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Abstrak
Elastisitas permintaan dan penawaran jasa guru merupakan ukuran respon atau kepekaan
guru dan institusi pendidikan terhadap suatu perubahan. Jika permintaan jasa guru
meningkat maka profesionalisme harus meningkat pula. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan keberadaan elastisitas permintaan dan penawaran jasa guru di Madrasah
Aliyah Panagan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Madrasah
Aliyah Panagan memiliki model elastisitas permintaan Inelastis sempurna yaitu elastis yang
bernilai nol, artinya berapapun harga yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan hanya
tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan metode
dokumentasi dan wawancara terhadap kepala sekolah MA Panagan.
Kata Kunci : Elastisitas, Permintaan, Penawaran, Jasa Guru

A. Latar Belakang
Seluruh organisasi yang berada di dunia baik yang modern maupun yang tradisional
tidak terlepas dari berjalannya proses manajemen. Manjemen telah lama dipahami sebagai
perpaduan antara sains dan seni yang didalamnya mengatur secara keseluruhan terkait
berjalannya organisasi. Organisasi dijalankan oleh fungsi-fungsi manajemen sebagai sitem,
dan sumber daya manusia sebagai pelaku organisasinya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut
yang banyak dikenal adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengerjaan (actuiting) dan pengendalian (controlling). Sedangkan sumber daya manusia
sebagai pelaku organisasi melaksanakan fungsinya sesuai posisi yang dimilikinya, seperti
yang digambarkan Hendry Mintzberg 1tentang lima bagian dasar organisasi antara lain the
operating core, the strategic apex, the midle line, the technostructure, dan the support staff.

1

Henry Mintzberg, Structure in Fives Designing Effective Organizations (Prentice Hall,
New Jersey, 1993), h. 2

Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Ekonimi Syariah

61

Al-Karimah

Volume 05 / Nomor 09 / Agustus 2018

ISSN : 2356-3400
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah salah satu disiplin ilmu
manjemen yang sangat mempengaruhi berjalannya organisasi pada suatu institusi. Manajemen
Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia”
atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih,
memberi penghargaan dan penilaian2. Selanjutnya menurut Malayu S.P. Hasibuan 3MSDM
adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan demikian
manajemen SDM yang berfungsi sebagai pelaku organisasi sangat penting dalam menentukan
keberhasilan organisasi. Sehingga setiap organisasi perusahaan atau institusi harus cakap
dalam menjalankan ilmu manajemen guna menghindari terjatuhnya perusahaan atau institusi
akibat dari persaingan dengan perusahaan lain atau institusi lain dan dalam menghadapi
tantangan yang sangat berat.
Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi-fungsi organisasi harus pula
memahami dan menjalankan ilmu manajemen lainnya yaitu salah satunya manjemen stratejik.
Manajemen strategik dapat merumuskan perencanaan, strategi, analisis, implementasi dan
pengendalian. “Manajemen strategik merupakan proses perencanaan, pengarahan (directing),
pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan
dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif”. 4
Manajemen strategik diterapkan diseluruh organisasi yang ada, misalnya di institusi
pendidikan, yang diterapkan untuk memenuhi daya saing dengan institusi pendidikan lain
sehingga mendapatakan hasil kompetitif yang unggul. Manajemen strategik yang diterapkan
di institusi pendidikan misalnya di Mandrasah Aliyah, menyangkut keseluruhan aspek
manjemen, diantaranya manjemen sarana prasarana, manjemen kurikulum, majamen
kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain-lain.
Madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah lanjutan tingakat atas dibawah naungan
Kementrian Agama Republik Indonesia yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)
dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terdapat
beberapa komponen yang dapat menggerakan manajemen sekolah Madarasah Aliyah tersebut,
diantaranya sumber daya manusia sebagai pelakunya, sarana prasarana, kurikulim, dan

2

Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Rafika Aditama, Bandung, 2014), h. 13
3
Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi (Bumi Aksara, Jakarta,
2007), h. 10
4
Ismail Solihin. Manajemen Strategik. (Penerbit Erlangga.2012), h. 64
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sistem/organisasi. Sumber daya manusia diamksud adalah guru, kepala sekolah, tata usaha,
orang tua dan siswa.
Guru adalah salah satu sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan
sebuah institusi pendidikan menengah, karena guru merupakan ujung tombak yang
berhubungan langsung dengan siswa, guru adalah sebagai pendidik dan siswa adalah sebagai
peserta didik. “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah”.(UU No. 14 tahun 2005).5 Posisi guru yang begitu sangat pentingya dalam sebuah
institusi pendidikan maka haruslah diperhatikan dari segi kesejahteraan, melalui penghargaan
kinerja dalam bentuk penghargaan jasa yang diberikan terhadap guru tersebut.
Jasa guru yang didapatkan haruslah sesuai dengan segala pengorbanan yang telah
diberikan dalam pengabdian terhadap institusi pendidikan, sehingga jika guru sejahtera maka
kinerjapun akan meningkat. Jenis institusi pendidikan di Indonesia ada dua yaitu Institusi
pendidikan negeri dan Institusi pendidikan Swasta. Dari segi kepemilikan institusi pendidikan
negri adalah milik pemerintah, sedangkan institusi pendidikan swasta adalah milik
perseorangan atau kelompok orang/yayasan.
Dilihat dari segi staf pengajar; sekolah negeri, tenaga pengajar (Guru) bersetatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibiayai oleh pemerintah, sedangakan sekolah swasta,
tenaga pengajar (Guru) berstatus pegawai swasta yang sebagian besar dibiayai oleh pemilik
sekolah swasta tersebut. Jika dibandingkan antara guru sekolah negeri dengan guru sekolah
swasta, maka guru sekolah negeri akan mendapatkan pengahargaan jasa yang dianggap sudah
sesuai dengan kinerja, sedangakan guru sekolah swasta belum tentu mendapatkan
pengahrgaan jasa yang sesuai dengan kinerja. Penghargaan jasa guru disekolah swasta
tergantung pada kebijakan institusi sekolah tersebut, sehingga terdapat permintaan dan
penawaran terhadap jasa. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang permintaan dan
penawaran serta elastisitas jasa guru di sekolah Madrasah Aliyah Swasta (Madrasah Aliyah
Panagan Kecamtan Garut Kota Kabupaten Garut).

5

UU No.14 tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 1.
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B. Landasan Teori
Sekolah merupakan pendidikan formal yang berjenjang yang diselenggarakan oleh
pemerintah dan swasta dibawah menteri yang membidangi dalam bidang pendidikan. Menurut
UU No. 20 tahun 20036, Pasal 1 ayat 8, “Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat 11, “Pendidikan formal adalah
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.
Pendidikan menengah salah satunya adalah pendidikan agama yang bernaung dibawah
Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Madrasah Aliyah (MA). Menurut UU No. 16
tahun 20107, Pasal 1 ayat 1, “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata
pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.
Institusi pendidikan khususnya pendidikan menengah dalam menyelenggarakan
pendidikan dijalankan oleh beberapa profesi sumber daya manusia, salah satunya yang paling
penting sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan adalah guru. Guru yang berposisi
sebagai tenaga kerja dalam institusi pendidikan sekolah menengah haruslah diperhatikan
reward dan upah atau jasanya agar mendapatkan keseimbangan terhadap kualitas kinerja guru
tersebut. Menurut UU No. 13 Tahun 20038, Pasal 1 ayat 2, “Tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Selanjutnya Pasal 1 ayat 30, “Upah
adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
atau akan dilakukan”.
Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah
ketidakseimbangan

antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah.

Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan
6

7
8

UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 8 dan 11.
UU No. 16 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Pasal 1 ayat 1
UU No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat 2 dan 30.
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terhadap tenaga kerja dan bisa juga lebih besar permintaan dibandingkan penawaran
(Mulyadi, 2003. dalam jurnal Agustina, Zakiah dan Julaiani). 9
Selain permasalahan tersebut diatas juga ditinjau dari sisi upah dan jasa guru dibidang
pendidikan. Upah adalah sebagai balas jasa yang harus di bayar oleh suatu perusahaan atau
instansi pendidikan kepada karyawan atau guru. Tingkat upah akan berpengaruh terhadap
permintaan ataupun penawaran tenaga kerja atau guru. Upah atau jasa akan berpengaruh
terhadap kesejahteraan pekerja dalam hal ini adalah guru, dan kesejahteraan akan berpengaruh
terhadap konerja guru. Sehingga dengan keseimbangan antara upah dan kinerja akan
menghasilkan kemajuan yang positif bagi institusi pendidikan. Menurut UU No. 13 tahun
2003, pasal 1 ayat 3110, “Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas
kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”. Oleh karena itu, untuk mencapai hal
tersebut maka akan muncul bentuk permintaan, penawaran dan elastisitas jasa guru dalam
institusi pendidikan.
Berikut model permintaan, penawaran dan elastisitas jasa karyawan menurut Maimun
11

Sholeh :
1.

Permintaan Tenaga Kerja
Secara umum teori permintaan tenaga kerja hampir sama dengan teori permintaan

barang dan jasa dalam ilmu ekonomi. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja
yang diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Sedangkan permintaan dalam
ilmu ekonomi adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga
tertentu. Berikut ini penulus kutip dari jurnal Maimun Sholeh. 2007. Menurut (Sudarsono,
1990) “Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu
barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan
9

Agustina, Zakiah dan Juliani. Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor
Pertanian di Provinsi Aceh. Jurnal (Agrisep Vol (16) No.1, 2015) h. 67 diakses 02-06-2017

https://media.neliti.com/media/publications/13196-ID-analisis-permintaan-dan-penawaran-tenaga-kerja-pada-sektorpertanian-di-provinsi.pdf
10

UU No. 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat 31
Maimun Sholeh. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa
Potretnya di Indonesia. (Jurnal Ekonomi & Penididkan Volume 4 Nomor 1, April 2007). Diakses
pada tanggal 02-06-2017 https://media.neliti.com/media/publications/17244-ID-permintaan-dan-penawaran-tenaga-

11

kerja-serta-upah-teori-serta-beberapa-potretnya.pdf.
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harga dalam jangka waktu tertentu”. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan
tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh
pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai
jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan perusahaan pada setiap kemungkinan tingkat upah
dalam jangka waktu tertentu.
Miller & Meiners (1993), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi
oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP). Nilai marjinal produk
(VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (Marginal Physical Product,
MPP) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (Marginal Physical
Product, MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit
input variabel (tenaga kerja). Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar
kompetitif sempurna maka besarnya VMP yang merupakan perkalian antara MPP x P
akan sama dengan harga input produk yang bersangkutan yaitu PN. Besarnya VMP = P
didapatkan dari pernyataan bahwa kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam
proses produksi akan terjadi bila kurva isoquan menjadi tangens terhadap

isocost.

Bila

sudut garis isocost sama dengan -w/r. sedangkan besarnya sudut disetiap titik pada
isoquant sama dengan MPPI/MPPK, maka kombinasi input yang optimal adalah : w/r =
MPPL/MPPK

atau MPPK/r = MPPi7w. Dimana r adalah tingkat bunga implisit yang

bersumber dari modal sedangkan w adalah tingkat upah per unit.

Apabila persamaan diatas diperluas secara umum maka akan menjadi :
MPPx/Px = MPPY/PY
Dalam kalimat lain, minimisasi biaya input atau maksimalisasi output atas penggunaan
input mensyaratkan penggunaan kombinasi yang sedemikian rupa sehingga MPP untuk
setiap input dengan harganya sama besar untuk setiap input. Dengan demikian kenaikan
satu unit input, misalnya x, akan memperbanyak biaya produksi sebanyak Px, sekaligus akan
memperbesar valume produk sebanyak MPPx Itu berarti rasio Px / MPPx merupakan
tingkat perubahan total biaya perusahaan untuk setiap perubahan output fisiknya yang
secara definitif berarti sama dengan biaya marginalnya {Marginal Cost,MC). Dari sini maka
persamaan diatas juga bisa dirubah menjadi :
MPPx/Px = MPPY/PY = MFPN/PN = 1/MC
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Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif
sempurna maka persamaan diatas bisa dirubah menjadi :
MPPx/Px = MPPY/PY = MPPN/PN = 1/MC-1/MR=1/P
Dari persamaan diatas kita bisa mengetahui bahwa :
MPPx/Px = 1/MR = 1/P, sehingga MPPx x P = Px untuk semua input.
Ini berarti kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja
-jangka pendek- dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan
sempurna {dengan Catalan kuantitas semua input lainnya konstan). Bagi setiap perusahaan yang
beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas
dari berapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input disini juga kita asumsikan konstan.
Penawarannya elastisitas serupurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas
tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara
garis upah (Tingkat upah yang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan)
dan kurva VMP perusahaan. lni diperlihatkan oleh gambar 1.
Upah, VMPL

Kuantitas Tenaga Kerja Yang dibutuhkan

Gambar 1.
Kuantitas Tenaga Kerja Yang Memaksimumkan Laba

Jika tingkat upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan adalah Wo maka kuantitas
pekerja yang optimal adalah Lo. Garis horizontal yang bertolak dari Wo merupakan kurva
penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja
yang kompetitif sempurna.
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Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika MPPi lebih besar dari
biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah riil yang
dihitung sebagai (upah nominal/tingkat harga), upah riil ini mengukur jumlah output riil yang
harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya, karena dengan mengupah satu pekerja
lagi menghasilkan kenaikan output untuk MPPL dan biaya pada perusahaan, Untuk upah riil
perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPPL melebihi upah riil.
Dengan mengasumsikan bahwa tenaga kerja dapat ditambah dan faktor produksi
lain tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil
dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula, atau dengan semakin banyak
tenaga kerja digunakan semakin turun MPPi, nya karena nilai MPPi. mengikuti hukum
pertambahan hasil yang semakin berkurang.
Bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas tenaga kerja yang
diminta akan menurun, ini diperlihatkan oleh kenaikan arus upah yang berpotongan dengan
kurva VMP dalam kuantitas tenaga kerja yang lebih sedikit. Dengan berkurangnya
pekerja, produk fisik marginal dari input modal, atau MPPR, akan menurun karena
kini setiap unit modal digarap oleh lebih sedikit pekerja. Jika sebuah mesin dioperasikan
oleh satu orang , produk fisik marginal mesin itu akan menurun dibandingkan saat
sebelumnya ketika mesin itu diuais oleh beberapa orang. Karena kini hanya ada satu pekerja,
mereka tidak bisa bergantian menjalankan mesin, sehingga hasilnya lebih sedikit. Dalam
kalimat

lain,

modal

bersifat

komplementer

terhadap

tenaga

kerja,

atau

ada

komplementaritas (complementary) diantara keduanya.
Upah, VMPL

L

Kuantitas L per unit periode
Gambar 2
Kurva Permintaan tenaga Kerja Dengan Dua Input Variabel
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Kita mulai dari tingkat upah W2. Pada tingkat upah sebesar W2 penyerapan
tenaga kerja oleh perusahaan yang optimal adalah L3. Lalu upah naik menjadi Wi, tingkat
penyerapan tenaga yang optimal pun merambat ke L2 dimana Garis upah yang horizontal
yang baru berpotongan dengan kurva VMPi. karena adanya komplementaritas inputinput maka kenaikkan upah mengakibatkan produk fisik marginal modal menurun dan
bergeser ke kiri menjadi VMPi. perpotongan baru dari garis upah horizontal (kurva
penawaran tenaga kerja) adalah titik C, tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal akan
turun ke L. jika titik A dan C dihubungkan akan diperoleh kurva permintaan tenaga kerja dLdL
Dengan demikian, dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, produk fisik
marjinal modal akan menurun. Setiap unit modal kini membuahkan lebih sedikit hasil
sehingga tidak dapat menyerap banyak unit tenaga kerja. MPPR akan menurun seiring dengan
menurunnya tenaga kerja yang diserap. Perusahaan akan merekrut setiap unit input sampai
suatu titik dimana nilai produk marginalnya sama dengan harganya.
Menurut Haryani (2002) dalam Arbi (2010) dikutif dari jurnal Agustina, Zakiah dan
Juliani (2015),
menggambarkan

12

menjelaskan permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang
hubungan

antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang

diminta. Permintaan tenaga kerja dapat dianalisis secara mikro maupun makro, pada analisis
mikro yang menjadi unit analisisnya adalah sebuah perusahaan atau institusi tertentu,
sedangkan

pada

analisis makro unit analisisnya adalah perusahaan industri secara

keseluruhan (agregat). Analisis permintaan tenaga kerja secara makro didasarkan atas asumsi
bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan barang yang dibutuhkan.

2.

Penawaran Tenaga Kerja
Pembeli memiliki posisi penting terhadap kelangsungan hidup perusahaan karena

pendapatan penjualan (sales revenue) yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan
produk perusahaan kepada pembeli (buyer). Posisi tawar pembeli terhadap perusahaan yang
menjual barang dan jasa ditentukan oleh dua hal utama yakni bergaining leverage dan price
sensitivity. (Ismail Solihin. 2012) 13 berikutnya menurut Nicholson (2002)14 penawaran adalah

12

13
14

Agustina, Zakiah dan Juliani, Op. Cit., h. 68
Ismail Solihin. Op.cit., h. 43
Water Nicholson. 2002. Teori Ekonomi Mikro, Peterjemah Deliarnov. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada., h. 10Agustina, Zakiah dan Juliani, Op. Cit., h. 10
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menggambarkan harga dengan jumlah barang yang diproduksi oleh produsen. Besaran
jumlah penawaran sangat ditentukan oleh output yang mampu dihasilkan oleh para
produsen dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada berbagai tingkat
harga.
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada suatu
perusahaan pada tingkat upah tertentu. Menurut Afrida (2003) dalam Khaafidh (2013)
dikutip dari jurnal Agustina, Zakiah dan Juliani (2015)15 mengatakan penawaran tenaga kerja
adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga
kerja yang ditawarkan. Semakin tingginya tingkat upah maka akan semakin tinggi jumlah
penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ada dua macam yaitu penawaran jangka
pendek dan penawaran jangka panjang. Penawaran dalam jangka pendek adalah suatu
penawaran tenaga kerja bagi pasar dimana jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan
bagi suatu perekonomian dapat dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi
oleh individu. Sedangkan penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang merupakan konsep
penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan kendala.
Berikut ini penulis kutip dari jurnal Maimun Sholeh. (2007) 16Penawaran tenaga kerja
adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap
kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia
(pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak.
Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya.
Teori ini didasarkan

pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk

memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.
Menurut

G.S

Becker (1976), Kepuasan individu

bisa

diperoleh melalui

konsumsi atau menikmati waktu luang (leissure). Sedang kendala yang dihadapi
individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari leisure
menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh
kompensasi

dalam

bentuk

pendapatan,

sehingga

solusi

dari

permasalahan

individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan
harga yang diinginkan.

15
16

Agustina, Zakiah dan Juliani.2015., Op.cit., h. 69
Maimun Sholeh, Op.cit., h. 68-69
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Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang
terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu.
sebagaimana gambar 3, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke
belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah
apabila upah bertembah (dariW ke W1). Setelah mencapai upah tertentu (W1), pertambahan
upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari
W1 ke WN). Hal ini disebut Backward Bending Supply Curve.
Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah
atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja.
Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-rubah sesuai dengan fase produksi dengan pola
mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun.
Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja
untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta.
Sedangkan untuk

menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak

sebanding (Variable proportions) umumnya digunakan kurva isokuan (isoquantities)
yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi (tenaga kerja dan
kapital)

yang

menggamblfncan

menghasilkan volume
laju

substitusi

produksi

teknis marginal

yang

sama.

Lereng

isokuan

atau marginal Rate of Technical

Substitution atau dikenal dengan istilah MRS.

3.

Elastisitas Permintaan dan Penawaran
Elastisitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa respon atau kepekaan

tingkat konsumen dan produsen terhadap suatu perubahan. Elastisitas menurut para ekonom
sebagai berikut :17
a. Menurut Faried Wijaya, elastisitas menunjukan beberapa respon suatu variabel akibat
dari perubahan variabel atau salah satu variabel lain yang mempengaruhinya.
b. Menurut Mulyo, elastisitas adalah besaran perubahan yang terjadi akibat adanya
perubahan faktor lain.
c. Menurut Harter, elastisitas merupakan pengukuran respon daripada jumlah permintaan
(Budi S. 2009).

17

https://www.slideshare.net/erhanalianda/elastisitas-permintaan-dan-penawaran-41863637
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d. Menurut Nicholson, elastisitas merupakan ukuran persentase pada satu variabel yang
disebabkan oleh perubahan satu persen pada variabel lain. (Budi S. 2009)

Elastisitas Permintaan
a. Elastisitas harga
b. Elastisitas pendapatan
c. Elastisitas Silang

Elastisitas Penawaran
Elastisitas penawaran hanya ada satu jenis yaitu elastisitas harga atau elastisitas
penawaran terhadap harga.
Jenis-jenis elastisitas penawaran dibagi menjadi lima jenis :
a. Elastis sempurna
Merupakan gambaran bahwa para penjual hanya mau menjual semua barang pada
harga tertentu saja dan tidak akan menjual barang tersebut pada harga lain.
b. Elastis
Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih dari persentase
perubahan harga barang.
c. Elastis uniter
Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase
perubahan harga barang.
d. Inelastis
Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari persentase
perubahan harga barang.
e. Inelastis sempurna
Elastis yang bernilai nol, artinya berapapun harga yang ditawarkan, jumlah yang
ditawarkan hanya tertentu.

4.

Upah / Jasa Guru
Menurut UU No. 14 tahun 200518, pasal 1 ayat 15, Gaji adalah hak yang diterima oleh

guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18

UU No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 15 dan 16
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Selanjutnya pasal 1 ayat 16 Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam
bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan
prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai
pendidik profesional.
Upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan pelaksana (buruh) berdasarkan hari dan jam kerjanya. Upah juga dapat diartikan
imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan lebih mengandalkan
kekuatan fisik dan biasanya ditetapkan berdasarkan secara harian, satuan atau borongan.
Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dua pengertian: gaji dan upah. Dalam
pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan
tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.
Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali.
Dunia pendidikan memberikan upah/jasa kepada guru sesuai ketentuan yang telah
ditentukan institusi masing-masing, akan tetapi pemerintah juga memberikan penghargaan
kepada guru dalam bentuk sertifikasi yang diberikan secara langsung terhadap guru yang
dianggap profesional. Fatimah Djafar19 dalam jurnalnya mengatakan sertifikasi
proses

untuk

adalah

mengukur dan menilai pencapaian kualifikasi akademik dan kompetensi

minimal yang dicapai oleh seorang guru. Sertifikasi

merupakan

salah

satu

upaya

untuk meningkatkan profesionalisme guru, sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan
pertanggungjawaban moral dan akademis. Dalam sertifikasi tercermin adanya suatu uji
kelayakan yang harus dijalani seorang guru terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal
telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki
setiap guru, dapat berupa ijazah sarjana atau diploma, tanda lulus kursus dan tanda telah
mengikuti pelatihan. Data tersebut juga berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam
kegiatan pengabdian masyarakat.

19

Fatimah Djafar. Efektifitas Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja
Guru, (Dadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.2, No.2, 2014) h. 265
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C. Pembahasan
1. Permintaan dan Penawaran Serta Elastisitas Jasa Guru di Madrasah Aliyah Panagan
Kecamatan Garut Kota Kabupaten garut
Studi dokumentasi dan wawancara terhadap Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Panagan:
a. Profil Singkat Madrasah Aliyah Panagan
Madrasah Aliyah Panagan adalah salah satu sekolah swasta di Kecamatan Garut
Kota, tepatnya di Jalan Margawati Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2006 dibawah naungan
Yayasan sebagai pemilik. Madrasah Aliyah Panagan terakreditasi sejak 14
November 2013 dengan peringakat akreditasi “B”. Selanjutnya tenaga pendidik
yang aktif sebanyak 24 orang dengan mayoritas berpendidikan strata I (sarjana),
tenaga kependidikan sebanyak 2 orang, dan jumlah siswa pada tahun pelajaran
2017/2018 sebanyak 84 orang. Jika dilakukan perbandingan antara jumlah guru
terhadap jumlah siswa maka didapatkan perbandingan 1:3,5. Maka dalam hal ini
jumlah guru sudah memnuhi rasio minimal jika semua guru sudah tersertifikasi
sesuai PP. No. 74 tahun 2008 20tentang Guru pasal 17 huruf g yaitu rasio minimal
jumlah peserta didik terhadap gurunya 15:1.

b. Sistem Rekrutmen Pegawai/ Guru
Menurut penuturan Kepala Madrasah Aliyah Panagan, rekrutmen kebutuhan
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara terbuka dengan
melakukan pengumuman lowongan kerja dan diseleksi secara terbuka. Rekrutmen
dilakukan sesuai kebutuhan posisi kekosongan tenaga pendidik atau tenaga
kependidikan yang akan memenuhi jumlah posisi kekosongan tersebut. Seleksi
dilakukan untuk memenuhi kompetensi kebutuhan secara tepat, sehingga akan
mendapatkan hasil rekrutmen yang tepat pula.

c. Sistem Pemberian Jasa Guru
Pemberian jasa dilakukan oleh pihak institusi yaitu Madrasah Aliyah Panagan atas
persetujuan Yayasan, jasa diberikan rutin setiap bulan. Jasa dihitung berdasarkan

20

PPRI No.74 tahun 2008. tentang Guru, Pasal 17 huruf g
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jumlah jam ajar, sehingga dalam setiap gurunya akan mendapatkan jasa yang
berbeda sesuai jam ajar yang dimiliki. Jika seorang guru mendapatkan jam ajar
tambahan maka akan mendapatkan jasa pula sesuai jam tambahan tersebut.

d. Sumber Dana Pemberian Upah
Terdapat dua sumber dana y
ang masuk ke Madrasah Aliyah Panagan, keduanya bersumber dari luar yaitu dari
pemerintah dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari Orang tua/ Wali
dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kedua nya rutin diterima dan
dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, dengan alokasi dana sesuai dengan
peraturan pemerintah dan peraturan intern Madrasah Aliyah Panagan. Selain itu
sumber dana utama didapatkan dari yayasan namun bersifat situasional sesuai
kebutuhan institusi yang lebih dialokasikan terhadap kebutuhan sarana prasarana
dan hal penting lainnya. Alokasi dana untuk pemberian upah guru dialokasikan
dari kedua sember dana yang rutin tersebut yaitu dari BOS dan SPP.

e. Elastisitas Permintaan dan Penawaran Jasa Guru
Permintaan dari guru terkait upah memang ada, namun pihak sekolah memberikan
sebuah komitmen kepada guru. Jika sumber dana meningkat maka upah guru pun
akan meningkat. Dalam hal ini hubungan upah guru sangat dikaitkan dengan
sumber dana bukan dengan kualitas profesionalisme guru. Ini dilakukan karena
minimnya sumber dana yang dpat diolah oleh pihak institusi. Maka bentuk
elastisitas permintaan dan penawaran di Madrasah Aliyah Panagan adalah
Inelastis sempurna yaitu elastis yang bernilai nol, artinya berapapun harga yang
ditawarkan, jumlah yang ditawarkan hanya tertentu. Dan MA Panagan lebih
menitikberatkan komitmen untuk maju bersama dalam memajukan institusi
pendidikan yaitu Madrasah Aliyah Panagan.
2. Gambaran Lulusan
Jumlah lulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 22 siswa, dan keseluruhan
dinyatakan lulus UN. Lulusan dan jumlah siswa memang sedikit, namun lulusan
dapat bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah lain. Sebagai bukti keseriusan dalam
mencetak lulusan yang unggul MA Panagan banyak mengeluarkan lulusan yang
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melanjutkan di perguruan tinggi berkualitas pula, ada juga yang siap bekrja pada
profesi pekerjaan sesuai dengan keahlian lulusan. 21

3. Harapan Elastisitas Permintaan dan Penawaran Jasa Guru di Masa Depan
Seiring kemajuan jaman profesionalisme dituntut dalam segala hal, salah satunya
dalam hal jasa guru. Layaknya pemeberian upah/jasa disesuaikan dengan regulasi
pemerintah yang telah mengatur besaran upah di setiap bidang perusahaan. Misalnya
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat yang ditetapkan Gubernur
yang saat ini berlaku, salah satu nya ‘UMK untuk Kabupaten Garut dengan besaran
Rp. 1.421.625 pada tahun 2016’22. Penetapan UMK tersebut sejalan dengan Peraturan
Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan23. Peraturan Pemerintah tersebut
mewajibkan pemberi jasa mematuhi dan melaksanakan setiap butir peraturan
dimaksud.
Begitupula sebaliknya, para pegawai/guru dituntut untuk profesional dalam
melaksanakan

tugasnya.

Profesional

ditunjukan

dengan

memenuhi

standar

kompetensi guru sesuai dengan pasal 10 UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen24.Guru yang profesional tersebut akan memenuhi harapan institusi dan lembaga
pendidikan dalam memajukan mutu pendidikan yang menghasilkan lulusan
berkualitas sehingga dapat mendorong kemajuan pendidikan nasional.
Profesionalisme kedua belah pihak akan menghasilkan elastisitas permintaan dan
penawaran yang seimbang. Guru profesional dengan kompetensi dibidangnya akan
mengajukan permintaan terhadap institusi tempat kerja sesuai dengan peraturan yang
berlaku, begitu pula sebaliknya institusi tempat kerja akan memberikan penawaran
terhadap guru sesuai peraturan yang berlaku pula.
Elastisitas yang seimbang disebut juga harga keseimbangan, “dalam ilmu ekonomi
harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau harga bebas adalah harga yang
terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya
harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara
pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang
21

Wawancara kepada; Elis Helyani (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Panagan) Kamis, 13 Juli
2017, dan studi dokumentasi di MA Panagan.
22
Pikiran Rakyat. http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/11/21/hari-ini-umk-jabar-2017-ditetapkan-385322
23
Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
24
Undang-Undang no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10.
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ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik
keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak
penjual dalam menentukan harga”.

25

Dengan demikian tidak ada lagi unsur

dipaksakan dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga institusi
menjadi maju dan guru menjadi sejahtera.

D. Kesimpulan
1. Madrasah Aliyah Panagan adalah salah satu sekolah swasta di Kecamatan Garut
Kota, dengan rasio jumlah peserta didik terhadap guru 3,5 : 1
2. rekrutmen tenaga pendidik dilakukan secara terbuka dengan melakukan pengumuman
lowongan kerja dan diseleksi secara terbuka.
3. Jasa guru dihitung berdasarkan jumlah jam ajar, sehingga dalam setiap gurunya akan
mendapatkan jasa yang berbeda sesuai jam ajar yang dimiliki.
4. Terdapat permintaan dari guru terkait upah, namun pihak sekolah memberikan sebuah
komitmen kepada guru. Jika sumber dana meningkat maka upah guru pun akan
meningkat. Dalam hal ini hubungan upah guru sangat dikaitkan dengan sumber dana
bukan dengan kualitas profesionalisme guru.
5. Harapan dimasa depan permintaan dan penawaran serta elastisitas jasa guru
duhubungkan dengan profesionalisme antara guru dengan institusi pendidikan, yang
mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada.
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