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SARIPATI 

Letak Kabupaten Banyumas di selatan kaki guning Selamat menjadikan daerah ini memiliki 

potensi wisata alam yang sangat besar.  Potensi wisata ini seharusnya membuka banyak kesempatan 

kerja baik dari sisi wisata yang ditawarkan maupun industri pendukungnya seperti hotel dan restoran. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga 

kerja d Kabupaten Banyumas.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan Biro Pusat Statistik Kabupaten 

Banyumas untuk periode tahun 2003 hingga 2013 serta hasil survey ke lokasi wisata. Penyerapan tenaga 

kerja diukur dari jumlah tenaga kerja di sektor hotel dan restoran. Data sektor pariwisata akan diukur 

dari jumlah wisatawan, jumlah lokasi pariwisata dan jumlah hunian kamar. Analisis tabulasi digunakan 

untuk menggambarkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pariwisata. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata kabupaten Banyumas terus 

berkembang. Dari 13 obyek pariwisata yang ada dapat dikelompokkan menjadi wisata alam dan wisata 

pendidikan. Jumlah pengunjung wisata pendidikan jauh lebih kecil dari wisatawan obyek wisata alam 

akan tetapi kenaikan jumlah pengunjung wisata pendidikan cukup berarti. Perkembangan pariwisata 

berimbas pada penyerapan tenaga kerja meskipun perkembangan penyerapan tenaga kerja lebih lambat 

dibandingkan perkembangan jumlah pengunjung. Beberapa jenis wisata yang relatif sama seperti air 

terjun menyebabkan perkembangan tingkat hunian yang rendah sehingga penyerapan tenaga kerja 

sektor perhotelan dan restoran relatif lambat.   Jenis wisata pendidikan yang ada juga diduga tidak 

menyerap tenaga kerja yang cukup berarti. 

Kata kunci: wisata alam, wisata pendidikan, penyerapan tenaga kerja  

 

PENDAHULUAN 

Letak Kabupaten Banyumas di selatan kaki guning Selamat menjadikan daerah ini memiliki 

potensi wisata alam yang sangat besar.  Potensi wisata ini seharusnya membuka banyak kesempatan 

kerja baik dari sisi wisata yang ditawarkan maupun industri pendukungnya seperti hotel dan restoran. 

Hasil penelitian Mulyaningsih(2005) menunjukkan bahwa industri pariwisata di Jawa Tengah belum 

memberikan pengaruhnya yang besar terhadap PDRB namun keberadaannya bisa diandalkan dimasa 
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yang akan datang. Seiring dengan perkembangan waktu perubahan pendapatan masyarakat telah 

merubah pola hidup beberapa kalangan. Kebutuhan rekreasi mulai menjadi perhatian, dan permintaan 

pemenuhan kebutuhan ini di respon oleh pelaku industri pariwisata.  

Perkembangan industri pariwisata akan menyeret perkembangan industri pendukungnya, 

seperti industri makanan, industri kerajinan, jasa transportasi jga restoan dan perhotelan. Masyarakat 

yang berekreasi tentu menginginan makanan khas atauoun barang khas daerah yang dikunjunginya 

sebagai cendera mata. Namun demikian pengrajin industri ini biasanya tidak hanya menual untuk para 

wisatawan saja. Produsen ini kuga menjual untuk masyarat lokal dan luar daerah. Dengan demikian 

penyerapan tenaga kerja industri in tidak hanya karena adanya pariwisata. Industri yang terkait langsung 

dengan perkembangan parwisata adalah industri restoran dan perhotelan. Keberadaan hotel biasanya 

lebih banyak dimanfaatkan oleh wisatawan asing untuk menginap. Sangat jarang penduduk lokal 

memanfaatkan jasa ini kecuali untuk acara khusus yang belum tentu dilaksanakan setahun sekali. 

Restoran tentu saja akan menyertai perkembangan industri pariwisata. Perkembangan kedau jasa ini 

tentu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Sektor pariwisata juga akan berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap masyarakat setempat, seperti industri kerajinan rakyat, transportasi dan lainnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga 

kerja d Kabupaten Banyumas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan Biro Pusat Statistik Kabupaten 

Banyumas untuk periode tahun 2003 hingga 2013 serta hasil survey ke lokasi wisata. Penyerapan tenaga 

kerja diukur dari jumlah tenaga kerja di sektor hotel dan restoran. Data sektor pariwisata akan diukur 

dari jumlah wisatawan, jumlah lokasi pariwisata dan jumlah hunian kamar. Analisis tabulasi digunakan 

untuk menggambarkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pariwisata. Untukmengetahui pengaruh  

industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja digunakan analisis determinasi. 

 

PEMBAHASAN 

Permintaan pemenuhan kebutuhan akan rekreasi semakin berkembang seiring dengan 

peningkatan pendapatan individu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut persaingan dunia pariwisata 

semakin tinggi. Berbagai jenis wisata buatan diciptakan dan juga wisata alam yang telah ada 

dikembangkan. Semua berupaya untuk menarik minat pengunjung. Pariwisata di kabupaten banyumas 

di dominasi oleh pariwisata yang berbasis pada keindahan alam meskipun di wilayah ini juga terdapat 

wisata religi dan wisata budaya.Berbagai wisata religi yang ada biasanya hanya dikunjungi oleh 

wisatawan domestik, dan biasanya disebut dengan ziarah.  

Wisata alam dan budaya di daerah kabupaten Banyumas terdiri lebih dari 14 jenis pariwisata. 

Namun demikian data dari Biro Pusat Statistik kabupaten Banyumas hanya mencatat 13 lokasi wisata 

yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sebagian  obyek wisata ini dikelola oleh pemerintah 

daerah.  Kondisi obyek wisata ini masih sangat sederhana dan nampak masih mengandalkan keaslian 

alam sebagai daya tarik.   
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Tabel 1  

Jumlah Pegunjung Obyek Pariwisata Di Kabupaten Banyumas  

Periode Tahun 2003- 2011 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 

 

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa musium panglima Besar Soedirman baru dikunjungi 

wisatawan di tahun 2006. Keberadaan musium ini menambah keaneka ragaman jenis wisata yang ada 

di Banyumas. Namun demikian lokawisata Baturaden tetap menjadi primadona selama sebelas tahun. 

Jika dilihat dari jumlah pengunjung terlihat bahwa wisatawan tidak banyak yang mengetahui bahwa di 

sekitar lokasi wisata Baturaden masih banyak lokasi wisata lain seperti bumi perkemahan, Pancuran 

tujuh, Pancuran tiga, Telaga sunyi dan wanawisata Baturaden.    

Komplek wisata Baturaden memang sangat luas. Lokawisata Batraden sebagai primadona 

menawarkan berbagai bentuk taman, tempat bermain dan di setiap hari libur atau hari besar 

menawarkan acara kesenian tradisional khas Banyumas yaitu calung, disamping juga terdapat 

panggung kesenian musik modern di sisi yang lain. Kunjungan ke lokasi ini bisa makan waktu sehari. 

Jika memang masih memiliki waktu biasanya wisatawan langsung menuju pancuran tujuh atau 

pancuran tiga dengan menyusuri hutan lewat dalam lokasi baturaden. Jalur wisata ini yang paling 

banyak diketahui oleh wisatawan sehingga tidak mengherankan kedua obyek wisata ini menjadi 

tujuan kedua dan ketiga selama wisata ke Baturaden. Meskipun demikian pengunjung wisata ini 

menunjukkan tren yang menurun. 

Penurunan yang drastis terjadi pada obyek wisata Kalibacin. Obyek wisata ini menawarkan 

jasa pemandian air panas. Seiring dengan makin berkembangnya kenaeka ragaman wisata yang 

dikelola oleh pihak swasta . pemandian Klibacin yang sangat sederhana dan tradisional mulai di 

tinggalkan oleh pengunjungya. Bahkan di tahun 2014 obyek wisata ini sangat memprihatinkan dengan 

kondisi yang sangat tidak terawat. Hal ini juga karena persaingan, dimana untuk wisata alam sejenis 

wisatawan dapat menikmati pemandian air panas alami di Lokawisata Baturaden. 

Obyek wisata yang berorientasi pendidikan mengalami kenaikan yang cukup berarti meskipun 

baru tercatat sejak tahun 2006. Termasuk dalam wisata pendidikan adalah musium wayang Sendang 

Mas, dan masjid Saka Tunggal Cikakak. Kenaikkan rata-rata pengunjung musium Wayang Sendang 

Mas adalah 26,47% pertahun sedangkan pertumbuhan pengunjung Masjid Saka Tunggal sebesar 

16,82% pertahun. Kondisi ini sangat menggembirakan karena sebagian wisata pendidikan adalah para 

pelajar. Khususnya musium wayang Sendang Mas sebagai wisata pendidikan sangat perlu untuk 

dikembangkan. Musium ini memeiliki koleksi berbagai jenis wayang, gamelan, kelir untuk pementasan 

wayang dan berbagai jenis keris. Koleksi akan keanekaragaman wayang yang lengkap,lokasi yang 
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mudah dijangkau. Musium ini terlihat sangat terawat dan setiap pengunjunga akan ditemani oleh tour 

guide yang akan menjelaskan sejarak Banyumas serta wayang babad Banyumasan yang memiliki 

perbedaan dengan wayang daerah Jawa lainnya. Tiket masuk yang dikenakan terasa jauh lebih murah 

dibandingkan pengetahuan yang diberikan oleh tour guide. Kondisi ini nampaknya menjadi daya tarik 

yang kuat bagi keberadaan musium wayang sebagai wisata pendidikan.  

Seperti terlihat pada tabel 2, hampir 99% dari pengunjung wisata di Kabupaten Banyumas 

adalah turis domestik. Kondisi ini menandakan bahwa industri pariwisata Kabupaten Banyumas 

belum dikenal oleh masyarakat luar negeri. Potensi wisata alam yang ada belum diperkenalkan secara 

maksimal. Untuk menghadapi persaingan memang industri ini harus dibangun. Sebagian besar obyek 

wisata di daerah ini hingga tahun 2010 masih dikelola oleh pemerintah daerah. Upaya untuk  

menggandeng investor swasta dalam pengembangan obyek wisata perlu dilakukan.  Pemerintah perlu 

menyadari bahwap ertumbuhan pariwisata akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, seperti yang 

dikemukan oleh Khusnul Ashar et. Al (2009) bahwa industri pariwisata sangat berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam bidang peyerapan tenaga kerja .  

 

Tabel 2  

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Di Kabupaten Banyumas 

Periode Tahun 2003-2011 (orang) 

 

Tahun WNA WNI Jumlah 

Jumlah % Jumlah % 

2003 1.249 0,151899 821.009 99,8481 822.258 

2004 15.495 0,024997 886.483 98,28211 901.978 

2005 178 0,070228 711.901 99,975 712.079 

2006 591 0,070228 840.948 99,92977 841.539 

2007 205 0,030218 678.195 99,96978 678.400 

2008 6.862 1,198498 565.688 98,8015 572.550 

2009 5.334 1,052796 501.317 98,9472 506.651 

2010 3.277 0,580555 561.183 99,41945 564.460 

2011 58 0,007225 802.751 99,99278 802.809 

 

Upaya untuk menjaring wisatawan dari manca negara dapat dilakukan dengan menggalakkan 

upaya promosi. Seperti yang diungkapkan oleh Sultan (2013) bahwa bauran pemasaran bisa 

digunakan mengemas kebudayaan lokal sebagai kekuatan dalam pembangunan kepariwisataan. Dari 

sisi produk jasa wisata dapat dikembangkan. Keaneka ragaman wisata alam dan pendidikan yang ada 

dapat dipadukan dengan kearifan budaya lokal sehingga lebih menampilkan keunikan jasa yang 

ditawarkan dibandingkan dengan jasa serupa. Wisata alam dengan dasar daerah pegunungan memiliki 

pesaing dengan ciri daerah geografis yang relatif sama. Oleh karena itu pengemasan produk alami 

dengan budaya lokal yang berbeda akan memberikan warna berbeda dengan produk sejenis yang 

ditawarkan daerah lain. Upaya untuk menggandeng investor dimaksudkan karena investor memiki 

visi yang lebih jauh. Dengan perhitungan bisnis tentu mereka akan berupaya lebih keras mengelola 

bisnis ini dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah.  
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Promosi dapat dilakukan menggunakan berbagai media yang tersedia saat ini. Penggunaan 

jejaring sosial membuat biaya promosi lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas. Keikutasertaan 

dalam ajang pameran nasional maupun internasional juga dapat dilakukan. Namun harus diingat 

bahwa biaya promosi ini relatif lebih mahal dengan jangkauan yang lebih terbatas. Oleh karena itu 

pengemasan produk yang menarik dengan segala fasilitas yang ada harus diperhatikan. Hal ini 

menjadi perhatian yang serius karena salah satu bentuk promosi yang banyak digunakan dalam 

pariwisata adalah word of mouth (WOM). Melalui pengalaman yang diperoleh wisatawan dapat 

menceritakannya kepada teman dan masyarakat lainnya sehingga secara tidak langsung wisatawan 

yang telah berkunjung menjadi agen promosi. Konsumen juga akan lebih mempercayai apa yang 

dikatakan oleh orang yang telah dikenalnya, karena kredibikitas dari informasi akan tergantingpada 

kredibilitas sumber informasi.       

Penilaian konsumen akan jasa tidak terlepas dari pelayanan dan fasilitas yang diberikan. 

Demikian juga untuk industri pariwisata. Salah satu fasilitas yang diperlukan adalah perhotelan. 

Hingga di tahun 2013 ini terdapat 11 hotel berbintang dan lebih dari 170 hotel non bintang di 

Kabupaten Banyumas. Penyebaran hotel berbintang masih di daerah pariwisata Baturaden dan kota 

Purwokerto.   

Tabel 3 

Rata-rata Hunian Kamar Hotel dan Banyaknya Wisatawan Menginap di Kabupaten 

Banyumas periode tahun 2003-2011 

 

Tahun Rata-rata Hunian Kamar 

Hotel (%) 

Banyaknya Wisatawan Menginap 

(orang) 

Berbintang Melati WNA WNI Jumlah 

2003 35,66 22,12 4.884 325.834 330.718 

2004 43,04 21,39 5.597 316.260 321.857 

2005 35,47 21,04 6.328 355.193 361.521 

2006 32,25 19,15 6.602 337.676 344.278 

2007 31,27 21,01 8.237 399.494 407.733 

2008 35,17 22,85 10.272 539.401 549.673 

2009 38,66 27,51 9.707 469.802 479.509 

2010 36,04 25,90 2.230 556.001 558.231 

2011 37,32 27,74 3.421 569.856 573.277 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 

Seperti terlihat pada tabel 3 diatas tingkat hunian kamar hotel berbintang lebih tinggi 

dibandingkan dengan hotel melati. Hal ini menandakan bahwa hotel berbintang lebih dipercaya 

sebagai tempat pengunaan dibandingkan dengan hotel melati. Hal ini juga bisa menanda tingkat sosial 

ekonomi konsumennya. Hotel berbintang yang ada di kabupaten Banyumas terdiri dari bintang satu 

hingga bintang empat,artinya fasilitas penginapan telah tersedia untuk segala kalangan. Rata rata 

peningkatan hunian kamar oleh wisatawan domestik sebesar 8,21% pertahun. Peningkatan jumlah 

hunian kamar oleh wisatawan domestik menandakan bahwa obyek wisata Banyumas juga dikenal 

oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya tetapi juga masyarakat daerah lain sehingga mereka perlu 

untuk menginap di hotel.  
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Tabel 4 

Jumlah Tenaga Kerja Industri Perhotelan Kabupaten Banyumas 

Periode Tahun 2003-2011 

Tahun Jumlah Tenaga Kerja  

Laki-laki 

(orang) 

Petumbuhan 

(%) 

Perempuan 

(orang) 

Petumbuhan 

(%) 

Jumlah 

2003 1.047  182  1.229 

2004 1.079 3,1 166 (0,88) 1.245 

2005 1.083 0,3 175 5,4 1.258 

2006 1.083 0 175 0 1.258 

2007 1.249 15,3 217 24 1.466 

2008 1.157 (7,4) 211 (0,28) 1.368 

2009 1.166 0,8 211 0 1.377 

2010 1.316 12,9 252 19,4 1.568 

2011 1.377 4,6 257 2 1.634 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 

 Peningkatan kunjungan wisatawan akan berdampak pada penjualan jasa perhotelan dan 

selanjutnay berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Seperti terlihat pada tabel 4 peningkatan yang 

tajam ditahun 2010 terjadi karena pertambahan 2 hotel berbintang dan pertumbuhan beberapa hotel 

melati. Terlihat pada tabel 4 pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor perhotelan dan restoran 

bervariasi. Pertumbuhan rata rata penyerapan tenaga kerja laki laki sebesar 3,29%, sementara 

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja wanita sebasar 6,21%. Meskipun angka pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja wanita relatif lebih tinggi dari pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 

pria tetapi tenaga kerja wanita rata rata pertahun hanya sebasar 5,7% dari total tenaga kerja  yang 

terserap. Pertumbuhan sektor ini merupakan dampak dari pertumbuhan sektor pariwisata. Seperti yang 

dihasilkan dari peneliltian Mulyaningrum (2005) bahwa pembangunan wisata alam di Banyumas 

dilakukan secara berkelanjutan.    

 

Tabel 5 

Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,894a ,800 ,679 84,50308 2,929 

a. Predictors: (Constant), jml lokasi, jml wisatawan, jml menginap 

b. Dependent Variable: jml TK 

 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara bersama sama antara jumlah 

hunian hotel, jumlah lokasi wisata dan jumlah wisatawan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 
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dalam industri perhoitelan dan restoran. Hubungan ini sangat kuat. Secar bersama sama pengaruh 

ketiga variabel ini terhadap penyerapan tenga kerja sektor perhotelan dan restoran sebesar 67,9% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Beberapa variabel lain yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja ini diantaranya adalah variabel pendapatan masyarakat, daya tarik obyek 

wisata lain, promosi dan sebagainya. 

 

Tabel 6 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 142467,033 3 47489,011 6,650 ,034b 

Residual 35703,856 5 7140,771   

Total 178170,889 8    

a. Dependent Variable: jml TK 

b. Predictors: (Constant), jml lokasi, jml wisatawan, jml menginap 

 

Temuan adanya pengaruh secara bersama sama dari variabel jumlah lokasi wisata, jumlah 

wisatawan dan jumlah wisatawan menginap terhadap jujmlah penyerapan tenaga kerja sektor 

perhotelan dan restoran didukung hasil uji F yang menyatakan nilai uji f signifikan. Namun secara 

parsial masing-masing variabel tadi tidak berpengaruh secara signifikan. 

 

Tabel 6 

Hasil Perhitungan Regresi 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 197,388 467,060  ,423 ,690 

jml menginap ,001 ,000 ,770 2,205 ,079 

jml wisatawan ,000 ,000 ,341 1,268 ,261 

jml lokasi 37,258 35,882 ,363 1,038 ,347 

 

Meskipun hasil uji klasik menyatakan tidak terdapat autokorelasi antar variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitin ini serta data berbentuk normal, namun ternyata secara parsial tidak ada 

pengaruh jumlah wisatawan menginap, jumlah wisatawan dan jumlah lokasi wisata terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor restoran dan pariwisata. Tidak adanya pengaruh parsial dari jumlah 

pengunjung terhadap tenaga kerja perhotelan menunjukkan bahwa sebagain besar pengunjung obyek 

wisata tidak menginap. Hal ini berarti pengunjung lokasi wisata di daerah Banyumas masih terbatas 

pada wisatawan regional yaitu daerah sekitar kabupaten Banyumas itu sendiri.  
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Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari jumlah lokasi wisata yang ada terhadap 

penyerapan tenga kerja sektor perhotelan dan restoran bisa terjadi karena jumlah wisata yang 

ditawarkan selama kurun waktu penelitian ini relatif tetap. Keanekaragaman obyek wisata tidak 

bertambah. Ternyata jumlah wisatawan yang menginap juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel masih relatif rendah. 

Seperti yang telah disebutkan di atas rata rata hunian hotel di kabupaten banyumas masih dikisaran 

35% dengan tingkat pertumbuhan 8,2%.   

 

KESIMPULAN 

Dari 13 obyek pariwisata yang ada dapat dikelompokkan menjadi wisata alam dan wisata 

pendidikan. Jumlah pengunjung wisata pendidikan jauh lebih kecil dari wisatawan obyek wisata alam 

akan tetapi kenaikan jumlah pengunjung wisata pendidikan cukup berarti. Dari hasil uji korelasi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara bersama sama antara jumlah hunian hotel, jumlah 

lokasi wisata dan jumlah wisatawan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri 

perhotelan dan restoran. Hubungan ini sangat kuat. 

Meskipun hasil uji klasik menyatakan tidak terdapat autokorelasi antar variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitin ini serta data berbentuk normal, namun ternyata secara parsial tidak ada 

pengaruh jumlah wisatawan menginap, jumlah wisatawan dan jumlah lokasi wisata terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor restoran dan pariwisata. Namun demikian  terdapat pengaruh secara 

bersama sama dari variabel jumlah lokasi wisata, jumlah wisatawan dan jumlah wisatawan menginap 

terhadap jujmlah penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan dan restoran. Pertumbuhan rata rata 

penyerapan tenaga kerja laki laki sebesar 3,29%, sementara pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 

wanita sebasar 6,21%. 
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