidang hotel dan juga biro perjalanan wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah hotel dan biro perjalanan wisata  

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena nilai 
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signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yakni 

0,000 < 0.05.   

2. Pariwisata yang ada di Pesisir Barat telah sesuai dengan kriteria umum 

pariwisata syariah. Untuk penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir 

Barat juga telah memenuhi kualifikasi tenaga kerja menurut pandangan 

Islam di mana pengusaha dan juga pekerja melakukan tugas masing-

masing dan selalu menjaga hubungan yang baik yang terjalin antara 

pengusaha dan juga pekerja dengan memerhatikan prinsip 

ketenagakerjaan menurut perspektif Islam. Hotel dan biro perjalanan 

wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi kualifikasi 

yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

B. Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat oleh penulis. Maka 

penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu: 

1. Dilihat dari nilai kedua variabel tersebut, kedua variabel hotel dan biro 

perjalanan wisata memberikan nilai yang berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kesempatan kerja yang ada dan penyerapan tenaga kerja 

di bidang hotel dan biro perjalanan wisata adalah pemerintah daerah 

harus banyak melakukan promosi melalui event-event daerah  dan 

media sosial agar potensi pariwisata yang dimiliki  lebih dikenal lagi 
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oleh wisatawan yang akan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan 

ke Pesisir Barat dengan banyaknya wisatawan yang datang maka akan 

menambah kebutuhan akan sarana akomodasi dan juga biro perjalanan 

wisata yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih 

banyak.  Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

secara landasan operasional kebijakan harus lebih lentur untuk 

memberikan izin pendirian hotel yang lebih mudah, pendiriaan biro 

perjalanan wisata yang lebih mudah dan juga keringanan pajak bagi 

hotel dan biro perjalanan wisata sehingga akan mendorong adanya 

pendirian hotel dan biro perjalanan wisata yang akan berimbas kepada 

kesempatan kerja yang ada dan akan mampu menyerap tenaga kerja 

lebih besar lagi.  

2. Peneliti selanjutnya disarankan menyertakan variabel lain yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.  
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