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1.1. Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Sumberdaya Manusia 

Ekonomi menyangkut berbagai kebutuhan manusia dan 

berbagai sumber. Keinginan dan kebutuhan manusia tidak 

terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berusaha menerangkan 

bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin 

dengan jumlah sumber-sumber yang terbatas. 

Sumber daya ekonomi atau human resuorces mengandung 

dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) 

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat di 

berikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM 
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mencerminkan kualitas usaha yang di berikan oleh seseorang 

dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Pengertian kedua menyangkut manusia yang mampu 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. 

Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang 

mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia 

atau orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok 

penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau 

manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai 

penduduk dalam usia kerja (working-age population). 

Kedua pengertian SDM mengandung aspek kuantitas dalam 

arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas 

dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. 

Pengertian di atas juga menegaskan bahwa SDM mempunyai 

peranan sebagai faktor produksi. Sebagaimana halnya dengan 

faktor-faktor yang lain, SDM sebagai faktor produksi juga terbatas. 

Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang atau jasa di 

pengaruhi oleh dua faktor yaitu : 1) yang mempengaruhi jumlah 

dan kualitas SDM, dan 2) faktor dan kondisi yang mempengaruhi 

pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi 

pendayagunaan SDM. 

Ekonomi Sumber Daya Manusia berusaha menerangkan 

bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat 

menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak 

mungkin kebutuhan masyarakat dengan melihat beberapa hal 

yaitu : (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga 

kerja, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan 

tenaga kerja, dan (3) pasar kerja di mana terjadi proses 

mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Selain itu, 

Ekonomi Sumber Daya Manusia juga membahas masalah-masalah 
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yang timbul dalam aspek (1), (2), dan (3) dan alternatif-alternatif 

kebijakan yang perlu di ambil untuk masalah-masalah tersebut. 

Penyediaan tenaga kerja mengandung pengertian jumlah 

penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian 

kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan 

tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah 

penduduk, tenaga kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. 

Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan 

struktur umur. Semakin banyak unsur penduduk dalam umur 

anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. 

Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga 

kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena 

sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata 

lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang 

mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. 

Jumlah yang siap bekerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, 

dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi 

ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu 

sendiri. 

Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya 

orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap 

minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh. Akan tetapi 

banyak juga orang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas 

keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa berhubung 

terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab itu, 

analisa penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan 

memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga 

memperhatikan berapa jam orang itu bekerja dalam seminggu. 

Selanjutnya penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh 

tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, 

tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan sedikit usaha. Hasil 
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yang diperoleh dari dua cara tersebut tentu akan berbeda.  

Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari 

tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan pelatihan yang sudah 

diterima serta kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan 

tinggi dan lebih giat berlatih pada dasarnya mempunyai 

produktivitas yang lebih tinggi juga.  Manajemen yang relatif baik 

akan mampu mengerahkan karyawannya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu 

menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara 

itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan 

masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan kerja.  

 

1.2. Ilmu Ekonomi Tenaga Kerja Sebagai Suatu Subsistem Pada 

Sistem Ekonomi 

 

Ilmu ekonomi tenaga kerja merupakan suatu sistem 

hubungan yang terorganisasi, dan juga merupakan suatu 

subsistem pada sistem ekonomi yang lebih luas. Ilmu ekonomi 

tenaga kerja memusatkan perhatian pada tingkah laku perorangan 

dalam peranan mereka sebagai pemasok jasa tenaga kerja dan 

sebagai pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja. 

Di dalam pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran 

secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan 

dipekerjakan serta upah yang akan mereka terima. Dalam hal 

semacam ini pasar tenaga kerja adalah sama dengan pasar 

barang, misalnya ikan. Pada kedua pasar tersebut, pilihan para 

pembeli dan penjual tercermin dalam gambaran perubahan yang 

terjadi di pasar. Walaupun demikian, pasar tenaga kerja tidaklah 

sama dengan pasar bagi ikan dalam berbagai segi yang penting. 

Perbedaan antara pasar tenaga kerja dengan pasar produksi 

merupakan hal yang paling penting dan menarik bagi para ahli 



5 
 

ekonomi tenaga kerja. Jika tidak terdapat ciri-ciri khusus pada 

pasar tenaga kerja, maka tidak akan terdapat alasan pemikiran 

yang rasional dalam ilmu ekonomi tenaga kerja. Uraian mengenai 

prinsip-prinsip ekonomi akan dapat memberikan latar belakang 

yang cukup bagi analisis pasar tenaga kerja. 

Pasar tenaga kerja mempunyai satu ciri yang unik dan 

dipandang cukup dapat membedakanya dari semua pasar yang 

ada dilihat dari segi faktor-faktor produksi dan dari semua pasar 

produksi. Mengingat bahwa penyedia peralatan mesin atau pihak 

penyedia gandum sedikit pun tidak peduli terhadap bagaimana 

atau dimana peralatan mesin atau gandum dipergunakan, jika 

sudah dijual, maka hal ini berbeda kenyataanya dengan pihak 

penyedia jasa tenaga kerja. Menurut ungkapan Alfred Marshall, 

“Tingkah laku manusia dalam produksi tidak dapat dibeli atau 

dijual seperti halnya peralatan mesin atau lain-lain pelaku 

produksi yang bersifat materi. Para pekerja menjual jasa, tetapi 

dirinya sendiri tetap memiliki kepribadian.” Berdasarkan 

kenyataan itu, maka peroranganlah yang menjual jasa tenaga 

kerja. 

Seorang pekerja akan melihat terlebih dahulu suatu 

rangkaian kondisi kerja (berupa letak dan keadaan lingkungan 

tempat bekerja, jaminan tugan pekerjaan, kesempatan untuk 

memperoleh kemajuan dalam pekerjaan, dan lain-lain) sebelum 

mengambil keputusan untuk menerima lowongan kerja. Fakta ini 

menimbulkan hal-hal rumit yang mutlak memberikan ciri 

perbedaan antara pasar tenaga kerja dengan pasar lainya sehingga 

seorang peninjau secara selayang pandang tidak mungkin dapat 

mengenal bahwa pasar tenaga kerja itu pada hakikatnya adalah 

suatu jenis pasar juga. Kegagalan yang dialami oleh banyak orang 

dalam mengenali implikasi hukum permintaan dan penawaran 

bagi pasar tenaga kerja, sejak zaman dahulu telah menghasilkan 

kebijakan-kebijakan yang mempunyai akibat yang tidak dapat 
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diramalkan sebelumnya (dan sering tidak dimengerti) oleh para 

penganjurnya. 

Untuk dapat melihat secara serentak semua faktor yang 

menyebabkan pasar tenaga kerja lebih rumit dibandingkan dengan 

pasar produksi. Namun, ini merupakan hal yang tidak mungkin 

dilaksanakan. Penalaran terhadap pasar tenaga kerja sebagian 

besar dapat dipahami apabila kita membangun suatu model 

pemikiran yang mengambil intisari dari ciri-ciri khusus pasar ini 

lalu memusatkan pikiran terhadap ciri-ciri umumnya. Secara 

singkat, pertama kita harus meneliti suatu model pemikiran yang 

memusatkan pemikiran terhadap ciri-ciri yang dimiliki pasar 

gandum dan pasar tenaga kerja pada umumnya. Berdasarkan 

landasan teori semacam itu, terbuka kemungkinan untuk 

menambahkan berkas tambahan, dan pada suatu saat terwujud 

dalam bentuk kerumitan perorangan di pasar tenaga kerja. 

Kerumitan-kerumitan ini dapat diteliti pengaruhnya terhadap 

seluruh pelaksanaan pasar tanpa mengurangi pengertian kita 

tentang logika sistem harga sebagaimana yang diterapkan 

terhadap pasar tenaga tenaga kerja. Model dasar di bentuk dengan 

cara membuat anggapan bahwa semua orang akan menyetujuinya 

adalah tidak realistis, tetapi akan sangat mempermudah analisis. 

Dengan cara menangani satu permasalahan pada satu saat, maka 

dugaan terhadap permasalahn itu dapat dipecahkan dengan baik. 

 

1.3.  Produktivitas Kerja 

 

Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, 

dan operasional. Secara filosofis, produktivitas merupakan 

pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik 

dari kemarin dan muti kehidupan besok harus lebih baik dari hari 

ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang demikian akan 
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mendorong manusia untuk tidak cepat merasa puas, tetapi terus 

mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. 

Secara definisi kerja, produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan 

keseluruhan sumber daya (masukan) yang digunakan per satuan 

waktu. Definisi kerja ini mengandung cara atau metode 

pengukuran. Walaupun secara teori dapat dilakukan, tetapi dalam 

praktek sukar dilaksanakan karena sumber daya masukan yang 

dipergunakan umumnya berbagai macam dan dalam proporsi 

yang berbeda. 

Pengertian ketiga mengandung makna peningkatan 

produktivitas yang dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu: 

1) Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit; 

2) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang kurang; 

3) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang sama; 

4) Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan 

pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. 

     Sumber daya masukan dapat terdiri atas beberapa faktor 

produksi, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, bahan mentah, 

dan sumber daya manusia sendiri. Produktivitas masing-masing 

faktor produksi tersebut dapat dilakukan baik secara beersama-

sama maupun secara berdiri sendiri. Dalam hal ini, peningkatan 

produktivitas faktor manusia merupakan  sasaran strategis karena 

peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung 

pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkanya. 

Melalui pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi 

produktivitas karyawan perusahaan dapat digolongkan pada tiga 

kelompok, yaitu: 
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1) Kualitas dan kemampuan fisik karyawan 

Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan 

kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan.  Pendidikan 

memberikan pengetahuan baik secara langsung dengan 

pelaksanaan tugas, tetapi secara tidak langsung merupakan 

sebuah landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas.  Semakin tinggi pendidikan, 

semakin tinggi produktivitas kerja. 

Latihan kerja melengkapi karyawan dengan keterampilan 

dan cara-cara menggunakan peralatan kerja.  Dengan kata lain, 

latihan melengkapi pendidikan.  Pendidikan biasanya bersifat 

umum, sedangkan latihan bersifat khusus dan teknis operasional.  

Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia dewasa ini 

umumnya rendah.  Oleh sebab itu, latihan kerja diperlukan bukan 

sajasebagai pelengkap pendidikan, tetapi justru sekaligus untuk 

memberikan dasar-dasar pengetahuan. 

Bagi pengusaha, program dan penyediaan fasilitas latihan 

merupakan investasi berharga yang hasilnya diperoleh kembali 

dalam bentuk peningkatan produktivitas kerja karyawan.  

Peningkatan produktivitas tersebut akan memberikan 

kemungkinan yang lebih besar bagi pengusaha untuk 

memperbaiki pengupahan karyawannya yang kemudian akan 

mendorong semangat kerja karyawannya. 

Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas karyawan 

adalah motivasi, etos kerja dan sikap mental karyawan.  

Peningkatan motivasi kerja, etos kerja dan sikap yang berorientasi 

kepada produktivitas membutuhkan waktu yang lama dan 

memerlukan teknik-teknik tertentu, antara lain dengan 
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menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan 

hubungan industrial yang serasi. 

Kemampuan fisik karyawan memerlukan perhatian 

pengusaha dewasa ini, terutama karena tingkat upah umumnya 

rendah sehingga pemenuhan gii dan kesehatan karyawan 

umumnya sangat terbatas, terutama untuk karyawan 

berpenghasilan rendah.  Usaha-usaha perbaikan penghasilan 

akan meningkatkan kemampuan fisik dan kemudian produktivitas 

kerja mereka.  

2) Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan 

yaitu : 

a. Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara 

produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, 

tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana dalam 

lingkungan kerja itu sendiri. 

b. Menyangkut kesejahteraan karyawan yang terjamin dalam 

system pengupahan dan jaminan sosial, serta jaminan 

kelangsungan kerja. 

Perbaikan-perbaikan di bidang lingkungan kerja dapat 

menumbuhkan semangat dan kecepatan kerja.  Demikian juga 

perbaikan-perbaikan di bidang pengupahan dan jaminan sosial 

dapat meningkatkan motivasi kerja dan kemampuan fisik 

karyawan.  Disamping itu, dengan tingkat upah dan jaminan 

social yang lebih baik, semakin banyak anggota keluarga terutama 

ibu-ibu yang masuk pasar kerja.  Adanya kepastian atas 

kelangsungan pekerjaan dan penghasilan yang akan diperoleh 

hingga hari tua, merupakan daya dorong untuk meningkatkan 

produktivitas kerja.  Dalam hal ini termasuk adanya jaminan dan 

kepastian bahwa karyawan dan keluarganya akan mendapat 
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pelayanan kesehatan dan tunjangan khusus pada saat-saat 

diperlukan. 

 

3) Supra sarana  

Aktivitas perusahaan tidk terjadi dalam isolasi.  Apa yang 

terjadi di dalam perusahaan dipengaruhi oleh apa yang terjadi 

diluarnya, seperti sumber-sumber faktor produksi yang akan 

digunakan, prospek pemasaran, perpajakan, periinan, lingkungan 

hidup dan lain-lain.  Kebijaksanaan pemerintah bidang ekspor 

impor, pembatasan-pembatasan dan pengawasan,  juga 

mempengaruhi ruang lingkup pimpinan perusahaan dan jalannya 

aktivitas di perusahaan. 

Hubungan antara pengusaha dan karyawan juga 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari.  

Bagaimana pandangan pengusaha terhadap karyawan, sejauh 

mana hak-hak karyawan mendapat perhatian pengusaha, serta 

sejauh mana karyawan diikutsertakan dalam penentuan 

kebijaksanaan, merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi 

karyawan dalam keseluruhan proses produksi. 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber 

secara maksimal dan menciptakan system kerja yang optimal, 

akan menentukan tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan.  

Peranan manajemen sangat strategis untuk peningkatan 

produktivitas, yaitu dengan mengkombinasikan dan 

mendayagunakan semua sarana produksi, menerapkan fungsi-

fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja dan pembagian 

kerja, menempatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang 

tepat serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman 

dan nyaman. 

Perusahaan adalah suatu tempat di mana karyawan 

memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan 



11 
 

Ringkasan 

keterampilannya.  Kesempatan seperti itu dapat dinikmati 

karyawan hanya bila pimpinan perusahaan memungkinkannya. 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor manajemen 

sangat berperan  dalam peningkatan produktivitas karyawan 

perusahaan, baik secara langsung melalui perbaikan 

pengorganisasian dan tata kerja yang memperkecil pemborosan 

dan keborosan penggunaan sumber-sumber, maupun secara tidak 

langsung melalui fasilitas latihan serta perbaikan penghasilan dan 

jaminan sosial karyawan.   

 

  

 

Ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin dengan 

jumlah sumber-sumber yang terbatas, sedangkan sumber daya 

ekonomi mengandung dua pengertian yaitu : (1) sumber daya 

manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa 

yang dapat di berikan dalam proses produksi, (2)  SDM 

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan 

jasa atau usaha kerja tersebut.  

Ekonomi Sumber Daya Manusia berusaha menerangkan 

bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat 

menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak 

mungkin kebutuhan masyarakat.  Ekonomi Sumber Daya 

Manusia membicarakan : (1) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyediaan tenaga kerja, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan akan tenaga kerja, dan (3) pasar kerja di mana terjadi 

proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Selain 

itu, Ekonomi Sumber Daya Manusia atau Ekonomi Tenaga Kerja 

juga membahas masalah-masalah yang timbul dalam aspek (1), 

(2), dan (3) dan alternatif-alternatif kebijakan yang perlu di ambil 

untuk masalah-masalah tersebut. 
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Penyediaan tenaga kerja mengandung pengertian jumlah 

penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian 

kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan 

tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah 

penduduk, tenaga kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. 

Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan 

struktur umur. Semakin banyak unsur penduduk dalam umur 

anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. 

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja 

atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena 

sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Penyediaan 

tenaga kerja dipengaruhi oleh (1) lamanya orang bekerja setiap 

minggu dan (2) Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh 

tingkat produktivitas kerja.  

Di dalam pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran 

secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan 

dipekerjakan serta upah yang akan mereka terima. Dalam hal 

semacam ini pasar tenaga kerja adalah sama dengan pasar 

barang. Pasar tenaga kerja mempunyai satu ciri yang unik dan 

dipandang cukup dapat membedakanya dari semua pasar yang 

ada dilihat dari segi faktor-faktor produksi dan dari semua pasar 

produksi. Menurut ungkapan Alfred Marshall, “Tingkah laku 

manusia dalam produksi tidak dapat dibeli atau dijual seperti 

halnya peralatan mesin atau lain-lain pelaku produksi yang 

bersifat materi. Para pekerja menjual jasa, tetapi dirinya sendiri 

tetap memiliki kepribadian”. Berdasarkan kenyataan itu, maka 

peroranganlah yang menjual jasa tenaga kerja.  Pandangan hidup 

dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia untuk 

tidak cepat merasa puas, tetapi terus mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja atau produktivitas. 
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Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang 

dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) 

yang digunakan per satuan waktu.  Walaupun secara teori dapat 

dilakukan, tetapi dalam praktek sukar dilaksanakan karena 

sumber daya masukan yang dipergunakan umumnya berbagai 

macam dan dalam proporsi yang berbeda. 

Peningkatan produktivitas dapat terwujud dalam empat 

bentuk, yaitu: 

1) Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit; 

2) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang kurang; 

3) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang sama; 

4) Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan 

pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. 

     Sumber daya masukan dapat terdiri atas beberapa faktor 

produksi, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, bahan mentah, 

dan sumber daya manusia sendiri. Produktivitas masing-masing 

faktor produksi tersebut dapat dilakukan baik secara beersama-

sama maupun secara berdiri sendiri. Dalam hal ini, peningkatan 

produktivitas faktor manusia merupakan  sasaran strategis karena 

peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung 

pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkanya. 

Melalui pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi 

produktivitas karyawan perusahaan meliputi (1) kualitas dan 

kemampuan fisik karyawan, (2) Sarana pendukung dan (3) Supra 

sarana.  
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Kunci Jawaban 

 

Test Formatif   

1. Jelaskan pengertian ilmu ekonomi dan ekonomi sumberdaya 

manusia. 

2. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang  konsep dasar 

ekonomi sumberdaya manusia !  

3. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia merupakan  

sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-

faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga 

manusia yang memanfaatkanya.  Sebutkan dan jelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya 

manusia ! 

    

 

1. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membicarakan sebab dan 

akibat dari berbagai pilihan yang dilakukan oleh manusia 

bagaimana pilihan-pilihan itu dapat mempunyai pengaruh 

terhadap upah dan tenaga kerja dalam pasaran tenaga kerja. 

Sedangkan ekonomi sumberdaya manusia menjelaskan 

tentang  aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang 

mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang 

tersedia dan diberikan untuk produksi dan  memanfaatkan 

SDM sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau 

jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan 

masyarakat. 

2. Ekonomi Sumber daya manusia menjelaskan tentang  usaha 

atau jasa yang dapat di berikan dalam proses produksi dan  

bagaimana manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa 

atau usaha kerja tersebut.  
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Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang atau jasa di 

pengaruhi oleh dua faktor yaitu : 1) yang mempengaruhi 

jumlah dan kualitas SDM tersebut, dan 2) faktor dan kondisi 

yang mempengaruhi pengembangan perekonomian 

yangkemudian mempengaruhi pendayagunaan SDM tersebut. 

Konsep Ekonomi Sumber Daya Manusia membicarakan : (1) 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, (2) 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga 

kerja, dan (3) pasar kerja di mana terjadi proses 

mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya 

manusia dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu: 

a. Kualitas dan kemampuan fisik sumberdaya manusia. 

    Kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan 

kemampuan fisik SDM yang bersangkutan. 

b. Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja 

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu (1) 

Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara 

produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, 

tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana 

dalam lingkungan kerja itu sendiri dan (2) Menyangkut 

kesejahteraan yang terjamin dalam system pengupahan dan 

jaminan sosial, serta jaminan kelangsungan kerja. 

c. Supra sarana  

Kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan 

kemampuan fisik SDM yang bersangkutan. 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep tentang 

permintaan tenaga kerja. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

9. Mahasiswa memahami konsep permintaan tenaga kerja serta 

bisa mengidentifikasikan determinasi permintaan tenaga 

kerja. 

10. Mahasiswa mengetahui dan memahami permintaan 

tenaga kerja dalam jangka  pendek 

11. Mahasiswa mengetahui dan memahami permintaan 

tenaga kerja dalam jangka  panjang. 

12.  

MATERI PEMBELAJARAN 

BAB 2 
PERMINTAAN TENAGA KERJA 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1. Konsep Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan 

kuantitas. Apabila kita membicarakan permintaan akan suatu 

komoditi, maka ini menyangkut hubungan antara harga dan 

kuantitas komoditi yang para pembeli bersedia untuk membelinya. 

Sehubungan dengan dengan tenaga kerja, permintaan 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 (dalam 

hal ini dapat dikatakan “dibeli”). Secara khusus, suatu kurva 
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permintaan menggambarkan jumlah maksimum yang dikehendaki 

seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan 

harga dalam jangka waktu tertentu.  

Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan 

jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia 

untuk memperkerjakanya pada setiap kemungkinan tingkat upah 

dalam jangka waktu tertentu.  

Gambar 1 menjelaskan kurva permintaan tenaga kerja dapat 

dilihat sebagai gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga 

kerja (TK) dengan tingkat upah yang maksimum (U) dimana pihak 

pengusaha bersedia untuk memperkerjakan. Dengan salah satu 

padangan, permintaan tenaga kerja haruslah dilihat sebagai suatu 

kerangka alternatif yang dapat diperoleh pada suatu titik tertentu 

yang ditetapkan pada suatu waktu. 

Analisis permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi 

bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan 

masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkanya. Tenaga 

kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan 

jasa.  Dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja biasanya 

didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja. 

 

   U 

             

 
 

 
 
 

                                                  DTK 
 
 

 
            O                                               TK 

 
Gambar 1.  Kurva Permintaan Tenaga Kerja 
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Bagaimanakah halnya bila modal (M) dimasukkan dalam 

permintaan tenaga kerja.  Untuk lebih jelasnya, Gambar 1 bisa di 

reproduksi dengan ditambah notasi M0 seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. 

   U 

 

          

 
 
 

                                                                     NPM (M1) 
 
                                                                

                            
                                 NPM        (M1)           NPM (M0)         

            
 
            O                                                               TK 

 
Gambar 2.  Kurva Nilai Produk Marginal (NPM) 

 
Bila M naik menjadi M1 sehingga M1>M0, maka dampak 

penambahan M dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu 

subsitutif dan komplementer. Dampak subsitutif terlihat dari 

menggesernya kurva NPM ke kiri. Namun, bila dampak 

komplementer yang terjadi karena M dan Tk merupakan pasangan 

kerja NPM yang baru. Maka akan menggeser kurva NPM ke 

sebelah kanan. 

Dampak perubahan teknologi pada NPM mirip dengan 

dampak perubahan M. Bila perubahan teknologi bersifat lebih 

padat modal akan mengurangi NPM, sedangkan bila perubahan 

teknologi bersifat labor deepening, maka NPM akan bergeser ke 

kanan. 

Kita dapat mengidentifikasikan determinasi permintaan 

menjadi beberapa komponen, yaitu : 
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(1) Tingkat upah 

Tingkat upah merupakan biaya kurva diperhitungkan untuk 

mencari titik optimal kuantitas TK yang akan dipergunakan. 

Makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang 

diminta. Begitu juga sebaliknya. 

(2) Teknologi 

Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. 

Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja 

dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuanya. 

(3) Produktivitas 

Bentuk kurva NPM dipengaruhi oleh produktivitasnya. 

Produktivitas tergantung modal yang di pakai. Keleluasaan 

modal akan menaikkan produktivitas tenaga kerja. 

(4) Kualitas tenaga kerja 

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang 

merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi letak 

atau bentuk NPM. Begitu pula keadaan gizi mereka. 

(5) 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 M, dapat 

merupakan faktor penentu yang lain. 

Determinasi tersebut, mempengaruhi corak permintaan 

tenaga kerja, dimana setiap perubahan yang terjadi pada salah 

satu determinasi akan mengubah permintaan. 

 
2.2. Permintaan Tenaga Kerja Dalam Jangka  Pendek 

Hubungan yang terdapat antara input faktor produksi 

dengan output perusahaan adalah hubungan produksi. Dengan 

teknologi yang tetap yang digunakan oleh perusahaan (di mana 

teknologi merupakan teknik yang mengalihkan bentuk input ke 
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dalam bentuk output) jumlah input tenaga kerja dan modal yang 

lebih besar yang digunakan oleh perusahaan, makin besar pula 

output yang dihasilkan. 

2.2.1.  Hubungan Produksi : Produksi Fisik Marginal 

Hubungan input-output pada suatu perusahaan yang 

khusus, di gambarkan secara grafik pada Gambar 3. Unit modal 

yang digunakan dalam proses produksi yang diperlihatkan dalam 

sumbu vertikal; unit tenaga kerja, yang kita ukur dengan hari-hari 

kerja, diperlihatkan oleh garis sumbu yang horizontal. Garis-garis 

kurva yang disebut isokuan (isoquants) memperlihatkan berbagai 

macam kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan 

perusahaan untuk menghasilkan “kuantitas yang sama” dari 

output. Misalnya, perusahaan yang khusus itu mengelola sebuah 

tambang batu bara, dapat menambah 19 ton batu bara dengan 

cara menggunakan lima unit tenaga kerja, atau dengan cara 

kombinasi lainnya antara tenaga kerja dan modal lalu merupakan 

subtitusi dalam proses produksi. 

Akan tetapi, tenaga kerja dan modal bukanlah merupakan 

subtitusi yang sempurna bagi satu sama lainnya. Jika memang 

demikian, maka mereka mestinya merupakan faktor produksi 

yang sama, misalnya merupakan subtitusi yang kurang sempurna. 

Isokuan mempunyai kurvaturnya yang khusus untuk alasan itu. 

Pada umumnya, bila sebuah perusahaan harus secara berturut-

turut mengurangi satu unit penggunaannya dari satu faktor 

produksi, maka ia harus menggunakan secara berturut-turut 

jumlah yang lebih besar dari faktor produksi yang lainnya agar 

dapat mempertahankan kuantitas output tanpa mengalami 

perubahan. Fakta ini tercermin pada kurvator isokuan yang 

dilukiskan berbentuk cembung terhadap titik O (origin). 
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            0    1   2             5                   9      Input Tenaga Kerja             
    
Gambar 3. Kurva Isokuan produksi bagi batu bara.  Setiap 

kuantitas batu bara yang diberikan dapat dihasilkan 
dengan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan 

modal. 
 

Gambar 3 menjelaskan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan outputnya dari 19 ton batu bara, katakanlah 

menjadi 27 ton dengan cara meningkatkan kedua jenis input. 

Apabila diberikan kebebasan penuh untuk memilih, maka 

pengusaha akan menghasilkan setiap jenis output dengan 

kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling sedikit biayanya. 

Akan tetapi, karena asumsi kita bahwa perusahaan itu berada 

dalam jangka waktu pendek, maka ia tidak mampu untuk 

mengubah kuantitas modal yang ia gunakan. Perusahaan dalam 

jangka pendek tidak dapat menambah output kecuali dengan 

menambah penggunaan tenaga kerja. 
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2.2.2.  Skedul Nilai Produk Fisik Marginal 

Kita masih belum dapat merinci permintaan perusahaan 

terhadap tenaga kerja karena belum mengetahui harga maksimum 

yang bersedia dibayarkan oleh pihak perusahaan bagi berbagai 

jumlah tenaga kerja. Jumlah itu tergantung pada penerimaan 

yang diperoleh perusahaan dari penjualan output yang dihasilkan 

para tenaga kerja. Kita telah mengansumsikan bahwa perusahaan 

kita menjual produknya dalam suatu pasar produk yang bersaing 

secara murni.  

 
            Harga ($)                                Harga ($)         
        60                           S    60     

 
 

        40                                 40                                 d 
 
                         

        20                                 20  
                                       D 

 
 
 

0 Kuantitas yg diminta         Kuantitas yang diminta 

dan ditawarkan 

(a)  Pasar                                (b)  Perusahaan 
 
Gambar 4. Kurva permintaan batu bara : pasar dan perusahaan.  

Harga batubara ditentukan oleh interaksi pasar D dan 
penawaran $ pada panel a.  Sebagai akibatnya, kurva 

permintaan perusahaan dalam persaingan murni 
adalah elastic tak terhingga pada pasar $ seperti pada 
panel b. 

 

Gambar 4 melukiskan penentuan harga dalam pasar produk 

dimana perusahaan itu menjual outputnya. Harga pasar batu bara 

ditentukan oleh interaksi permintaan akan batu bara dan 

penawaran batu bara. Gambar 4a memperlihatkan harga 

keseimbangan batu bara yang berjumlah $40 per ton. Karena 

perusahaan bergerak dalam persaingan murni, maka tindakannya 
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tidak mempunyai pengaruh terhadap harga pasar batu bara. Hal 

ini disebabkan penjualannya hanya merupakan bagian kecil dari 

penjualan industri keseluruhan yang keputusannya untuk 

memperluas output atau keluar dari bisnis tidak mempunyai 

pengaruh terhadap persediaan  batu bara di pasar. Demikian pula 

terhadap harga batu bara. Sebagaimana Gambar 4b yang 

memperlihatkan permintaan terhadap output perusahaan dapat 

diwakili oleh suatu garis horizontal pada harga pasar sebesar $40 

per ton. 

Perusahaan tidak dapat menjual suatu output apa pun di 

atas harga ini, dan tidak ada alasan untuk menjual dibawah harga 

ini karena ia dapat menjual sebanyak mungkin batu bara yang ia 

kehendaki dengan harga $ 40 bagi setiap ton batu bara yang di 

jualnya, suatu jumlah yang sama dengan harga penjualan produk. 

 
VMPP ($)                           

                                  
      400          
                               

                                               VMPP=PxMPP 
 
                                                                                                                             

                                                                                      
      200                                                                   

 
                                                                        
                                                                          S=MFC 

        80                                         
        50       

            
 
                  0   1                                 9  10 11 12 13          

    
                                                                          Input Tenaga Kerja 
 

Gambar 5. Kurva Nilai produk fisik marginal bagi suatu 
perusahaan dalam persaingan murni. 

 
Gambar 5 melukiskan skedul VMPP bagi produsen batu 

bara. Gambar tersebut memperlihatkan kepada kita, setiap urutan 
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input tenaga kerja mengandung secara berturut-turut penerimaan 

yang makin berkurang bagi perusahaan. Hal ini disebabkan 

adanya diminishing returns dalam produksi. Unit tenaga kerja 

pertama menambahkan $ 400 bagi penerimaan perusahaan, unit 

yang kedua menambahkan $ 360, dan unit yang ketiga 

menambahkan $ 320. Karena unit tenaga kerja yang kesebelas 

mempunyai MPP nol, maka penggunaan unit itu tidak akan 

mendatangkan penerimaan tambahan bagi perusahaan. 

Apabila perusahaan menambah satu unit tenaga kerja lagi, 

maka penerimaannya akan bertambah dengan jumlah nilai produk 

fisik marginal VMPP, yang merupakan harga dari tiap unit output 

P, dikalikan dengan jumlah unit output yang dihasilkan oleh unit 

tenaga kerja tambahan (MPP bagi tenaga kerja dari Gambar 4b). 

Nilai produk fisik marginal VMPP adalah produk fisik 

marginal tenaga kerja MPP dikalikan dengan harga produk P pada 

setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Skedul VMPP adalah 

kurva permintaan perusahaan akan tenaga kerja, apabila tingkat 

upah pasar adalah $ 80 per hari kerja, perusahaan menghadapi 

suatu kurva penawaran tenaga kerja yang elastis tidak terbatas 

pada upah itu, suatu upah yang sama dengan biaya faktor 

marginal bagi perusahaan. Perusahaan akan memaksimalkan 

keuntungan dengan cara menggunakan tenaga kerja 9 hari kerja.  

 

2.2.3  VMPP Adalah Permintaan Perusahaan Akan Tenaga Kerja 

Skedul VMPP merupakan permintaan perusahaan akan 

tenaga kerja. Di samping itu, juga merupakan kurva permintaan 

perusahaan karena dapat menentukan harga maksimum yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan dari beberapa jumlah tenaga 

kerja. Setiap perusahaan yang akan diasumsikan hendak 

memaksimalkan keuntungan akan tidak mau dengan sengaja 
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membayar setiap input lebih daripada input yang ditambahkan 

kepada penerimaan perusahaan keseluruhan. 

Pada Gambar 5 garis horizontal pada $ 80 merupakan 

penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan. Karena perusahaan 

berada dalam persaingan murni dalam pasar faktor, maka ia dapat 

menyewa semua tenaga kerja yang ia pilih  pada $ 80 per hari 

kerja, suatu harga yang ditetapkan oleh permintaan pasar akan 

tenaga kerja dan penawaran pasar akan tenaga kerja. Jadi, biaya 

faktor marginal (marginal factor cost) MFC, yang menyebabkan 

biaya keseluruhan mengalami perubahan pada waktu perusahaan 

menyewa input tenaga kerja tambahan, yaitu $ 80, suatu jumlah 

yang sama dengan upah per hari kerja. Jumlah tenaga kerja yang 

akan digunakan oleh perusahaan bila upah pasar $ 80 per hari 

kerja adalah 9 hari kerja, jumlah yang menjadikan VMPP sama 

dengan MFC. Apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia 

akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada 

kemungkinan keuntungan maksimum karena suatu tambahan 

hari kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan penerimaan yang 

melebihi $ 80 biaya per hari. Apabila perusahaan menyewa 10 hari 

kerja, maka ia akan menderita kerugian (dengan demikian tidak 

menghasilkan kemungkinan keuntungan maksimum) karena 

semua hari kerja yang melibihi 9 memakai biaya sewa lebih dari 

penerimaan yang mereka hasilkan bagi perusahaan. Jadi, dengan 

upah $ 80, 9 hari kerja bagi tenaga kerja merupakan jumlah 

tenaga kerja terbaik bagi perusahaan untuk diselenggarakan. 

Tentu saja, apabila tingkat upah harus dinaikkan sampai $ 120 

per hari kerja, maka 8 hari kerja akan merupakan jumlah terbaik; 

apabila tingkat upah jatuh sampai $ 40, maka 10 hari kerja akan 

merupakan jumlah terbaik. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja 

yang diminta oleh setiap perusahaan berhubungan terbaik dengan 

tingkat upah. 
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Kurva permintaan tenaga kerja yang menunjukkan 

kecondongan garis menurun merupakan kesimpulan utama bagi 

para ahli ilmu ekonomi teori neoklasik perusahaan. Perusahaan 

yang menghendaki keuntungan maksimal dapat memilih jumlah 

terbaik bagi tenaga kerja untuk digunakan. Jumlah itu dalam 

persaingan murni selalu merupakan jumlah yang menjadikan 

VMPP tenaga kerja sama dengan upah, karena upah merupakan 

biaya marginal bagi suatu unit tenaga kerja. Lebih lanjut, 

perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja. Apabila biaya 

tenaga kerja meningkat, perusahaan akan mengurangi jumlah 

tenaga kerja; jika biaya tenaga kerja menurun, maka perusahaan 

akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Karena kita telah 

berasumsi input modal telah ditetapkan dalam jangka pendek, 

maka suatu penyesuaian dalam jumlah tenaga kerja merupakan 

satu-satunya penyesuaian yang mungkin dilakukan bagi 

perusahaan yang berada dalam persaingan murni dalam jangka 

pendek. Meskipun demikian, masih terdapat penyesuaian lain bagi 

perusahaan dalam kondisi berbeda. Misalnya, apabila tingkat 

upah naik, maka perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja 

yang lebih sedikit namun dengan memperbanyak jumlah modal. 

Hal ini merupakan penyesuaian jangka panjang yang akan kita 

tinjau dalam bab berikut. Lebih lanjut, perusahaan dapat 

menaikkan harga produknya untuk mengimbagi naiknya biaya 

suatu input. Ini merupakan satu kemungkinan apabila 

perusahaan menjual outputnya di pasar persaingan yang tidak 

sempurna. 

 
2.3. Permintaan Tenaga Kerja Dalam Jangka Panjang 

Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep 

perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap 

keadaan ekonomi yang berubah. Hal ini bukanlah sesuatu yang 
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dpat dibeli pada saat tertentu, misalnya pada bulan juli depan, 

juga bukanlah merupakan sesuatu yang dapat tiba begitu saja 

pada suatu hari dimasa datang. Perbedaan antara permintaan 

tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang adalah perbedaan 

antara: (1) penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tidak 

sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain, 

dan (2) penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan itu sanggup 

mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain.  

Analisis isokuan produksi menunjukkan bahwa tingkat 

output khusus dapat dihasilkan oleh siapa saja yang 

menggabungkan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan 

modal. Gambar 6 menggunakan hubungan input-output yang 

sama seperti yang telah dibahas dalam bagian terdahulu.  

                                                             
Unit Modal                                                         

                                    
          9          
          8                     

                    19 
 

              B                                                                                                           
                E                                                                  
          5                                                                   

          4         C 
          3                    D        19                                  
                                                              

                                                    
                                $60 

                                     A $70  $80    
 
           0      1     2    3     4    5    6    7   Unit Tenaga Kerja                       

                                                                  
Gambar 6. Kurva Kombinasi tenaga kerja dan modal yang 

memberikan biaya paling rendah 
 

Sebagaimana yang tampak dalam Gambar 6, suatu output 

dari 19 ton batu bara dapat dihasilkan dengan satu unit tenaga 
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kerja yang dikombinasikan dengan empat unit modal. Ia juga 

dapat dihasilkan dengan dua unit tenaga kerja dan tiga unit 

modal. Seperti sudah ditetapkan, 19 ton batu bara dapat 

dihasilkan oleh bentuk kombinasi mana saja antara modal dengan 

tenaga kerja yang diperlihatkan sepanjang garis isokuan yang 

relevan. Apabila pemilik perusahaan itu bebas (sebagaimana 

keadaan yang sesungguhnya) dalam jangka panjang untuk 

memilih setiap bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja, maka 

kombinasi yang bagaimanakah akan dipilih supaya dapat 

memaksimalkan keuntungan? Pengusaha akan mengasilkan 

output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang mana saja 

asal mengandung biaya paling rendah. 

Biaya bagi satu tenaga kerja dalam sehari kerja dengan 

mudah dapat diidentifikasi : ia merupakan upah sehari-hari 

ditambah biaya per hari bagi setiap batas keuntungan. Dalam 

analisis, maka kita akan menyederhanakan  penjelasannya 

dengan cara mengabaikan batas keuntungan dan berasumsi 

bahwa tingkat upah hanyalah satu-satunya biaya tenaga kerja. 

Biaya modal tidak dapat langsung kita identifikasikan. 

Untuk menghindari beberapa kesulitan yang tercakup dalam 

suatu penyajian penuh biaya modal, kita akan berasumsi bahwa 

perusahaan dapat menyewa perlengkapan modal atas dasar 

harian dan bukan dengan cara membeli. Harga modal lalu hanya 

sekadar berupa pembayaran sewa harian per unit bagi 

perlengkapan modal. Dapat dikatakan bahwa harga sewa suatu 

unit modal adalah $ 10 per hari dan tingkat upah adalah $ 20 per 

hari kerja. Lalu dapat diajukan pertanyaan berapa besar jumlah 

tenaga kerja dan berapa besar jumlah modal yang dapat  dibeli 

dengan jumlah pengeluaran tertentu, misalnya $ 60. Apabila 

seluruh jumlah yang digunakan untuk tenaga kerja, maka ia 

dapat membeli tiga unit tenaga jasa enam unit modal ($60/PK-

$60/$10=6) dapat dibeli, dimana Pk adalah harga sewa modal 
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sehari-hari. Jumlah tenaga kerja dan modal tersebut dilukiskan 

oleh titik-titik A dan B secara berturut-turut dalam kurva 6. Garis 

lurus memuat titik A dan B mewakili berbagai macam kombinasi 

tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan $60. Karena 

semua kombinasi mewakili suatu “biaya sama”  sebesar $60, maka 

garis itu disebut suatu garis biaya isokuan atau isokos. Apabila 

diberikan nilai W dan Pk, maka akan menjadi jelas terjadinya 

suatu penambahan modal yang lebih kecil.  

Jumlah modal yang harus dikorbankan untuk memperoleh 

masing-masing unit tenaga kerja tambahan (CL/CL) diberikan 

melalui rasio negatif dari biaya tenaga kerja terhadap biaya modal, 

W/Pk-$20/$10=2. Lalu kecondongan garis isokos menjadi –W/Pk. 

Bagi setiap jumlah uang, akan mendapat garis isokos yang 

relevan. Dua buah garis isokos tambahan dilukiskan dalam kurva 

6. Semakin jauh letak garis isokos dari letaknya semula, semakin 

mahal biaya kombinasi tenaga kerja dan modal yang diberikan 

oleh garis itu. 

Perhatikan bahwa kecondongan setiap garis isocost adalah 

sama, -W/Pk. Dalam menghasilkan 19 ton batu bara, pengusaha 

akan menemukan satu kombinasi modal dan tenaga kerja yang 

paling rendah biayanya, yaitu kombinasi yang diberikan oleh garis 

isokos yang menyinggung isokuan sebesar 19 ton.  Kombinasi 

yang paling rendah biayanya dalam kurva 6 adalah kombinasi C, 

terdiri atas satu unit tenaga kerja dan empat modal dengan biaya 

keseluruhannya $60. Jelaslah bahwa 19 ton dapat dihasilkan oleh 

kombinasi yang diberikan pada setiap titik pada isokuan (misalnya 

titik D dan E), tetapi kedua kombinasi ini memerlukan biaya $70 

sehingga bukanlah merupakan kombinasi yang memberikan biaya 

minimum. 
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Unit modal  19 

              Kecondongan = W2/Pk         

 
      

 
     K2 
 

 
 

     K1                                              19 
 
 

 
                                                           Slope = W1/P1 
                                 

                         L0         L1    
 

Gambar 7. Kurva Perubahan tingkat upah dan modal terhadap 
optimalisasi tenaga kerja.  Sementara tingkat upah 
naik dari W1 ke W2, jumlah modal yang 

meminimumkan untuk menghasilkan 19 ton batu 
bara naik dari K1 ke K2.  Pada waktu yang bersamaan 

jumlah optimal tenaga kerja merosot dari L1 ke L0.   
 

Apabila rasio biaya tenaga kerja terhadap modal harus 

mengalami perubahan, maka demikian pula dengan kombinasi 

optimal tenaga kerja dan modal dengan setiap tingkatan output 

yang harus dihasilkan. Kecondongan setiap garis isocost, -W/Pk 

akan mengalami perubahan. Jika tingkat upah yang harus 

dinaikkan, maka setiap kemungkinan tingkat output haruslah 

dihasilkan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dan modal yang 

lebih banyak. Produsen akan menggantikan modal bagi tenaga 

kerja dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan setiap 

tingkat output dengan biaya yang terendah.  

Gambar 7 melukiskan pengaruh kenaikan terhadap tingkat 

upah (dengan modal yang tidak maengalami perubahan) pada 

kombinasi optimal tenaga kerja dan modal yang dengan 

perusahaan tambang batu bara kita dapat menghasilkan 19 ton 

batu bara. Kenaikkan dalam tingkat upah dari W1 dan W2 
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menyebabkan garis isokos yang terendah biayanya menyinggung 

garis isocost 19 ton pada suatu kombinasi input yang menuntut 

lebuh banyak modal dan lebih sedikit tenaga kerja. Sekalipun 

Gambar 7 hanya melukiskan untuk menggambarkan satu tingkat 

output saja, namun suatu kenaikkan pada tingkat upah akan 

menimbulkan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan 

untuk menggantikan modal bagi tenaga kerja, tidak pandang 

tingkat output mana yang dihasilkan. 

Pengetahuan tentang kecenderungan perusahaan dalam 

jangka panjang membantu untuk mengarahkan penggunaan 

suatu input yang relatif lebih murah. Hal ini memungkinkan bagi 

kita untuk membandingkan reaksi perusahaan dalam jangka 

panjang. Sebagaimana dinyatakan terdahulu, kurva perusahaan 

VMPP adalah kurva permintaan dalam jangka pendek akan tenaga 

kerja.  

Pada Gambar 8, perusahaan diasumsikan pada mulanya 

berada dalam keseimbangan jangka pendek dengan tingkat upah 

pasar W1, dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang sesuai, N1, 

yang ditunjukkan oleh kurva permintaan perusahaan dalam 

jangka pendek, VMPP1. Kita juga harus mengansumsikan bahwa 

perusahaan berada dalam keseimbangan jangka panjang yang 

didalamnya menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja 

dan modal yang paling rendah biayanya, misalkan tingkat upah 

meningkat sampai W2. Dalam jangka pendek, perusahaan akan 

menemukan bahwa biaya produksinya telah mengalami kenaikkan 

sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja sampai N1, 

sepanjang skedul VMPP-nya. Dalam jangka panjang, perusahaan 

akan melakukan penyesuaian (modal akan menggantikan tenaga 

kerja). Jumlah tenaga kerja yang digunakan selanjutnya dalam 

jangka panjang akan berkurang sampai titik N0. 

 

 



33 
 

 
        W 

 
 
        W2              

    
        W1                                                                               Dk 

                                                                                                  

 
                                                                         VMPP1 

 
 
 

 
 
          0                                     N0        N1    N1    N 

 
Gambar 8.  Kurva Permintaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 
 

Ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, karena 

fleksibilitas yang ditambahkan yang dimiliki perusahan itu dalam 

jangka panjang, maka permintaan tenaga kerja perusahaan dalam 

jangka (D1r) akan bersifat lebih responsif terhadap perubahan 

suatu tingkat upah (dalam hal ini memperlihatkan perubahan 

yang lebih besar dalam jumlah permintaan tenaga kerja) 

dibandingkan dengan permintaan dalam jangka pendek (VMPP) 

seperti tertera dalam skedul. Misalnya, suatu perusahaan 

tambang batu bara yang mengalami suatu kenaikkan tingkat upah 

mungkin saja pada mulanya hanya mengurangi jumlah batu bara 

yang ditambangnya dan bersamaan dengan itu juga jumlah tenaga 

kerja yang digunakannya. Dalam jangka panjang, perusahaan 

akan bergerak ke arah sarana produksi batu bara yang sifat 

modlnya lebih intensif. Kurva permintaan jangka panjang akan 

memperlihatkan garis yang lebih mendatar dibandingkan dengan 

skedul VMPP. 

Kedua, suatu perusahaan yang berada pada keseimbangan 

jangka panjang haruslah juga berada pada keseimbangan jangka 
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pendek. Karena kurva permintaan jangka panjang menunjukkan 

jumlah tenaga kerja yang digunakan sehingga menempatkan 

perusahaan itu pada keseimbangan jangka panjang, maka setiap 

titik pada kurva permintaan jangka panjang harus mempunyai 

kurva permintaan jangka pendek, VMPP1 yang diperlihatkan pada 

Gambar 8. Kurva itu adalah skedul VMPP yang dihubungkan 

dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

keseimbangannya berjangka panjang semula. Begitu perusahaan 

melakukan perubahan terhadap jumlah modal yang 

digunakannya, maka skedul VMPP mengalami pergeseran pula.  

Ada dua hal yang terjadi bagi suatu perusahaan yang 

mengalami suatu kemerosotan dalam tingkat upah pasar dimana 

ia dapat memperoleh tenaga kerja. Pertama, biaya produksi 

perusahaan mengalami kemerosotan. Dengan asumsi harga 

produk yang konstan, kemerosotan biaya ini akan menaikkan 

kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan.  Untuk 

alasan itu, perusahaan berkehendak untuk memperluas bidang 

penggunaan tenaga kerjanya. Kita menyebut gejala ini dengan 

istilah pengaruh output dari suatu perubahan upah. Memang, 

dalam jangka pendek, suatu kenaikkan dalam output dapat 

dilengkapi hanya dengan cara menaikkan jumlah penggunaan 

tenaga kerja. 

Kedua, harga tenaga kerja yang relatif, W/Pk, telah jatuh. 

Sebagaimana halnya sudah diuraikan dalam bab ini, kecondongan 

tiap garis isokos telah mengalami perubahan. Sebagai akibatnya, 

setiap kemungkinan tingkat output akan dihasilkan dengan 

kombinasi input yang mencakup lebih banyak jumlah tenaga kerja 

dan lebih sedikit jumlah modal dibandingkan dengan kombinasi 

sebelumnya. Gejala ini disebut dengan istilah pengaruh substitusi 

dari perubahan upah. Karena hal itu mencakup suatu perubahan 

dalam penggunaan modal oleh perusahaan, maka pengaruh 

substitusi hanya dapat berlangsung dalam jangka panjang. 
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Ringkasan 
  

 

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan 

kuantitas. Sehubungan dengan dengan tenaga kerja, permintaan 

adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja 

yang dikehendaki oleh majikan untuk diperkerjakan.   

Suatu kurva permintaan menggambarkan jumlah 

maksimum yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya 

pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan 

jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia 

untuk memperkerjakanya pada setiap kemungkinan tingkat upah 

dalam jangka waktu tertentu.  

Kurva permintaan tenaga kerja dapat dilihat sebagai 

gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja (TK) 

dengan tingkat upah yang maksimum (U) dimana pihak 

pengusaha bersedia untuk memperkerjakan. Analisis permintaan 

tenaga kerja didasarkan atas asumsi teori produktivitas tenaga 

kerja 

            U 

   

             
 
 

 
 

 
                                                  DTK 
 

 
 
            O                                               TK 

 
Kurva Permintaan Tenaga Kerja 
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Kita dapat mengidentifikasikan determinasi permintaan 

menjadi beberapa komponen, yaitu : 

(1)  Tingkat upah 

(2)  Teknologi 

(3)  Produktivitas 

(4)  Kualitas tenaga kerja 

(5)  Fasilitas modal 

Determinasi permintaan  mempengaruhi corak permintaan 

tenaga kerja, dimana setiap perubahan yang terjadi pada salah 

satu determinasi akan mengubah permintaan. 

Kurva permintaan tenaga kerja yang menunjukkan 

kecondongan garis menurun merupakan kesimpulan utama bagi 

para ahli ilmu ekonomi teori neoklasik perusahaan. Perusahaan 

yang menghendaki keuntungan maksimal dapat memilih jumlah 

terbaik bagi tenaga kerja untuk digunakan. Lebih lanjut, 

perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja. Apabila biaya 

tenaga kerja meningkat, perusahaan akan mengurangi jumlah 

tenaga kerja; jika biaya tenaga kerja menurun, maka perusahaan 

akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.  

Karena kita telah berasumsi input modal telah ditetapkan 

dalam jangka pendek, maka suatu penyesuaian dalam jumlah 

tenaga kerja merupakan satu-satunya penyesuaian yang mungkin 

dilakukan bagi perusahaan yang berada dalam persaingan murni 

dalam jangka pendek. Meskipun demikian, masih terdapat 

penyesuaian lain bagi perusahaan dalam kondisi berbeda. 

Misalnya, apabila tingkat upah naik, maka perusahaan dapat 

menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit namun dengan 

memperbanyak jumlah modal. Hal ini merupakan penyesuaian 

jangka panjang yang akan kita tinjau dalam bab berikut. Lebih 

lanjut, perusahaan dapat menaikkan harga produknya untuk 

mengimbagi naiknya biaya suatu input. Ini merupakan satu 
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kemungkinan apabila perusahaan menjual outputnya di pasar 

persaingan yang tidak sempurna. 

Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep 

perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap 

keadaan ekonomi yang berubah. Hal ini bukanlah sesuatu yang 

dpat dibeli pada saat tertentu, misalnya pada bulan juli depan, 

juga bukanlah merupakan sesuatu yang dapat tiba begitu saja 

pada suatu hari dimasa datang. Perbedaan antara permintaan 

tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang adalah perbedaan 

antara: (1) penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tidak 

sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain, 

dan (2) penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan itu sanggup 

mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain.  

Biaya bagi satu tenaga kerja dalam sehari kerja dengan 

mudah dapat diidentifikasi : ia merupakan upah sehari-hari 

ditambah biaya per hari bagi setiap batas keuntungan. Dalam 

analisis, maka kita akan menyederhanakan  penjelasannya 

dengan cara mengabaikan batas keuntungan dan berasumsi 

bahwa tingkat upah hanyalah satu-satunya biaya tenaga kerja. 

Biaya modal tidak dapat langsung diidentifikasikan. Untuk 

menghindari beberapa kesulitan yang tercakup dalam suatu 

penyajian penuh biaya modal, kita akan berasumsi bahwa 

perusahaan dapat menyewa perlengkapan modal atas dasar 

harian dan bukan dengan cara membeli. Harga modal lalu hanya 

sekadar berupa pembayaran sewa harian per unit bagi 

perlengkapan modal.  

Pengetahuan tentang kecenderungan perusahaan dalam 

jangka panjang membantu untuk mengarahkan penggunaan 

suatu input yang relatif lebih murah.  Hal ini memungkinkan bagi 



38 
 

Test Formatif 

Kunci Jawaban 

 

kita untuk membandingkan reaksi perusahaan dalam jangka 

panjang.  

 

  

 

1. Apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Jelaskan 

secara ringkas beserta kurva. 

2. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi komponen 

determinasi permintaan ! 

3. Jelaskan perbedaan permintaan tenaga kerja jangka pendek 

dan jangka panjang. 

    

 

1. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah 

dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan 

untuk diperkerjakan.   

            U 

   

             
 

 
 
 

 
                                                  DTK 
 

 
 

            O                                               TK 
Kurva Permintaan Tenaga Kerja 

 

Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan 

jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha 
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bersedia untuk memperkerjakanya pada setiap kemungkinan 

tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.  

Kurva permintaan tenaga kerja dapat dilihat sebagai gambaran 

bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja (TK) dengan 

tingkat upah yang maksimum (U) dimana pihak pengusaha 

bersedia untuk memperkerjakan.  

2. Determinasi permintaan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

(1) Tingkat upah 

Tingkat upah merupakan biaya kurva diperhitungkan untuk 

mencari titik optimal kuantitas TK yang akan dipergunakan. 

Makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang 

diminta. Begitu juga sebaliknya. 

(2) Teknologi 

Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. 

Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja 

dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuanya. 

(3) Produktivitas 

Bentuk kurva NPM dipengaruhi oleh produktivitasnya. 

Produktivitas tergantung modal yang di pakai. Keleluasaan 

modal akan menaikkan produktivitas tenaga kerja. 

(4) Kualitas tenaga kerja 

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang 

merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi letak 

atau bentuk NPM. Begitu pula keadaan gizi mereka. 

(5) 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 M, dapat 

merupakan faktor penentu yang lain. 

3. Perbedaan antara permintaan tenaga kerja jangka pendek dan 

jangka panjang adalah perbedaan antara : (1) penyesuaian 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep tentang 

penawaran tenaga kerja. 

 
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

7. Mahasiswa mampu memahami dan melihat proses  

penawaran tenaga kerja jangka pendek. 

8. Mahasiswa mampu memahami dan melihat proses  

penawaran tenaga kerja jangka panjang. 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

BAB 3  
PENAWARAN TENAGA KERJA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Penawaran Tenaga Kerja Dalam Jangka Pendek 

Menurut pengertian ekonomi, penawaran adalah beberapa 

kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga 

satu tingkat harga dapat dihubungkan dengan satu kuantitas 

barang yang ditawarkan. Penawaran merupakan fungsi yang 

menggambarkan hubungan fungsional antara tingkat harga 

kuantitas barang yang ditawarkan.  Jadi, penawaran tenaga kerja 

merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat 

upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. 

Cara pendekatan untuk memahami permasalahan dimulai 

dari dua faktor, yaitu mikro dengan unit analisisnya seseorang 

individu dan makro dengan menganggap masyarakat sebagai satu 

kesatuan. Tujuan utama dari kedua cara pendekatan tersebut 
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adalah mengenali variabel-variabel yang berperan dalam peranan, 

corak peranannya, dan bila mungkin seberapa besar peranannya.   

Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan 

kuantitas. Apabila kita menyebutkan soal penawaran suatu 

komoditi, maka ia merupakan hubungan antara harga dan 

kuantitas komoditi itu yang para pemasok siap untuk 

menyediakannya. Sehubungan dengan tenaga kerja, penawaran 

adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah 

tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap untuk 

menyediakannya.  

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi 

suatu perekonomian tergantung pada (1) jumlah penduduk, (2) 

persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam 

angkatan kerja, (3) jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh 

angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga komponen 

ini dari jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan 

tergantung pada upah pasar. Jadi, dengan segera kita dapat 

melihat bahwa penawaran tenaga kerja secara intern merupakan 

suatu gejala yang rumit. Walaupun demikian, kita dapat membuat 

pemahaman lebih lanjut tentang penawaran tenaga kerja dengan 

membuat suatu asumsi penting yang disederhanakan yang akan 

kita pakai dalam bab ini, yaitu penduduk tertentu. Jadi, dalam 

bab ini akan dianalisis bagaimana suatu persentase jumlah 

penduduk tertentu yang memilih masuk kedalam angkatan kerja 

maupun jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh para angkatan 

kerja, keduanya tergantung pada upah pasar. Inilah studi tentang 

penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. 

Jangka pendek dimaksudkan sebagai periode waktu dimana 

tidak mungkin dilakukan sejumlah penyesuaian dan sejumlah 

keadan tidak dapat diubah. Dalam bab ini kita pun membuat 

asumsi yang sama. Kita mengasumsikan suatu jangka waktu 

dimana individu dalam penduduk yang telah tertentu jumlahya 
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tidak dapat mengubah jumlah modal manusia. Jadi, kita 

berasumsi yang paling penting bahwa ketrampilan anggota-

anggota rumah tangga itu telah tertentu. Selanjutnya, menutup 

kemungkinan terhadap penyesuaian-penyesuaian yang lain, 

seperti migrasi yang memungkinkan individu dapat melakukan 

perubahan upah. Maka apa yang kita teliti ialah bagaimana 

individu dalam suatu jumlah penduduk tertentu dengan 

keterampilan tertentu memilih jumlah jam kerja terbaik yang akan 

ditawarkan kedalam kegiatan pasar sehingga dapat 

memaksimalkan utilitas total dan bagaimana individu 

menyesuaikan jam kerja yang mereka sediakan apabila keadaan 

ekonomi berubah? 

Sebagaimana biasanya, jangka panjang merupakan konsep 

penyesuaian yang lebih lengkap. Jadi kita akan meneliti 

bagaimana anggota rumah tangga yang ingin memaksimalkan 

utilitas melakukan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kerja 

yang ditawarkan dalam perjalanan waktu yang berjalan sementara 

upah mengalami perubahan. Sebagian dari upaya penyesuaian 

mereka adalah penyesuaian dalam hal jam kerja. Akan tetapi, 

sebagian dari penyesuaian mereka pun dapat terdiri atas 

perubahan-perubahan dalam status angkatan kerja, dan dalam 

berkurangnya partisipasi angkatan kerja dikalangan remaja 

berusia belasan tahun maupun pekerja berusia tua. 

Penyesuaian jam kerja dan penyesuaian angkatan kerja 

yang akan di bahas adalah dari individu-individu dalam rumah 

tangga yang ada dengan ukuran jumlah tertentu. Akan tetapi, 

rata-rata ukuran rumah tangga di Amerika Serikat  (dan juga 

demikian halnya dinegara-negara berpendapatan tinggi lainnya) 

telah memilih untuk memiliki jumlah anak yang sedikit? Secara 

khusus, bagaimana kita dapat memahami hubungan antara upah 

pasar yang naik dengan ukuran keluarga kecil? Suatu 

pembahasan lengkap tentang penawaran tenaga kerja dalam 
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jangka panjang harus menganalisis keputusan tentang kesuburan 

ini, sebab segaimana telah kita lihat jumlah tenaga kerja 

keseluruhan yang ditawarkan bagi suatu perekonomian sebagian 

tergantung pada ukuran jumlah penduduk. 

Seperti ciri pendekatan mikro, kita telusuri proses 

pengambilan keputusan seseorang dalam menawarkan tenaga 

kerjanya di pasar tenaga kerja. Apabila seseorang menawarkan 

tenaga kerja, maka hal yang ditawarkannya adalah bukan dirinya 

sebagai manusia seutuhnya, tetapi waktu. Waktu tang disepakati 

akan diisi dengan aktivitas yang biasanya dirinci dalam suatu 

kesepakatan kerja. Jadi, unit hitung bagi tenaga kerja sebenarnya 

bukan jumlah orang, melainkan waktu. 

Kita bayangkan seseorang pasti mempunyai waktu. Seperti 

yang diajukan oleh Garry Becker, seorang pelopor dalam bidang 

ini. Masalah pokoknya adalah bagaimana alokasi waktu kita 

dalam berbagai kegiatan, untuk itu kita perhatikan Gambar 9.  

Gambar 9 menunjukkan bahwa tenaga kerja mempunyai 

dua alternatif, yaitu bekerja dengan konsekuensi memperoleh 

pendapatan (Y=W,L) dan tidak bekerja (Ta). Misalnya,satuan waktu 

kita batasi satu hari dan dinyatakan dalam jam, maka skala absis 

maksimal 24. Skala ordinat menggambarkan tinggi pendapatan 

pada setiap kombinasi penggunaan waktu yang dipilih individu 

yang kita pelajari. 

Kombinasi A, misalnya, kita baca bahwa individu bekerja 

selama La=(24-Ta) jam per hari. Sisa waktu sebesat Ta=(24-La) jam 

dipergunakan untuk kegiatan lain selain bekerja. Yang diartikan 

sebagai bekerja disini adalah kegiatan yang dipasarkan. Kegiatan 

lain untuk menekuni hobi, olahraga, membantu meringankan 

beban kerja rumah tangga dihitung tidak bekerja dan termasuk 

dalam skala Ta tersebut. 

Bila seorang bekerja, dia akan memperoleh penghasilan (Y). 

Besarnya penghasilan tergantung atas waktu kerjanya (L) dan 
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tingkat upahnya (W), Y=W.L. oleh karena itu, alokasi waktu untuk 

bekerja dan tidak bekerja diubah menjadi kombinasi antara 

pendapatan dan tidak bekerja. Kedua-duanya dibutuhkan. Pada 

kombinasi A, pendapatannya Ya dan waktu tidak bekerjanya Ta 

jam. 

Pendapatan 

Y = W, L 
 

                                                                         Bliss Point 
                                                              A                o 

          Ya                                                
 

 

 

 

                                                                                                      T 

 

             0                                    Ta               24 Jam 
 

Gambar 9. Kurva Tenaga kerja dengan dua alternative, yaitu 

bekerja dengan konsekuensi memperoleh pendapatan 
(Y=W, L) dan tidak bekerja (Ta). 

 

Dengan batasan waktu kita 24 jam ini pun individu tersebut 

mempunyai banyak pilihan kombinasi, seperti kombinasi A. 

Semua kemungkinan kombinasi yang dapat dipilihnya ada pada 

time-space atau ruang waktu dalam kuadran positif seperti kurva 

1. Disebut sebagai ruang waktu karena dipilih adalah berbagai 

kemungkinan alokasi waktu. Apabila seseorang dihadapkan pada 

dua pilihan, maka ia harus membandingkan kedua pilihan 

tersebut agar ia dapat memilih yang lebih baik. Pilihan yang 

terbaik adalah pilihan yang mendatangkan kepuasan paling tinggi. 

Ditinjau dari kepuasan ini individu tersebut diharapkan mampu 

membuat urutan atas semua pilihan yang dihadapi. 

Cara pendekatan kurva indeverensi menyimpulkan  bahwa 

diharapkan dapat membuat tiga kelompok urutan yaitu yang lebih 

disukai, yang kurang disukai, dan yang sama saja. Kelompok 
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terakhir itu dapat digambarkan sebagai kurva indiferensi. Dengan 

demikian time-space tersebut penuh dengan kurva-kurva 

indiferensi sehingga ruang waktu berubah menjadi peta 

indiferensi. 

Kombinasi yang paling membahagiakan ditunjukkan oleh 

titik pada kurva indeferensi yang letaknya paling jauh dari titik 

asa (0). Titik ini merupakan bliss point di mana pendapatannya 

tinggi dengan waktu kerja yang sedikit. Jadi, kedudukan alokasi 

waktu yang paling baik baginya adalah titik pada kurva indiferensi 

yang paling jauh dari titik 0 atau dibagian timur laut peta 

indiferensi. 

Namun, untuk mencapai hal yang ideal yang diinginkan, 

individu tersebut menghadapi kendala realitas pasar yang berupa 

tingkat upah yang berlaku, sehingga besarnya pendapatan yang 

diperoleh dipengaruhi oleh tingkat ini pula atau Y=W.L. 

Bila kita gambarkan berbagai tingkat upah, maka akan 

diperoleh berbagai garis Y seperti yang tampak pada Gambar 10. 

Titik A pada Gambar 10 menunjukkan satu kombinasi 

penggunaan waktu untuk bekerja selama La jam dengan 

penghasilan Ya=W. La dengan waktu bebas selama Ta. Tingkat 

upah merupakan lereng dari garis tersebut dengan sudut η pada 

angka 24.   

Bila tingkat upah naik, sudut λ akan melebar dan bila 

tingkat upah turun, sudut a akan menciut (Y=W “La). 

Keputusan individu untuk menawarkan waktu kerja dipasar 

tenaga kerja bertitik tolak dari situasi optimal. Situasi optimal ini 

merupakan kombinasi waktu kerja (pendapatan) dan waktu tidak 

bekerja yang terbaik baginya. Artinya menjangkau kurva 

indiferensi yang terjauh dari titik asal atas dasar kendala tingkat 

upah yang berlaku dipasar tenaga kerja. Kondisi ini dicerminkan 

oleh titik temi antara garis Y=W.L dengan salah satu kurva 
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indiferensi yaitu titik E. Dengan garis Y=W.L kita memperoleh titik 

E’ dan E” seperti dalam kurva A1. 

 

 

 

 

Y=WL  
                                                   Y=W1a 
 

       Ya                                A 

 

 

 

 

 

                                                              α 
 

             0                        Ta                                   24    T    

 

                                                              La  
 Gambar 10.  Kurva  berbagai tingkat upah berdasarkan waktu 

bekerja 

Bila titik-titik kita gambar dengan cara lain, yaitu dengan 

cara yang dapat menggambarkan hubungan antara Le dengan 

W,Le’ dengan W” dan L” dengan W’ kita akan memperoleh kurva 

penawaran tenaga kerja sebagaimana dengan kurva A2.  Secara 

konsepsional, penawaran tenaga kerja nasional dapat 

digambarkan sebagai penjumlahan horizontal antara SL setiap 

individu. 

 
 

Di mana n adalah jumlah individu. 
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                             E’                                                            I’         

                                                                                                   
 

                                     E0                                                           I0 

 

                                                  E”                             

                                                          

                                                                                                    I” 

 

 

   0                    Te’          Te        Te”                              24 

                                                                                       

                                                           

                                                                     Le” 

 

                                                                     Le       

 

                                                                     Le’                                          

Kurva A1 
 
 

 
 

 W 

                                                         SL 

W’                                               

                                                  E’ 

 

 

 W                                  E 

 

 W” 

                       E”  

 

 

 

    0             Le”          Le      Le’                           L 

 

Kurva A2 
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Proses penjumlahan dapat dilihat pada kurva A3 
 
W 

                           SL                                       SL                                             SL   

 

W1 

 

 

W2 

 

 

      

    0         L1   L3                      L2         L4          (L1+L2)    (L3+L4)        

             Individu 1                 Individu 2                  Individu 3 

 

Kurva 3A 
 

Agak berbeda dengan penawaran komoditi biasa, maka 

penawaran tenaga kerja pada tingkat upah yang cukup tinggi 

melengkung kebelakang (backward bending) seperti secara kasar 

tampak pada kurva A4. 

 

 

  Wg 

 

 

 

 

                          S 

 

 

 

                                                                              L 

        0                                         Lg   

 

Kurva A4 

 
Gejala membaiknya kurva penawaran tenaga kerja tersebut 

semula dianggap untuk negara-negara yang sedang berkembang 

saja. Memang banyak kasus yang menunjukkan hal demikian. 

Individu yang hidup dalam masyarakat sederhana 

mempunyai kebutuhan yang kurang bervariasi, sehingga bila ada 

kemungkinan memperoleh pendapatan yang tinggi ia memilih 

untuk mengurangi jam kerjanya, terutama  apabila ia berpendapat 
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bahwa kebutuhannya sudah dapat dipenuhi dengan pendapatan 

tersebut. 

Sebenarnya gejala yang mengurangi jam kerja sebagai akibat 

dari kenaikkan penghasilan dapat kita lihat dalam masyarakat 

modern. Pengurangan jam kerja menjadi 35 jam per minggu dari 

40 jam per minggu juga secara langsung merupakan akibat dari 

sikap hidup yang tampaknya universal dan tidak lekang oleh 

panas. Apalagi bila kita telusuri ke belakang ke zaman Robert 

Owen dimana jumlah jam kerja dua kali lipat dari jumlah jam 

kerja sekarang, bukan hal yang aneh. Makin berkembang 

perekonomian, makin tinggi penghasilan masyarakat dan 

kebutuhannya. Makin tinggi perekonomian dapat diasosiasikan 

dengan makin rendahnya jam kerja. 

Perbedaan antara masyarakat yang sudah maju dengan 

yang belum adalah pada tingginya pendapatan yang merupakan 

batas membaliknya kurva. Cirinya sama, yaitu pendapatannya 

yang dianggapnya mencukupi untuk memenuhi hampir semua 

kebutuhannya. Pada titik itu nilai waktu non kerja tiba-tiba 

menjadi begitu tingginya sehingga hubungan antara waktu 

“senggang” dengan pendapatan menjadi komplementer (keinginan 

pendapatan tinggi dengan beban yang ringan). 

 

3.2.  Penawaran Tenaga Kerja Dalam Jangka Panjang 
 

Jangka panjang selalu merupakan konsep penyesuaian yang 

lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan  kendala. Jadi, 

analisis jangka panjang tentang penawaran tenaga kerja 

memperkenalkan kepada individu waktu yang diperlukan untuk 

melakukan penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-

perubahan dalam lingkungan hidup. Suatu penyesuaian akan 

bersifat sekuler (atau berjangka panjang) dalam perubahan-

perubahan partisipasi tenaga kerja. Meskipun tingkat partisipasi 
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angkatan kerja pada keseluruhannya telah menunjukkan 

kecenderungan yang relatif konstan dalam abad ini, namun 

terdapat pergeseran yang dramatik dalam soal umur dan 

komposisi jenis kelamin dalam angkatan kerja. Terutama terdapat 

penambahan yang besar dalam tingkat partisipasi angkatan kerja 

dikalangan wanita yang telah menikah dan penurunan dalam 

tingkat partisipasi kaum pekerja yang berusia lanjut, berusia 

anak-anak, dan berusia lebih muda. 

Penyesuaian lainnya ialah dalam bentuk jumlah penduduk. 

Suatu analisis jangka panjang tentang penawaran tenaga kerja 

menjajaki hubungan antara kesuburan (fertilitas) dan perubahan 

jangka panjang dalam upah pasar dan pendapatan. Sebagaimana 

yang sudah kita nyatakan terdahulu, jumlah penduduk 

merupakan salah satu dari tiga determinan tentang jumlah 

keseluruhan penawaran tenaga kerja bagi suatu ekonomi. 

Dilihat dari segi makro, penawaran tenaga kerja secara 

nasional atau regional atau apa pun skalanya, merupakan satu 

unit agregat. Disini kita tidak meninjau proses agregrasinya, tetapi 

membahas perlaku penawaran dalam satu kesatuan agregat.   

3.2.1. Penduduk dan Tenaga Kerja 

Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk. 

Jumlah penduduk biasanya diketahui dari publikasi Biro Pusat 

Statistik, hasil sensus sepuluh tahunan, SUPAS (Survei Penduduk 

Antar Sensus) lima tahunan dan Sakernas (Survei Angkatan Kerja 

Nasional) yang di usahakan dilaksanakan secara reguler tahunan. 

Tidak semua penduduk menawarkan tenaga kerjanya di pasar 

tenaga kerja. Pertimbangan utama disini adalah kelayakan bekerja 

menurut umur. Penduduk yang layak bekerja ditinjau dari umur 

tersebut dianggap sebagai penduduk usia kerja. Jumlah ini yang 

pantas untuk disebut sebagai tenaga kerja yang dapat 
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dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan produksi. Sumber 

daya manusia ini sering disebut sebagai manpower. 

Batas umur layak kerja di Indonesia adalah 10 tahun. 

Namun dinegara yang sudah maju batas bawah umur lebih tinggi, 

yaitu 15 tahun. Kelayakan bekerja dapat dibentuk oleh tradisi 

turun temurun. Untuk negara yang sedang berkembang, batas 

bawah ini relatif lebih muda daripada bentuk negara yang sudah 

maju. 

Di samping produk budaya, batas bawah dapat juga 

ditentukan oleh hukum, misalnya undang-undang wajib belajar: 

minimal seseorang harus memperoleh pendidikan sekolah dasar. 

Baik anak yang harus bersangkutan maupun perusahaan yang 

memperkerjakan anak usia sekolah dasar dibebani sanksi. 

Batas atas usia kerja sudah tidak begitu pasti. Memang 

secara formal seseorang harus pensiun bila telah mencapai umur 

tertentu. Namun, dalam kenyataannya banyak manusia yang 

masih aktif dalam pasar kerja. Justru kadang-kadang mereka 

lebih unggul daripada tenaga yang lebih muda karena unggul 

dalam pengalaman kerja dan kematangan jiwa. Oleh karena itu, 

batas ini kurang relevan dalam permasalahan pokoknya. 

3.2.2.  Angkatan Kerja 

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja atau penduduk 10 

tahun ke atas, mempunyai prilaku yang beragam. Dalam 

hubungannya dengan pasar kerja, prilaku mereka dipisahkan 

menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomis 

dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara 

ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan 

kerjanya dan berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk 

yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi 

belum berhasil memperolehnya (unemployed). Atas dasar deskripsi 
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ini, angkatan kerja (labor force) dianggap mewakili penawaran 

tenaga kerja (dapat diwakili oleh notasi sL uang merupakan 

singkatan dari supply of labor). 

a.  Bekerja (Employed) 

Secara agregat jumlah orang yang bekerja dimuat dalam 

publikasi Biro Pusat Statistik hasil kegiatan sensus, SUPAS, atau 

Sakernas. Jumlah ini sering dipakai sebagai petunjuk tentang 

luasnya kesempatan kerja  (employment). Dalam pengkajian 

ketenagakerjaan,kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai 

permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembahasan ini akan 

dibicarakan pada kesempatan yang terpisah. Hal ini hanyalah 

memperkuat kesimpulan bahwa ada keterkaitan yang erat antara 

penawaran dan permintaan yang secara simultan saling 

mempengaruhi dipasar. 

b.  Pencari Kerja (Unemployed) 

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum 

berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. 

Maka dari itu, mereka yang tidak bekerja tidak semata-mata di 

kelompokkan sebagai penganggur, tetapi lebih tepat sebagai 

pencari kerja. Secara konsepsional, mereka yang dikatakan 

penganggure (unemployed) harus memenuhi persyaratan bahwa 

mereka juga aktif mencari pekerjaan. Mereka yang tidak bekerja, 

tetapi juga tidak aktif mencari pekerjaan tidak dimaskkan sebagai 

penganggur. Mereka ini mungkin “iddle” atau menikmati waktu 

senggang (leisure). Mereka ini aktif, tetapi kegiatannya tidak 

dipasarkan di pasar tenaga kerja. 

Dilihat dari komposisi angkatan kerja tersebut, maka jumlah 

pencari kerja menunjukkan luasnya kelebihan penawaran tenaga 

kerja di atas permintaannya (excees demand of labor). Di samping 

itu, luasnya pengangguran juga dapat dinyatakan secara relatif, 
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yaitu jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. 

Rasio biasanya dinyatakan dalam persentase, di sebut tingkat 

pengangguran. Tingkat ini secara konsepsional sangat bermakna 

karena hubungan berkelebihan antara tingkat pengangguran 

dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor force participation 
rate) 

Pencantuman istilah asing ternyata pada saat ini masih 

diperlakukan untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan 

berbagai istilah yang pada hakikatnya menunjukkan pada hal 

yang sama. Istilah lain yang juga dipakai adalah angka partisipasi 

kerja (Simanjuntak : 1985). Akan tetapi, yang lazim dipakai dan 

mungkin yang paling tepat dari ketiga istilah itu adalah tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK). Untuk analisis penawaran 

tenaga kerja sering digunakan TPAK dan bukan angkatan kerja 

secara absolut. 

3.2.3.   Profil Angkatan Kerja 

Untuk memudahkan pembahasan penawaran tenaga kerja 

atau TPAK biasanya perlu disiapkan dengan tolok ukur tertentu, 

yaitu : 

a.  Umur 

Perilaku TPAK (atau AK) bervariasi meurut kelompok umur. 

Publikasi BPSmembagi kelompok umur menjadi beberapa kelas 

dengan kelas interval 5 tahunan. Derajat variasi TPAK akan lebih 

mudah ditangkap bila variasi TPAK hanya dibedakan menjadi tiga 

kelompok umur. 

 

 



55 
 

Muda 10-24 
Prima 25-60 

Tua 60+ 

TPAK umur muda biasanya sangat rendah, paling tinggi 

30%. Mereka belum stabil dan keterkaitan dengan pasar tenaga 

kerja masih belum erat. Pada umur ini masih terbuka alternatif 

lain dalam alokasi waktu mereka, yaitu sekolah. Sejalan dengan 

perkembangannya pendidikan, TPAK kelompok umur muda 

menunjukkan gejala menurun. Gejala penurunan ini sangat 

menyolok pada TPAK umur kanak-kanak atau di bawah 10 tahun 

yang sebenarnya kelompok umur ini belum layak atau belum 

boleh bekerja atau mencari pekerjaan. Hal ini sekadar 

menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai kaitan dengan 

rendahnya dan turunnya TPAK. 

Dilihat dari siklus perjalan hidup seseorang, umur muda 

belum stabil. Kebanyakan mereka belum punya tanggung jawab 

keluarga sehingga dorongan untuk coba-coba agar memperoleh 

pekerjaan yang dikiranya lebih cocok belum terkendali masih juga 

terbuka kemungkinan untuk tidak aktif secara ekonomis. 

Sangat berbeda dengan kelompok ini adalah TPAK umur 

prima. Pada umur ini seseorang harus bekerja karena tuntutan 

tanggung jawab keluarga atau karena sudah terlanjur 

menginvestasikan waktunya pada sesuatu perusahaan atas 

jabatan tertentu, sehingga sebagian besar dari mereka harus aktif 

di pasar tenaga kerja. Akibatnya, TPAK mereka tinggi dan stabil. 

Umur 60 tahun ke atas bagi sementara orang merupakan 

masa pengunduran diri dari pasar tenaga kerja. Hal ini terlihat 

pada rendahnya TPAK golongan umur ini. Gejala ini barang kali 

sangat nyata pada negara-negara yang sedang berkembang 

dimana tingkat kesehatan masih rendah sehingga pada umur 

sejauh ini fisik mereka kurang menopang keaktifan dipasar tenaga 

kerja. Di samping itu, tingkat pendidikan di negara berkembang 
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relatif masih rendah sehingga jenis pekerjaan yang terbuka bagi 

mereka tergolong yang menuntut percurahan fisik yang besar. 

Kesimpulan ini didukung oleh perubahan gejala TPAK umur tua 

sebagai akibat naiknya tingkat kesehatan dan pendidikan. 

Pada saat ini sebenarnya terbuka banyak jabatan yang 

menuntut kedewasaan dan kematangan jiwa dengan pengalaman 

kerja yang panjang.  Gambar 9 melukiskan hubungan antara 

umur dengan TPAK. 

 

TPAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10         24                                            60        Umur    

 

Gambar 11.  Hubungan antara umur dengan TPAK 

b. Seks 

Faktor tradisi, kebudayaan, dan fisik menyebabkan terdapat 

perbedaan TPAK antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki di 

takdirkan lebih berat daripada wanita. Laki-laki ditempatkan pada 

posisis kepala rumah tangga dengan tanggung jawab yang 

menyertainya. Wanita dipandang tidak pantas untuk bekerja. 

Kebudayaan mengharuskan mereka untuk memeras tenaganya 

tidak di arena pasar tenaga kerja melainkan di rumah tangga 

untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga yang tidak di pasarkan. 

Tuntutan biologis wanita mengakibatkan keterkaitan mereka 

dengan pasar tenaga kerja menjadi kurang mantap. Mereka sering 

di sebut sebagai angkatan kerja sekunder atau marginal. 

Dikatakan sekunder mengingat konteks kebudayaan sekarang.   
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Disebut marginal karena bila ada perubahan sedikit saja di pasar 

tenaga kerja mereka keluar atau masuk pasar tenaga kerja. 

Oleh karena itu, berbedanya TPAK kedua kelompok seks 

perlu diperlihatkan di bahas untuk mencari kemungkinan 

penelurusannya bila dikaitkan dengan umur, pola TPAK mereka 

dapat dilihat pada Gambar 12. 
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                                                                          Perempuan 
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Gambar 12.  Hubungan antara jenis kelamin dengan TPAK 

c.  Wilayah Kota dan pedesaan (urban dan rural) 

Corak pemukiman penduduk dapat membawa dampak pada 

TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja di pedesaan cenderung 

lebih tinggi daripada perkotaan. Di kota alternatif penggunaan 

waktu seseorang individu lebih beragam daripada dipedesaan. 

Sekolah-sekolah sebagian besar penumpuk di kota. Di desa mau 

tidak mau mereka harus bekerja. Pilihan lain selain bekerja sangat 

terbatas. 

Rendahnya TPAK di kota mungkin didukung pula oleh 

membesarnya kelompok umur muda dalam piramida penduduk, 

gejalanya tampak pada hasil sensus penduduk 1980 dan SUPAS 

tahun 1985. Barang kali memang unsur “unoise” ikut berperan 

disini. Variasi jenis jawaban dari respoden pedesaan lebih 

terbatas. Jawaban-jawaban pada waktu enumerasi lebih sering 

dapat diasosiasikan dengan bekerja. Sebagai contoh, mereka yang 
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tergolong pekerja keluarga tanpa bayar. Jawaban ini di 

kategorikan ke dalam bekerja, kelompok ini lebih banyak terdapat 

di desa daripada di kota. Suasana kehidupan pekerjaan disekitar 

pertanian menyebabkan banyak jenis kegiatan dapat disosiasikan 

dengan kegiatan bekerja. Mereka lebih tidak enak dikatakan 

sebagai penganggur daripada rekan mereka di kota. 

Jawaban responden kota lebih bervariasi dan cenderung 

lebih eksak. Lebih mudah mengklasifikasikan bila mereka tidak 

aktif. Di samping itu, mereka tidak ragu-ragu untuk menjawab 

tidak bekerja atau tidak aktif karena ada alternatif kegiatan lain. 

Perbedaan ini akan lebih menyolok lagi bila kita bandingkan 

partisipasi wanita antara kota dan desa. Wanita desa lebih aktif di 

pasar tenaga kerja daripada wanita kota. Meskipun demikian tidak 

berarti bahwa kehidupan wanita desa lebih baik daripada wanita 

kota. Pertam, karena mereka kawin dengan suami yang pada 

umumnya berpenghasilan lebih rendah daripada suami kota. 

Kedua, yang barangkali lebih relevan untuk analisis pasar kerja 

adalah bahwa biasanya jenis-jenis pekerjaan yang tersedia bagi 

wanita desa lebih terbatas dan dengan tingkat upah yang lebih 

rendah daripada di kota. 

d.    Pendidikan 

Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan di anggap 

dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan adalah suatu 

proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, 

pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian maupun 

pembentukan kepribadian seseorang. Hal-hal yang melekat pada 

diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan. Makin tinggi nilai aset, makin 

tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Produktivitas 

dapat dipakai sebagai indikator mutu tenaga. 
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Ringkasan 

Jenjang pendidikan di Indonesia yang dipakai oleh biro 

pusat statistik adalah: 

1) Tidak sekolah, 

2) Tidak tamat sekolah dasar, 

3) Sekolah dasar, 

4) Sekolah menengah pertama umum, 

5) Sekolah menengah pertama kejuruan, 

6) Sekolah menengah atas umum, 

7) Sekolah menengah atas kejuruan, 

8) Progam diploma (DI,DII,DIII), 

9) Universitas.  

Penjenjangan di atas memang dapat menunjukkan kualitas 

vertikal. Dimensi horizontal seharusnya ditunjukkan jenis-jenis 

pendidikan. Dalam daftar di atas hanya ditunjukkan dua jenis 

pendidikan yang di tawarkan oleh masyarakat belum terwakili 

sepenuhnyan oleh daftar tersebut. Dalam hal ini harus ada 

relevansi pendidikan dengan pasar kerja. Kecocokan antara 

keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan merupakan 

salah satu permasalahan pokok dalam penanganan angkatan 

kerja. 

 

  

 

Penawaran adalah  hubungan antara harga dan kuantitas. 

Sehubungan dengan tenaga kerja, penawaran merupakan 

hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang 

para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Secara 

khusus, kurva penawaran melukiskan jumlah maksimum yang 

siap disediakan pada setiap kemungkinan tingkat upah untuk 

periode waktu.  

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi 

suatu perekonomian tergantung pada (1) jumlah penduduk, (2) 

persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam 
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angkatan kerja, (3) jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh 

angkatan kerja. 

Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk. 

Tidak semua penduduk menawarkan tenaga kerjanya di pasar 

tenaga kerja, hal tersebut karena mempertimbangkan kelayakan 

bekerja menurut umur. Penduduk yang layak bekerja ditinjau dari 

umur tersebut dianggap sebagai penduduk usia kerja. Jumlah ini 

yang pantas untuk disebut sebagai tenaga kerja yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan produksi. Sumber 

daya manusia ini sering disebut sebagai manpower. 

Batas atas usia kerja sudah tidak begitu pasti. Memang 

secara formal seseorang harus pensiun bila telah mencapai umur 

tertentu. Namun, dalam kenyataannya banyak manusia yang 

masih aktif dalam pasar kerja. Justru kadang-kadang mereka 

lebih unggul daripada tenaga yang lebih muda karena unggul 

dalam pengalaman kerja dan kematangan jiwa.  

Dalam hubungannya dengan pasar kerja, perilaku tenaga 

kerja dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif 

secara ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan 

yang aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk 

yang menawarkan kerjanya dan berhasil memperolehnya 

(employed) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di 

pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya 

(unemployed).  

Untuk memudahkan penawaran tenaga kerja biasanya perlu 

disiapkan dengan tolok ukur tertentu, yaitu : 

a. Umur 

b. Seks/jenis kelamin 

c. Wilayah Kota dan pedesaan (urban dan rural) 

d. Pendidikan   

Jangka pendek dalam penawaran tenaga kerja dimaksudkan 

sebagai periode waktu dimana tidak mungkin dilakukan sejumlah 
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penyesuaian dan sejumlah keadan tidak dapat diubah. Asumsikan 

suatu jangka waktu dimana individu dalam penduduk yang telah 

tertentu jumlahnya tidak dapat mengubah jumlah modal manusia. 

Jadi, yang paling penting adalah bahwa ketrampilan anggota-

anggota rumah tangga itu telah tertentu. Selanjutnya, menutup 

kemungkinan terhadap penyesuaian-penyesuaian yang lain, 

seperti migrasi yang memungkinkan individu dapat melakukan 

perubahan upah.  

Seperti ciri pendekatan mikro, kita telusuri proses 

pengambilan keputusan seseorang dalam menawarkan tenaga 

kerjanya di pasar tenaga kerja. Apabila seseorang menawarkan 

tenaga kerja, maka hal yang ditawarkannya adalah bukan dirinya 

sebagai manusia seutuhnya, tetapi waktu. Waktu yang disepakati 

akan diisi dengan aktivitas yang biasanya dirinci dalam suatu 

kesepakatan kerja. Jadi, unit hitung bagi tenaga kerja sebenarnya 

bukan jumlah orang, melainkan waktu. 

Individu yang hidup dalam masyarakat sederhana 

mempunyai kebutuhan yang kurang bervariasi, sehingga bila ada 

kemungkinan memperoleh pendapatan yang tinggi ia memilih 

untuk mengurangi jam kerjanya, terutama  apabila ia berpendapat 

bahwa kebutuhannya sudah dapat dipenuhi dengan pendapatan 

tersebut. 

Sebenarnya gejala mengurangi jam kerja sebagai akibat dari 

kenaikkan penghasilan dapat kita lihat dalam masyarakat modern. 

Perbedaan antara masyarakat yang sudah maju dengan yang 

belum adalah pada tingginya pendapatan. Cirinya sama, yaitu 

pendapatan dianggapnya mencukupi untuk memenuhi hampir 

semua kebutuhannya. Pada titik itu nilai waktu non kerja tiba-tiba 

menjadi begitu tingginya sehingga hubungan antara waktu 

“senggang” dengan pendapatan menjadi komplementer (keinginan 

pendapatan tinggi dengan beban yang ringan). 
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Test Formatif 

Sementara itu pembahasan  tentang penawaran tenaga kerja 

jangka panjang memperkenalkan kepada individu waktu yang 

diperlukan untuk melakukan penyesuaian yang lebih lengkap 

terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan hidup. Suatu 

penyesuaian akan bersifat sekuler (atau berjangka panjang) dalam 

perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja. Meskipun tingkat 

partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan telah menunjukkan 

kecenderungan yang relatif konstan, namun terdapat pergeseran 

yang dramatik dalam soal umur dan komposisi jenis kelamin 

dalam angkatan kerja. Terutama terdapat penambahan yang besar 

dalam tingkat partisipasi angkatan kerja di kalangan wanita yang 

telah menikah dan penurunan dalam tingkat partisipasi kaum 

pekerja yang berusia lanjut, berusia anak-anak, dan berusia lebih 

muda. 

Penyesuaian lainnya ialah dalam bentuk jumlah penduduk, 

karena merupakan salah satu dari tiga determinan tentang jumlah 

keseluruhan penawaran tenaga kerja bagi suatu ekonomi.  Suatu 

analisis jangka panjang tentang penawaran tenaga kerja menjajaki 

hubungan antara kesuburan (fertilitas) dan perubahan jangka 

panjang dalam upah pasar dan pendapatan.  

 

  

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penawaran dan 

penawaran tenaga kerja ?  

2. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu 

perekonomian tergantung dari beberapa faktor, sebutkan. 

3. Apa yang dimaksud dengan penawaran jangka pendek dan 

jangka panjang. 
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Kunci Jawaban 

 

Referensi 

    

 

1. Menurut pengertian ekonomi, penawaran adalah beberapa 

kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga 

satu tingkat harga dapat dihubungkan dengan satu kuantitas 

barang yang ditawarkan. Penawaran merupakan fungsi yang 

menggambarkan hubungan fungsional antara tingkat harga 

kuantitas barang yang ditawarkan.  Sehubungan dengan 

tenaga kerja, penawaran adalah suatu hubungan antara 

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik 

tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Secara khusus, 

suatu kurva penawaran melukiskan jumlah maksimum yang 

siap disediakan pada setiap kemungkinan tingkat upah untuk 

periode waktu.  

2. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu 

perekonomian tergantung pada beberapa faktor, yaitu : (1) 

jumlah penduduk, (2) persentase jumlah penduduk yang 

memilih masuk dalam angkatan kerja, (3) jumlah jam kerja 

yang ditawarkan oleh angkatan kerja. 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Mahasiswa mampu memahami konsep utilitas tenaga kerja 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

4. Mahasiswa mampu memahami konsep utilitas. 

5. Mahasiswa mengetahui dan mampu mengklasifikasikan 

partisipasi angkatan kerja. 

6. Mahasiswa mampu menganalisa perubahan siklus dalam 

ukuran angkatan kerja 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

BAB 4 
UTILITAS TENAGA KERJA 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 
4.1.  Konsep Utilitas  

 
Utilitas adalah tingkat kepuasan kerja seseorang, yang 

disebabkan adanya kesempatan kerja yang diperoleh sehingga 

seseorang mampu menghasilkan produk barang atau jasa serta 

memperoleh upah yang memadai dengan menggunakan waktu 

senggang yang dimilikinya. 

Dalam hal ini, keluarga merupakan suatu unit pengambil 

keputusan yang menentukan beberapa keputusan berikut. 

(1) Berapa orang dan siapa di antara anggota keluarga yang harus 

bekerja dan berapa jam seminggu tiap orang tersebut perlu 

bekerja? 

(2) Berapa orang dan siapa yang mengurus rumah tangga? 

(3) Berapa orang dan siapa yang meneruskan sekolah? 
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Keluarga sebagai unit pengambil keputusan kerja menyusun 

strategi seperti dikemukakan diatas untuk memaksimumkan 

tingkat kepuasan keluarga secara keseluruhan berdasarkan : 

(1) Kesempatan yang terbuka bagi tiap anggota keluarga, dan 

(2) Keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing anggota serta 

oleh keluarga sebagai keseluruhan. 

Kesempatan yang terbuka dapat tercermin dalam bentuk 

tersedianya lowongan kerja (kerja penuh dan tidak penuh, 

kesempatan kerja untuk ibu dan anak, tingkat upah, dan lain-

lain), kesempatan pendidikan dan latihan (sekolah sekitar tempat 

tinggal, jurusan yang dikehendaki yang relatif murah). Di lain 

pihak, kekurangan dalam kesempatan kerja dan fasilitas 

pendidikan merupakan keterbatasan. Di samping itu, 

keterbatasan dapat berbentuk penghasilan keluarga yang kecil 

sehingga semakin banyak anggota keluarga yang harus turut 

bekerja dan/atau semakin sedikit yang meneruskan sekolah. 

Model pilihan individu sangat bermanfaat untuk membagi-

bagi barang-barang yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga 

kedalam dua kelompok, yang secara timbal balik bersifat ekslusif 

dan ekshausif – barang-barang pasar dan waktu nonpasar. Karena 

waktu nonpasar diperlakukan sebagai suatu barang, perbedaan 

antara jumlah waktu keseluruhan yang diperoleh individu untuk 

mengkonsumsi sebagai waktu nonpasar akan mewakili jam kerja 

yang disediakan bagi kegiatan pasar. 

Utilitas yang diterima individu dari berbagai macam 

kombinasi waktu nonpasar dan barang-barang pasar dapat 

dilukiskan dengan istilah kurva indiferensi (indifference curves) 

yang dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13.  Kurva indiferensi individu 
 

Telaah kurva indiferensi individu pada Gambar 13 

menjelaskan bahwa titik A merupakan kombinasi dua barang, OY 

merupakan barang-barang pasar dan OX merupakan waktu 

nonpasar. Dengan cara mengkonsumsi kombinasi kedua barang 

ini, individu menerima sejumlah utilitas total. Jika individu 

mengkonsumsi kombinasi B, apakah utilitas total lebih besar 

dibandingkan jika mengkonsumsi kombinasi A? Benar, karena 

kombinasi B mengandung barang-barang pasar dalam jumlah 

yang tidak lebih sedikit (jumlah itu masih tetap OY) tetapi lebih 

banyak barang lain, yaitu OX’ waktu nonpasar. Karena utilitas 

total tergantung pada konsumsi, maka utilitas total individu tadi 

jelas lebih besar. Lebih lanjut, individu menerima utilitas total 

yang lebih besar dari sembarang kombinasi waktu nonpasar 

dengan barang-barang pasar dalam kuadran 1 daripada kombinasi 

A. Hal ini memang demikian karena setiap kombinasi dalam 

kuadran 1 mengandung minimal tidak satu dari barang-barang 
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itu. Tentu saja, kebanyakan kombinasi mengandung lebih banyak 

dari kedua jenis barang itu. Jadi, setiap kombinasi A. 

Bagaimana tentang kombinasi C bila dibandingkan dengan 

kombinasi A? Kedua kombinasi mengandung jumlah barang-

barang pasar yang sama, OY, tetapi kombinasi C mengandung 

lebih sedikit waktu nonpasar, OX”, dibandingkan dengan 

kombinasi A, maka C pun lebih rendah nilainya dibandingkan 

dengan A karena utilitas total dikaitkan dengan C itu kurang. 

Selanjutnya, setiap kombinasi dalam kuadran 3 memberikan lebih 

sedikit utilitas total daripada yang diberikan oleh kombinasi A, 

karena setiap kombinasi dalam kuadran 3 mengandung lebih 

sedikit, dan minimal satu dari barang-barang itu. Tentu saja 

kebanyakan kombinasi memberikan lebih sedikit kedua barang itu 

sekaligus. 

Semua kombinasi memberikan utilitas total yang sama 

kepada individu, dimana setiap kombinasi akan selalu 

mengandung lebih dari satu barang, tetapi lebih sedikit barang 

lainya. Kombinasi-kombinasi ini terletak dalam kuadran 3 dan 4, 

dan dapat dihubungkan oleh sebuah garis yang disebut kurva 

indiferensi. Kurva indiferensi selalu mempunyai kecondongan yang 

negatif dan mengandung semua jenis kombinasi waktu nonpasar 

dan barang-barang pasar yang memberikan utilitas total yang 

sama besarnya kepada individu. Karena utilitas total bersifat 

konstan sepanjang kurva indiferensi, maka individu “tidak peduli” 

dengan berbagai macam kombinasi yang terletak pada kurva. 

Sejauh menyangkut individu, kerugian dalam utilitas total 

disebabkan mengkonsumsi lebih sedikit satu macam barang 

sudah dapat ditutup kerugiannya oleh keuntungan dalam utilitas 

total dengan mengkonsumsi lebih banyak barang lainnya. Jadi, 

kecondongan kurva indiferensi mengukur tingkat di mana individu 

itu bersedia untuk membuat penggantian dalam konsumsi, 

sentara mempertahankan utilitas total tidak berubah. 
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Kita sudah siap menggeneralisasikan pembahasan kita 

mengenai utilitas total yang diterima individu dari berbagai 

kombinasi waktu nonpasar dan barang-barang pasar. Apakah ada 

sejumlah kombinasi yang memberikan utilitas total yang sama 

seperti kombinasi B? Tentu saja, dan semua kombinasi semacam 

itu akan terletak pada kurva indiferensi yang kecondongannya 

negatif, yang melewati kombinasi B. Sementara individu bersikap 

tidak peduli terhadap setiap bentuk kombinasi sepanjang kurva 

indiferensi yang melalui B, setiap jenis kombinasi ini lebih disukai 

orang daripada setiap kombinasi pada kurva indiferensi yang 

melali A. Hal ini terjadi karena individu lebih senang kombinasi B 

daripada kombinasi A untuk memulainya. 

Kurva indiferensi mewakili sejumlah ciri penting individu. 

Pertama, kurva indiferensi adalah “padat di mana-mana”. Ini 

berarti bahwa setiap kemungkinan kombinasi dari kedua barang 

akan terletak pada suatu kurva indiferensi dimana saja. Kedua, 

kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Seseorang tidak akan 

lebih menyukai kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih 

rendah. Namun bersamaan itu pula ia bersikap tidak peduli 

terhadap kombinasi yang terletak pada keduanya. Ketiga, 

perhatikan lah bahwa setiap kurva indiferensi tidak merupakan 

garis lurus, melainkan agak cembung ke arah origin.  

Jika sebuah kurva indiferensi merupakan sebuah garis 

lurus, apakah yang akan ia wakili tentang individu? Kita 

mengetahui dari ilmu matematika bahwa kecondongan sebuah 

garis lurus adalah konstan. Jadi, jika sebuah kurva indiferensi 

merupakan garis lurus, maka hal ini akan menunjukkan bahwa 

seorang individu dapat mempertahankan tingkat utilitas total 

tertentu yang sudah ditetapkan dengan cara menggantikan waktu 

nonpasar dengan barang-barang pasar pada suatu tingkat yang 
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konstan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum dimishing marginal 

utility. 

Cita rasa dan preferensi yang tertentu serta penambahan 

jumlah setiap jenis barang yang dikonsumsi memberikan 

penambahan yang semakin berkurang bagi utilitas total. Individu 

tidak akan bersedia mengorbankan julah waktu nonpasar yang 

konstan untuk memperoleh jumlah tambahan barang-barang 

pasar. Misalnya, apabila jumlah tambahan barang-barang pasar 

itu mengandung semakin lama semakin kurang utilitas marginal. 

Sebagai akibatnya, kurva indiferensi tidak akan berbentuk garis 

lurus, melainkan cembung ke arah titik origin. Keadaan cembung 

pada kurva indiferensi menggambarkan fakta bahwa individu akan 

sungguh-sungguh bersedia untuk menggantikan satu barang 

dengan yang lainnya, tetapi dengan tingkatan yang menurun. 

 

4.2.  Partisipasi Angkatan Kerja 

 
 Ukuran angkatan kerja (L) tergantung pada ukuran jumlah 

penduduk yang berusia layak kerja (age-eligible population), yaitu 

P, dan keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja L/P, 

persentase penduduk yang berusia layak kerja yang memilih 

untuk ikut dalam angkatan kerja: 

L=P (L/P) 
 

Penduduk yang berusia layak kerja dirumuskan sebagai 

semua individu secara tidak dilembagakan berusia 16 tahun atau 

yang lebih tua. “Tidak dilembagakan” artinya individu-individu itu 

tidak berada dalam penjara atau lembaga perawatan mental atau 

menurut cara lainnya yang bertentangan dengan pelembagaan. 

Usia minimum 16 tahun sampai batas tertentu memang bersifat 

arbiter. (sampai tahun 1967 usia minimum adalah 14 tahun). 

Akan tetapi, bagian dari penduduk yang berusia 16 btahun atau 
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lebih itulah yang kebanyakan cenderung melakukan pilihan dalam 

status angkatan kerja. 

Karena dalam jangka pendek ukuran jumlah penduduk 

telah diberikan, maka perubahan dalam ukuran angkatan kerja 

dalam jangka pendek didominasi oleh perubahan-perubahan 

dalam keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja. Lebih 

lanjut, perubahan-perubahan dalam keseluruhan tingkat 

partisipasi angkatan kerja terpusat dikalangan kelompok-

kelompok tertentu di dalam kalangan penduduk yang berusia 

layak kerja. Jumlah pekerja seperti sejumlah kaum wanita yang 

telah menikah, mahasiswa-mahasiswa, dan sebagian orang-orang 

pensiunan, memasuki angkatan kerja apabila upah mengalami 

kenaikan dan prospek lowongan kerja pada umumnya mengalami 

kemajuan. Mereka siap meninggalkan angkatan kerja apabila 

kondisi-kondisi ini menjadi terbalik keadaannya. Individu-individu 

semacam ini yang partisipasi angkatan kerjanya bersifat terputus-

putus, dikenal dengan istilah pekerja sekunder (secondary 

workers). Sebagai lawannya, sejumlah individu seperti halnya 

banyak kaum laki-laki dan kaum wanita secara tunggal sebagai 

individu cenderung untuk tetap tinggal dalam angkatan kerja, baik 

sebagai tenaga kerja yang digunakan maupun sebagai tenaga kerja 

yang menganggur, tanpa pandang bulu terhadap upah dan kondisi 

pasar kerja lainnya. Individu yang partisipasi angkatan kerjanya 

tidak mengikuti kecenderungan perubahan karena upah dan 

perubahan kondisi pasar, dikenal dengan sebutan pekerja primer 

(primary workers). 

Konsep angkatan kerja yang paling luas ialah angkatan kerja 

menyeluruh atau total labor force, yang dirumuskan sebagai 

keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak 

dilembagakan berusia 16 tahun atau lebih tua dalam satu minggu, 

termasuk angkatan militer, baik yang tenaganya digunakan 

maupun tidak digunakan. Angkatan kerja sipil dirumuskan 
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dengan cara yang sama, yang didalamnya dikecualikan tenaga 

kerja militer. Dengan demikian, maka angkatan kerja sipil tidak 

lain adalah jumlah yang terdiri atas dua komponen, mereka yang 

tenaganya digunakan maupun tidak digunakan. Individu yang 

tidak berada dalam katagori itu, tidak dalam angkatan kerja yang 

digunakan atau yang tidak digunakan, tidaklah tergolong dalam 

angkatan kerja. 

Jumlah individu yang dikelompokkan sebagai (1) tenaga 

kerja yang digunakan dan (2) tidak digunakan atau tidak termasuk 

angkatan kerja hanya diperkirakan menurut taksiran. Taksiran ini 

diperoleh melalui suatu sampel rumah tangga setiap bulan di 

seluruh wilayah Amerika Serikat. Setiap bulan, sebagai bagian 

dari tugasnya menyelenggarakan Current Population Survey, 

Bureau of the Census melaksanakan suatu survey di kalangan 

kurang lebih 60.000 rumah tangga. Minggu penyelenggaraan 

survei itu selalu berupa minggu dalam setiap bulannya yang 

mencakup tanggal kesembilan belas dalam tiap bulan. Selama 

minggu itu setiap rumah tangga dalam sampel di kunjungi dan 

pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang kegiatan angkatan kerja 

yang telah berlangsung dalam minggu sebelumnya dari setiap 

anggota rumah tangga berusia 16 tahun atau yang lebih tua. Jadi, 

informasi angkatan kerja yang terhimpun menyinggung keadaan 

minggu dalam bulan itu yang mencakup hari yang kedua belas 

dalam bulan itu.  Minggu ini dikenal dengan nama “minggu 

survei”. Berdasarkan kegiatan individu selama minggu survei 

inilah status angkatan kerja individu ini ditentukan. Data rumah 

tangga disampaikan kepada Biri Statistik Tenaga Kerja (Bureau of 

Labor Statustics=BLS), di mana data itu disusun dan diterbitkan. 

Tenaga kerja yang digunakan. Apakah yang harus 

dikerjakan seorang individu selama berlangsung minggu survei 

untuk dapat digolongkan oleh BLS sebagai tenaga kerja yang 

digunakan? Seorang individu dapat saja sedang melakukan salah 
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satu dari tiga hal. Pertama, apabila seseorang individu melakukan 

pekerjaan apa saja dengan imbalan pembayaran penuh selama 

selama minggu survei, maka ia dinyatakan tenaga kerja yang 

digunakan. Tidak menjadi persoalan dalam hal ini apakah individu 

itu bekerja 4 jam ataukah 40 jam; dalam kedua peristiwa ini orang 

itu memang digunakan tenaga kerjanya. 

Kategori kedua mencakup sejumlah individu yang bekerja 

selama berlangsungnya minggu suvei, tetapi tidak menerima 

pembayaran. Jika seseorang bekerja paling kurang 15 jam selama 

berlangsungnya minggu survei tanpa menerima bayaran dalam 

suatu perusahaan atau pertanian yang diselenggarakan oleh suatu 

keluarga, maka orang itu digolongkan sebagai tenaga kerja yang 

digunakan. Suatu contoh tentang kegiatan semacam ini ialah 

seorang gadis berusia 17 tahun yang bekerja memegang 

pembukuan keuangan perusahaan keluarganya untuk paling 

sedikit 15 jam tanpa menerima imbalan pembayaran upah. 

Kategori ketiga mancakup individu yang tidak melakukan 

sesuatu pekerjaan selama berlangsungnya minggu survei, tetapi ia 

memiliki lowongan jabatan kerja. Semua orang yang memiliki 

lowongan jabatan kerja selama minggu suvei, tetapi sedang tidak 

bekerja karena libur, sakit, atau ditimpa cuaca buruk, adalah 

tergolong tenaga kerja yang digunakan. 

Sebagai ikhtisarnya, individu-individu digolongkan dalam 

tenaga kerja yang digunakan apabila selama berlangsungnya 

minggu survei mereka : 

1. Melakukan pekerjaan apa saja dengan imbalan pembayaran 

upah; 

2. Bekerja paling sedikit 15 jam tanpa imbalan pembayaran 

dalam suatu perusahaan atau pertanian milik keluarga sendiri; 

3. Tidak melakukan pekerjaan selam minggu survei, tetapi 

mempunyai lowongan jabatan pekerjaan yang sementara 
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waktu mereka tinggalkan karena libur, menderita sakit, atau 

ditimpa cuaca buruk. 

     Tenaga kerja yang tidak digunakan. Untuk dapat 

digolongkan kedalam tenaga kerja digunakan, seorang individu 

harus dengan memuaskan memenuhi kriteria: (1) ia harus tidak 

melakukan sesuatu pekerjaan selama berlangsunya minggu 

survei, tetapi (2) ia dapat saja memperoleh pekerjaan, (3) ia telah 

melakukan daya upaya khusus dalam empat minggu sebelumnya 

untuk mendapatkan pekerjaan. Dapat saja memperoleh pekerjaan 

di sini berarti bahwa seseorang harus sanggup menerima suatu 

pekerjaan  apabila pekerjaan itu ditawarkan kepadanya. 

Berdasarkan ketentuan ini, misalnya mahasiswa perguruan tinggi 

yang tidak berhasil mencari pekerjaan dalam bulan maret, tidak 

sanggup menyediakan tenaga kerjanya sampai bulan juni, maka 

tidak dapat digolongkan sebagai tenaga kerja yang tidak 

digunakan dalam bulan maret. Melakukan usaha khusus untuk 

mendapatkan pekerjaan artinya individu itu telah melakukan 

kunjungan ke kantor penyalur tenaga kerja atau telah melakukan 

usaha apa saja yang ditujukan untuk mendapatkan sebuah 

lowongan pekerjaan. 

     Pada ketiga kondisi itu, seorang individu dapat saja 

digolongkan sebagai penganggur sekalipun ia tidak melakukan 

upaya khusus untuk mendapatkan pekerjaan dalam empat 

minggu sebelumnya. Keadaan ini dapat diterapkan apabila 

individu itu (1) sedang menunggu untuk di panggil kembali 

melakukan suatu jabatan pekerjaan yang pernah ia tinggalkan, (2) 

sedang menunggu untuk melapor terhadap suatu pekerjaan baru 

dalam jangka waktu 30 hari, atau (3) sedang berhalangan untuk 

mencari pekerjaan karena sedang sakit. 
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4.3.  Perubahan Siklus Ukuran Angkatan Kerja 
 

Pekerja primer merupakan individu yang tetap dalam 

angkatan kerja, baik sebagai tenaga kerja yang digunakan 

maupun sebagai penganggur. Mereka tidak peduli tentang 

perubahan jangka pendek dalam upah dan kondisi pasar, 

perubahan dalam jumlah angkatan kerja selama berlangsungnya 

kenaikkan atau penurunan tingkat kegiatan ekonomi terutama 

disebabkan oleh perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja 

keseluruhannya meningkat sampai nilai puncaknya dalam periode 

“full employment”.  

Dalam waktu yang tidak lama terdapat perbedaan paham 

yang menyolok sebagai gerakan angkatan kerja murni dikalangan 

pekerja sekunder mengenai arah siklus bisnis.  Kedua paham yang 

saling bersaing itu ialah hipotesis pekerja tambahan (additional 

worker) dan hipotesis pekerja putus asa (discouraged worker). 

Hipotesis pekerja tambahan mengemukakan argumen bahwa 

pekerja primer menjadi penganggur selama berlangsungnya titik 

balik menurun dalam tingkat kegiatan ekonomi, sehingga pekerja 

tambahan dari kalangan keluarga akan memasuki angkatan kerja 

dengan harapan akan menemukan suatu pekerjaan agar dapat 

mempertahankan pendapatan keluarga. Hipotesis ini 

mengemukakan argumen bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

dikalangan pekerja sekunder hendaklah langsung dihubungkan 

dengan tingkat pengangguran.  

Hipotesis pekerja putus asa lain lagi argumennya. Apabila 

jumlah pengangguran menurun, pekerja primer tetap saja tinggal 

dalam angkatan kerja sebagai penganggur. Akan tetapi, banyak 

pekerja sekunder menjadi “putus asa” tentang prospek untuk 

menemukan pekerjaan baru, lalu meninggalkan angkatan kerja 

daripada dalam keadaan  menganggur. Hipotesis ini pun 

mengemukakan argumen bahwa  tingkat partisipasi angkatan 
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kerja dikalangan pekerja sekunder hendaklah secara kebalikannya 

dihubungkan dengan tingkat pengangguran. 

Banyak studi statistik telah dilakukan untuk memecahkan 

masalah ini, dan studi itu pun mencapai kesimpulan yang sama: 

tingkat partisipasi tenaga kerja di kalangan pekerja sekunder 

adalah berkaitan secara terbalik dengan tingkat pengangguran. 

Dominasi pengaruh pekerja putus asa bukan berarti bahwa tidak 

ada pekerja sekunder memasuki angkatan kerja apabila pekerja 

primer dalam rumah tangga kehilangan pekerjaan mereka. 

Sebagian memang demikian, tetapi lebih banyak pekerja sekunder 

meninggalkan angkatan kerja daripada memasukinya sehingga 

tingkat partisipasi angkatan kerja dikalangan pekerja  sekunder 

adalah negatif berkaitan dengan tingkat pengangguran. 

Pejabat-pejabat pemerintah, pemimpin-pemimpin serikat 

pekerja, dan sejumlah ahli ekonomi telah menyatakan 

keprihatinan mereka tentang individu yang menarik diri dari 

angkatan kerja sementara prospek lowongan pekerjaan merosot. 

Mereka mengemukakan argumen bahwa pekerja putus asa 

haruslah digolongkan sebagai “penganggur tersembunyi” (hidden 

unemployed), dan suatu perkiraan tentang penganggur 

tersembunyi itu hauslah ditambahkan kepada statistik 

pengangguran yang resmi. Tentu saja prosedur ini akan memuat 

estimasi tingkat pengangguran yang lebih banyak lagi.  

Jacob Mincer menyatakan bukti tentang adanya suatu 

“praokupasi miopik pada GNP”. Maksudnya adalah bahwa hanya 

pekerjaan pasarlah yang mengandung utilitas bagi pekerja 

sekunder, dan cara penggunaan waktu yang lain kurang disukai 

oleh para pekerja ini sehingga kurang dihargai oleh masyarakat. 

Mincer setuju sepenuhnya bahwa kita harus prihatin terhadap 

nasib individu yang prospek pekerjaannya secara kronis sudah 

terbatas, akan tetapi ia memberi saran agar kita memandang peta 

siklus partisipasi angkatan kerja dikalangan pekerja sekunder 
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Ringkasan 

pada umumnya sebagai suatu sumber kekuatan dalam 

perekonomian. Banyak individu ingin memasukkan sejumlah 

pekerjaan pasar dalam deretan kegiatan mereka dan sekedar 

melakukan kegiatan angkatan kerja mereka bila berbarengan 

dengan propek yang menguntungkan dalam menemukan 

kesempatan kerja. Karena kesempatan ini, maka para pekerja 

sekunder merupakan sumber penting sebagai “cadangan tenaga 

kerja” di dalam perekonomian. 

 

  

 

Utilitas adalah tingkat kepuasan kerja seseorang, yang 

disebabkan adanya kesempatan kerja yang diperoleh sehingga 

mampu menghasilkan produk barang atau jasa serta memperoleh 

upah yang memadai dengan menggunakan waktu senggang yang 

dimilikinya. 

Kesempatan yang terbuka dapat tercermin dalam bentuk 

tersedianya lowongan kerja (kerja penuh dan tidak penuh, 

kesempatan kerja untuk ibu dan anak, tingkat upah, dan lain-

lain), kesempatan pendidikan dan latihan (sekolah sekitar tempat 

tinggal, jurusan yang dikehendaki yang relatif murah). Di lain 

pihak, kekurangan dalam kesempatan kerja dan fasilitas 

pendidikan merupakan keterbatasan. Di samping itu, 

keterbatasan dapat berbentuk penghasilan keluarga yang kecil 

sehingga semakin banyak anggota keluarga yang harus turut 

bekerja dan/atau semakin sedikit yang meneruskan sekolah. 

Utilitas yang diterima individu dari berbagai macam 

kombinasi waktu nonpasar dan barang-barang pasar dapat 

dilukiskan dengan istilah kurva indiferensi (indifference curves) 

yang dapat dilihat pada Kurva indiferensi individu. 
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Barang-barang  
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Kurva indiferensi individu 
 

Kurva indiferensi mewakili sejumlah ciri penting individu, 

yaitu : (1) kurva indiferensi adalah “padat di mana-mana”. Ini 

berarti bahwa setiap kemungkinan kombinasi dari kedua barang 

akan terletak pada suatu kurva indiferensi dimana saja, (2) kurva 

indiferensi tidak saling berpotongan. Seseorang tidak akan lebih 

menyukai kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih 

rendah. Namun bersamaan itu pula ia bersikap tidak peduli 

terhadap kombinasi yang terletak pada keduanya dan (3) setiap 

kurva indiferensi tidak merupakan garis lurus, melainkan agak 

cembung ke arah origin.  

Cita rasa dan preferensi yang tertentu serta penambahan 

jumlah setiap jenis barang yang dikonsumsi memberikan 

penambahan yang semakin berkurang bagi utilitas total. Individu 

tidak akan bersedia mengorbankan julah waktu nonpasar yang 
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konstan untuk memperoleh jumlah tambahan barang-barang 

pasar. Misalnya, apabila jumlah tambahan barang-barang pasar 

itu mengandung semakin lama semakin kurang utilitas marginal. 

Sebagai akibatnya, kurva indiferensi tidak akan berbentuk garis 

lurus, melainkan cembung ke arah titik origin. Keadaan cembung 

pada kurva indiferensi menggambarkan fakta bahwa individu akan 

sungguh-sungguh bersedia untuk menggantikan satu barang 

dengan yang lainnya, tetapi dengan tingkatan yang menurun. 

Individu yang menerima utilitas dan  berusia layak kerja 

dirumuskan sebagai semua individu secara tidak dilembagakan 

berusia 16 tahun atau yang lebih tua. “Tidak dilembagakan” 

artinya individu-individu itu tidak berada dalam penjara atau 

lembaga perawatan mental atau menurut cara lainnya yang 

bertentangan dengan pelembagaan. Usia minimum 16 tahun 

sampai batas tertentu memang bersifat arbiter. (sampai tahun 

1967 usia minimum adalah 14 tahun). Akan tetapi, bagian dari 

penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih itulah yang 

kebanyakan cenderung melakukan pilihan dalam status angkatan 

kerja. 

Jumlah individu dikelompokkan menjadi : (1) tenaga kerja 

yang digunakan dan (2) tidak digunakan atau tidak termasuk 

angkatan kerja.  

 Tenaga kerja yang digunakan. Pertama, apabila seseorang 

individu melakukan pekerjaan apa saja dengan imbalan 

pembayaran penuh selama selama minggu survei, maka ia 

dinyatakan tenaga kerja yang digunakan. Tidak menjadi persoalan 

dalam hal ini apakah individu itu bekerja 4 jam ataukah 40 jam; 

dalam kedua peristiwa ini orang itu memang digunakan tenaga 

kerjanya. Kedua mencakup sejumlah individu yang bekerja selama 

berlangsungnya minggu suvei, tetapi tidak menerima pembayaran.  
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Ketiga mancakup individu yang tidak melakukan sesuatu 

pekerjaan selama berlangsungnya minggu survei, tetapi ia 

memiliki lowongan jabatan kerja.  

     Tenaga kerja yang tidak digunakan. Untuk dapat 

digolongkan kedalam tenaga kerja digunakan, seorang individu 

harus dengan memuaskan memenuhi kriteria: (1) ia harus tidak 

melakukan sesuatu pekerjaan selama berlangsunya minggu 

survei, tetapi (2) ia dapat saja memperoleh pekerjaan, (3) ia telah 

melakukan daya upaya khusus dalam empat minggu sebelumnya 

untuk mendapatkan pekerjaan.     Pada ketiga kondisi itu, seorang 

individu dapat saja digolongkan sebagai penganggur sekalipun ia 

tidak melakukan upaya khusus untuk mendapatkan pekerjaan 

dalam empat minggu sebelumnya. Keadaan ini dapat diterapkan 

apabila individu itu (1) sedang menunggu untuk di panggil kembali 

melakukan suatu jabatan pekerjaan yang pernah ia tinggalkan, (2) 

sedang menunggu untuk melapor terhadap suatu pekerjaan baru 

dalam jangka waktu 30 hari, atau (3) sedang berhalangan untuk 

mencari pekerjaan karena sedang sakit. 

Pekerja primer merupakan individu yang tetap dalam 

angkatan kerja, baik sebagai tenaga kerja yang digunakan 

maupun sebagai penganggur. Mereka tidak peduli tentang 

perubahan jangka pendek dalam upah dan kondisi pasar, 

perubahan dalam jumlah angkatan kerja selama berlangsungnya 

kenaikkan atau penurunan tingkat kegiatan ekonomi terutama 

disebabkan oleh perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja 

keseluruhannya meningkat sampai nilai puncaknya dalam periode 

“full employment”.  

Dalam waktu yang tidak lama terdapat perbedaan paham 

yang menyolok sebagai gerakan angkatan kerja murni dikalangan 

pekerja sekunder mengenai arah siklus bisnis.  Kedua paham yang 

saling bersaing itu ialah hipotesis pekerja tambahan (additional 

worker) dan hipotesis pekerja putus asa (discouraged worker). 
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Test Formatif 

Hipotesis pekerja tambahan mengemukakan argumen bahwa 

pekerja primer menjadi penganggur selama berlangsungnya titik 

balik menurun dalam tingkat kegiatan ekonomi, sehingga pekerja 

tambahan dari kalangan keluarga akan memasuki angkatan kerja 

dengan harapan akan menemukan suatu pekerjaan agar dapat 

mempertahankan pendapatan keluarga. Hipotesis ini 

mengemukakan argumen bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

dikalangan pekerja sekunder hendaklah langsung dihubungkan 

dengan tingkat pengangguran.  

Hipotesis pekerja putus asa lain lagi argumennya. Apabila 

jumlah pengangguran menurun, pekerja primer tetap saja tinggal 

dalam angkatan kerja sebagai penganggur. Akan tetapi, banyak 

pekerja sekunder menjadi “putus asa” tentang prospek untuk 

menemukan pekerjaan baru, lalu meninggalkan angkatan kerja 

daripada dalam keadaan  menganggur. Hipotesis ini pun 

mengemukakan argumen bahwa  tingkat partisipasi angkatan 

kerja dikalangan pekerja sekunder hendaklah secara kebalikannya 

dihubungkan dengan tingkat pengangguran. 

 

  

 

1. Jelaskan secara ringkas tentang konsep utilitas tenaga kerja?  

2. Sebutkan dan jelaskan tentang klasifikasi partisipasi angkatan 

kerja. 

3. Jelaskan bagaimana perubahan siklus dalam ukuran angkatan 

kerja.   
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Kunci Jawaban 

 

    

 

1. Utilitas adalah tingkat kepuasan kerja seseorang, yang 

disebabkan adanya kesempatan kerja yang diperoleh sehingga 

mampu menghasilkan produk barang atau jasa serta 

memperoleh upah yang memadai dengan menggunakan waktu 

senggang yang dimilikinya.  Dalam hal ini, keluarga 

merupakan suatu unit pengambil keputusan yang 

menentukan beberapa keputusan berikut : 

a. Berapa orang dan siapa di antara anggota keluarga yang 

harus bekerja dan berapa jam seminggu tiap orang tersebut 

perlu bekerja? 

b. Berapa orang dan siapa yang mengurus rumah tangga? 

c. Berapa orang dan siapa yang meneruskan sekolah? 

Keluarga sebagai unit pengambil keputusan kerja menyusun 

strategi seperti dikemukakan diatas untuk memaksimumkan 

tingkat kepuasan keluarga secara keseluruhan berdasarkan : 

a. Kesempatan yang terbuka bagi tiap anggota keluarga, dan 

b. Keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing anggota 

serta oleh keluarga sebagai keseluruhan. 

Kesempatan yang terbuka dapat tercermin dalam bentuk 

tersedianya lowongan kerja (kerja penuh dan tidak penuh, 

kesempatan kerja untuk ibu dan anak, tingkat upah, dan lain-

lain), kesempatan pendidikan dan latihan (sekolah sekitar 

tempat tinggal, jurusan yang dikehendaki yang relatif murah).  

 

2. Klasifikasi partisipasi angkatan kerja  individu dikelompokkan 

menjadi :  

(1)tenaga kerja yang digunakan digunakan.  

a. Apabila seseorang individu melakukan pekerjaan apa 

saja dengan imbalan pembayaran penuh selama selama 
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minggu survei, maka ia dinyatakan tenaga kerja yang 

digunakan. Tidak menjadi persoalan dalam hal ini 

apakah individu itu bekerja 4 jam ataukah 40 jam; 

dalam kedua peristiwa ini orang itu memang digunakan 

tenaga kerjanya.  

b. Mencakup sejumlah individu yang bekerja selama 

berlangsungnya minggu suvei, tetapi tidak menerima 

pembayaran.  

c. Mancakup individu yang tidak melakukan sesuatu 

pekerjaan selama berlangsungnya minggu survei, tetapi 

ia memiliki lowongan jabatan kerja.  

(2) tenaga kerja yang tidak digunakan.  

Untuk dapat digolongkan kedalam tenaga kerja digunakan, 

seorang individu harus dengan memuaskan memenuhi 

kriteria: (1) ia harus tidak melakukan sesuatu pekerjaan 

selama berlangsunya minggu survei, tetapi (2) ia dapat saja 

memperoleh pekerjaan, (3) ia telah melakukan daya upaya 

khusus dalam empat minggu sebelumnya untuk 

mendapatkan pekerjaan.      

Pada ketiga kondisi itu, seorang individu dapat saja 

digolongkan sebagai penganggur sekalipun ia tidak 

melakukan upaya khusus untuk mendapatkan pekerjaan 

dalam empat minggu sebelumnya. Keadaan ini dapat 

diterapkan apabila individu itu (1) sedang menunggu untuk 

di panggil kembali melakukan suatu jabatan pekerjaan 

yang pernah ia tinggalkan, (2) sedang menunggu untuk 

melapor terhadap suatu pekerjaan baru dalam jangka 

waktu 30 hari, atau (3) sedang berhalangan untuk mencari 

pekerjaan karena sedang sakit. 

 

3. Perubahan siklus dalam ukuran angkatan kerja dapat 

dijelaskan dimulai dari adanya pekerja primer  sebagai 
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angkatan kerja baik yang digunakan maupun sebagai 

penganggur.  Mereka tidak peduli tentang perubahan jangka 

pendek dalam upah dan kondisi pasar, perubahan dalam 

jumlah angkatan kerja selama berlangsungnya kenaikkan atau 

penurunan tingkat kegiatan ekonomi terutama disebabkan 

oleh perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja 

keseluruhannya meningkat sampai nilai puncaknya dalam 

periode “full employment”.  

Dalam waktu yang tidak lama terdapat perbedaan paham yang 

menyolok sebagai gerakan angkatan kerja murni dikalangan 

pekerja sekunder mengenai arah siklus bisnis.  Hipotesis ini 

mengemukakan argumen bahwa tingkat partisipasi angkatan 

kerja dikalangan pekerja sekunder hendaklah langsung 

dihubungkan dengan tingkat pengangguran.   

Hipotesis pekerja putus asa lain lagi argumennya. Apabila 

jumlah pengangguran menurun, pekerja primer tetap saja 

tinggal dalam angkatan kerja sebagai penganggur. Akan tetapi, 

banyak pekerja sekunder menjadi “putus asa” tentang prospek 

untuk menemukan pekerjaan baru, lalu meninggalkan 

angkatan kerja daripada dalam keadaan  menganggur. 

Hipotesis ini pun mengemukakan argumen bahwa  tingkat 

partisipasi angkatan kerja dikalangan pekerja sekunder 

hendaklah secara kebalikannya dihubungkan dengan tingkat 

pengangguran. 

Banyak individu ingin memasukkan sejumlah pekerjaan pasar 

dalam deretan kegiatan mereka dan sekedar melakukan 

kegiatan angkatan kerja mereka bila berbarengan dengan 

propek yang menguntungkan dalam menemukan kesempatan 

kerja. Karena kesempatan ini, maka para pekerja sekunder 

merupakan sumber penting sebagai “cadangan tenaga kerja” di 

dalam perekonomian. 
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Senarai 
 

 

1. Ilmu ekonomi tenaga kerja adalah ilmu memusatkan perhatian 

pada tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai 

pemasok jasa tenaga kerja dan sebagai pihak peminta yang 

membutuhkan jasa tenaga kerja. 

2. Human resuorces adalah kualitas usaha yang di berikan oleh 

seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang 

atau jasa. 

3. Penyediaan tenaga kerja adalah  jumlah penduduk yang 

sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha 

kerja yang diberikan. 

4. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

(keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang 

digunakan per satuan waktu. 

5. Perusahaan adalah suatu tempat di mana karyawan 

memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan 

keterampilannya.   

6. 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 (dalam hal ini 

dapat dikatakan “dibeli”). 

7. Penawaran adalah beberapa kuantitas barang yang ditawarkan 

pada berbagai tingkat harga satu tingkat harga dapat 

dihubungkan dengan satu kuantitas barang yang ditawarkan. 

8. Jangka pendek adalah periode waktu dimana tidak mungkin 

dilakukan sejumlah penyesuaian dan sejumlah keadan tidak 

dapat diubah. 
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9. Jangka panjang adalah periode waktu yang lebih banyak yang  

memungkinkan untuk dilakukan sejumlah penyesuaian 

terhadap sejumlah keadaan. 

10. Backward bending adalah kurva penawaran tenaga kerja pada 

tingkat upah yang cukup tinggi melengkung kebelakang. 

11. Employment adalah kesempatan kerja.   

12. Employed adalah penduduk yang menawarkan kerjanya dan 

berhasil memperolehnya (penduduk yang bekerja). 

13. Unemployed adalah penduduk yang menawarkan tenaga 

kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil 

memperolehnya (penduduk yang menganggur). 

14. labor force adalah angkatan kerja. 

15. Supply of labor adalah penawaran tenaga kerja. 

16. Leisure adalah menikmati waktu senggang. 

17. excess demand of labor adalah kelebihan penawaran tenaga 

kerja di atas permintaannya. 

18. Urban dan rural adala wilayah Kota dan pedesaan. 

19. Manpower adalah kelompok penduduk dalam usia kerja. 

20. Working-age population adalah penduduk dalam usia kerja. 

21. Fertilitas adalah kesuburan. 

22. Utilitas adalah tingkat kepuasan kerja seseorang, yang 

disebabkan adanya kesempatan kerja yang diperoleh sehingga 

seseorang mampu menghasilkan produk barang atau jasa 

serta memperoleh upah yang memadai dengan menggunakan 

waktu senggang yang dimilikinya. 

23. Kurva indiferensi (indifference curves) adalah kurva yang 

menjelaskan utilitas yang diterima individu dari berbagai 

macam kombinasi waktu nonpasar dan barang-barang pasar 

dapat dilukiskan.  

24. Age-eligible population adalah jumlah penduduk yang berusia 

layak kerja. 
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25. Tidak dilembagakan adalah individu-individu tidak berada 

dalam penjara atau lembaga perawatan mental atau menurut 

cara lainnya yang bertentangan dengan pelembagaan. 

26. Total labor force adalah keseluruhan angkatan kerja dari 

semua individu. 

27. Pekerja primer (primary workers) adalah Individu yang 

partisipasi angkatan kerjanya tidak mengikuti kecenderungan 

perubahan karena upah dan perubahan kondisi pasar.  

28. Pekerja sekunder (secondary workers) adalah individu 

partisipasi angkatan kerja yang sifatnya terputus-putus. 

29. Tenaga kerja yang digunakan adalah  apabila seseorang 

individu melakukan pekerjaan apa saja dengan imbalan 

pembayaran penuh selama selama minggu survey. 

30. Tenaga kerja yang tidak digunakan adalah  apabila seorang 

individu itu (1) sedang menunggu untuk di panggil kembali 

melakukan suatu jabatan pekerjaan yang pernah ia tinggalkan, 

(2) sedang menunggu untuk melapor terhadap suatu pekerjaan 

baru dalam jangka waktu 30 hari, atau (3) sedang berhalangan 

untuk mencari pekerjaan karena sedang sakit. 

31. Additional worker adalah pekerja tambahan. 

32. Discouraged worker adalah pekerja putus asa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


