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Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia berisi gambaran mengenai 

hal-hal dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Hal-hal tersebut 

antara lain berupa ketenagakerjaan, dinamika kependudukan, struktur 

ketenagakerjaan, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, 

permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan 

ketenagakerjaan, sektor informal, sector formal, penduduk dan 

pembangunan ekonomi. Dapat dilihat dalam ruang lingkupnya, bahwa secara 

garis besar ekonomi sumber daya manusia berkaitan dengan perencanaan 

sumber daya manusia, ekonomi ketenagakerjaan, dan ekonomi 

kependudukan. 

Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan SDM dilaksanakan melalui 

berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor kesehatan, kesejahteraan 

sosial, kependudukan, pendidikan, tenaga kerja, dan sektor-sektor 

pembangunan lain. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan 

melalui kebijaksanaan pokok yang bersifat lintas sektoral dan menjadi dasar 

dalam penentuan kebijaksanaan dan program yang bersifat sektoral. 

Penulis berharap bahwa buku ini bisa menjadi rujukan bagi rekan-rekan 

dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan pada mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia. 
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A. Nur Fitrianti, S.E., M.Si. 
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Bismillahirrahmanirrahim 

 

Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, 

Bersholawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma Sholli A’la 
Muhammad wa A’la Alihi Muhammad. 

Ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan salah satu cabang dari 

ilmu ekonomi. Ilmu ini merujuk pada kapasitas dan kemampuan sumber daya 

manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai bidang pembahasannya, 

maka yang dijadikan objek pengamatannya adalah manusia beserta segala 

tindakan-tindakannya. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting untuk turut 

mendorong pembangunan ekonomi nasional, termasuk di sektor industri. 

Dengan SDM yang terampil, manufaktur dalam negeri akan dapat lebih 

berdaya saing baik di tingkat domestik maupun global seiring perkembangan 

teknologi terkini. 

Era globalisasi membuka mata kita untuk melihat ke masa depan yang 

penuh tantangan dan persaingan. Era globalisasi yang tidak dibatasi secara 

geografis dan negara membuat SDM yang ada harus selalu meningkatkan 

kualitas dirinya agar tidak tertinggal dari yang lain. 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam 

bidang ekonomi adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak 

pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia 

kerja dan dalam proses produksi. 

Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja akan 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. 

Hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat ikut meningkat dan 

total produksi perekonomian meningkat. Artinya pertumbuhan ekonomi 

tercipta. 

Peningkatan kualitas SDM perlu segera dilakukan untuk mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi agar dapat berada 

setingkat dengan negara-negara maju. Kini Indonesia telah memasuki masa 

bonus demografi hingga 16 tahun ke depan. 

Melalui dukungan kebijakan pemerintah, kesempatan ini tentu harus 

dimanfaatkan dengan sangat optimal untuk membangun kesiapan menuju 

era Indonesia Emas 2045. Di mana kunci utama keberhasilan suatu negara 
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dalam segala aspek adalah Kualitas SDM sebagai faktor independen dalam 

mengelola organisasi terutama pada Negara Indonesia dalam mencapai Visi, 

Misi dan Tujuannya. 

 

Nashrun Minallahi wa Fathun Qorib wa Basysyril Mu’minin 

 

 

 

Makassar, 3 Desember 2022 

 

 

 

Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR, S.E., M.M., CHCO., CPHCM., 

CHCBP., CHCMP., CIRP., CLSHC., CLAC., CLDO. 
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KONSEP EKONOMI SDM 

 
 

A. ILMU EKONOMI DAN EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA 
Ilmu Ekonomi dalam pembahasannya tentu 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, sementara 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 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, dalam arti mampu bekerja di 

mana 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 
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DINAMIKA KEPENDUDUKAN 

 
A. PENGERTIAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN 

Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald & Young (1990) 

dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas 

(kematian), dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif 

terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, 

sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau faktor 

pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang 

telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan 

menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk membantu 

pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan 

perekonomian di suatu negara (Stephen, et al 2003). 

Dinamika penduduk tersebut dapat memengaruhi pembangunan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi, Ketika jumlah penduduk semakin besar 

maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat 

menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya akan menjadi 

beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat 

pembangunan. 

 

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DINAMIKA PENDUDUK 

1. Kelahiran (Fertilitas/Natalitas) 

Fertilitas ini berhubungan dengan kelahiran penduduk yang menyangkut 

jumlah bayi yang lahir hidup. Namun bisa juga fertilitas diukur dari jumlah 

anak per pasangan. 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi Fertilitas Faktor sosial, akan 

memengaruhi fertilitas melalui variabel antara, yang berjumlah 11 variabel 

antara yang dapat dibedakan menjadi: 
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PERMINTAAN TENAGA KERJA 

 
A. 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 dipekerjakan (dalam hal ini dapat dikatakan 

“dibeli”). Secara khusus, 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 mempekerjakanya pada setiap 

kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. 

Gambar 3.1 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 

mempekerjakan. Dengan salah satu pandangan, 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 

dibutuhkannya. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan 

barang dan jasa. Dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja biasanya 

didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja. 
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PENAWARAN TENAGA KERJA 

 
A. 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 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 
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STRUKTUR KETENAGAKERJAAN INDONESIA 

 
Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok 

yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat 

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. 

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan 

kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah 

isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari 

ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. 

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap 

„para pencari kerja‟ yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya 

menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga 

menimbulkan berbagi. 

 

A. KONSEP PENGUKURAN KETENAGAKERJAAN 

1. Gainful Worker Approach 

Gainful worker approach merupakan konsep yang menjelaskan tentang 

aktivitas ekonomi orang yang pernah bekerja atau biasa dilakukan seseorang 

(usual activity). Contohnya orang yang biasanya sekolah namun pada kondisi 

sekarang sedang mencari kerja maka hal ini diklasifikasikan sebagai orang 

yang sekolah. 

Konsep ini menekankan pada kondisi kebiasaan yang dialami oleh 

penduduk, misalnya seorang penduduk biasa bekerja sebagai pekerja pabrik 

tetapi sudah beberapa minggu yang lalu sedangkan saat ini dia tidak bekerja 

atau sedang mencari pekerjaan yang baru. Kelemahan konsep “Gainful 

Worker Approach”: 
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PERKEMBANGAN SEKTOR FORMAL  

& INFORMAL DI INDONESIA 

 
Masalah utama yang dihadapi kebanyakan Negara Sedang Berkembang 

(NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan 

faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (unskilled) bagi 

pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban 

pembangunan, justru menjadi modal pembangunan. Dengan demikian peran 

sektor formal dan informal sangat penting dalam menyerap tenaga kerja, 

sehingga tidak adanya pengangguran. Namun peran sektor informal lebih 

besar, karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan tidak 

menuntut tingkat keterampilan yang tinggi. Bahkan sektor informal bisa 

menjadi wadah pengembangan Sumber daya manusia, di mana tenaga kerja 

yang tidak terlatih tersebut dapat meningkat keterampilannya dengan 

memasuki sektor informal terlebih dahulu sebelum masuk ke sektor formal. 

Perilaku sektor formal yang kikir dalam penyerapan tenaga kerja itu, 

justru membawa dampak positif bagi sektor informal. Bagaimana tidak sektor 

informallah yang diharapkan dapat menjadi sektor yang dapat menyerap 

angka pengangguran yang cukup besar. Melihat gejala seperti ini, mestinya 

para pengambil keputusan di pemerintah menjadikan sektor ini sekaligus 

menjadi tantangan tersendiri untuk membalikkan arah pembangunan 

ekonomi dari yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi 

pemerataan ekonomi. Namun keduanya tetap berjalan seiring, bukannya kita 

menjadi apriori terhadap pertumbuhan. 

Membengkaknya sektor informal di kota-kota besar juga sebagai akibat 

dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota besar. 

Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan 
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UTILITAS TENAGA KERJA 

 
A. 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? 

 

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 
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MOBILITAS DAN MIGRASI PENDUDUK 

 
Di Indonesia masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan 

yang selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena jumlah 

penduduk di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. 

Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk ini 

diantaranya adalah terjadinya kepadatan penduduk, masalah kemampuan 

kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat 

persaingan baik dalam hal mendapatkan pekerjaan, layanan pendidikan, 

layanan kesehatan dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang meningkat 

diikuti persebaran yang tidak merata dan perekonomian yang cenderung 

terkonsentrasi diperkotaan mendorong masyarakat untuk bermigrasi. Migrasi 

sebagai suatu proses perpindahan penduduk mengalami peningkatan, 

terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. 

Peningkatan arus migrasi ini terutama terjadi dari desa menuju kota. Pada 

dasarnya migrasi timbul karena adanya perbedaan kondisi alam atau kondisi 

sosial ekonomi antara daerah yang satu dengan yang lain. Terbatasnya 

sumber daya alam dan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

sosial ekonomi menjadi faktor dominan bagi penduduk meninggalkan daerah 

asal. Oleh karena hal tersebut, maka terjadi proses migrasi. 

Perpindahan penduduk yang sering terjadi adalah perpindahan dari desa 

menuju kota. Biasanya perpindahan ini ada yang dengan tujuan menetap 

maupun tidak menetap. Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan lebih 

pesat dibanding dengan pedesaan karena banyaknya sektor usaha yang bisa 

dijadikan lapangan pekerjaan seperti industri, transportasi, jasa dan lain-lain. 

Penggunaan teknologi padat yang berlebihan di kota akan membatasi 

perluasan kesempatan kerja di sektor industri, dan pada waktu yang sama 

akan mendorong urbanisasi secara besar-besaran. 
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PENDUDUK DAN  

PEMBANGUNAN EKONOMI 

 
A. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDUDUK DUNIA 

Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam 

sekitarnya. Ada 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga kini: 1) 

Jaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi 

kehidupannya; 2) Jaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha 

pertanian menetap yang berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang 

mengubah kehidupan nomaden menjadi kehidupan menetap di daerah 

pertanian; 3) Jaman ketika dimulai industrialisasi, yaitu sekitar pertengahan 

abad 17 sesudah masehi, yang ditandai oleh bertumbuhnya pusat-pusat 

industri dan tumbuhnya kota-kota sebagai tempat permukiman manusia. 

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan peradaban manusia tersebut, 

para ahli memperkirakan jumlah perkembangan penduduk dunia. Angka 

pertama yang dikemukakan mengenai jumlah penduduk dunia adalah 

120.000 orang yang hidup kira-kira satu juta tahun yang lalu. Angka tersebut 

kemudian berkembang terus seperti berikut. 

Tabel 9.1 Perkembangan Jumlah Penduduk 

No Tahun 
Perkembangan 

jumlah  penduduk 

Rata-rata pertumbuhan 

penduduk (%) 

Jumlah tahun penduduk 

menjadi 2 kali 

lipat (tahun) 

1 10000 sm 100 ribu-10 juta Lebih rendah dari 0,05 Sangat lama 

2 5000 sm 5-20 juta idem idem 

3 0 200 juta idem idem 

4 1300 400 juta idem idem 
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SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA 

 
A. DEFINISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di 

sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai 

tujuan organisasi itu. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, 

melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena 

itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. 

atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, 

tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan 

(bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai 

liability (beban, cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi 

atau organisasi lebih mengemukakan. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian SDM secara 

mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan 

atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, 

tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro 

adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, 

baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. 

Sehingga secara menyeluruh, pengertian Sumber Daya Manusia adalah 

individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan 

dikembangkan kemampuannya. 
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