
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Perusahaan Negara 

2.1.1.  Pengertian Perusahaan 

 Perusahaan menurut Heidjrachman R, dalam bukunya Dasar-dasar 

Ekonomi Perusahaan (1999:16) menyatakan bahwa : 

“Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan mendapatkan laba 

disamping tujuan lain dengan cara menghasilkan barang dan jasa untuk 

disampaikan kepada konsumen”. 

 

 Sedangkan menurut J.Sudarsono (1992:30) : 

“Perusahaan adalah wadah kelembagaan formal kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh satu  atau sekelompok orang di tempat tertentu yang 
diorganisasikan dan dijalankan teratur dan berkesinambungan untuk 
membuat, menyediakan atau  mendistribusikan barang dan atau jasa bagi 
masyarakat yang mau dan mampu membelinya”. 

 

2.1.2.  Pengertian Perusahaan Negara/BUMN 

 Dalam Undang-undang No.19 PRP/1960 yang dimaksud dengan 

perusahaan Negara adalah : 

“ Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya 
merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan 
lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan Negara itu 
adalah kesatuan produksi, maksudnya yaitu kesatuan produksi dalam arti 
yang luas yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, 
menyelenggarakan kesejahteraa umum dan memupuk pendapatan baik 
dalam bidang industri dan pertambangan maupun perdagangan.” 

 
Berdasarkan UU No.19/2003 pasal 1 (ayat 1) tentang BUMN, pengertian 

dari BUMN adalah : 

 “ Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara 
yang dipisahkan.” 
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 Pengertian BUMN menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (UUKN) Pasal 1 angka 5 adalah : 

 “Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 

 

 Pengertian menurut Pasal 1 angka 5 UUKN tersebut, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

• Istilah Perusahaan Negara dalam UUKN sama dengan istilah BUMN. 

Istilah Perusahaan Negara di dalam UUKN bersifat umum yang 

perumusannya secara khusus diserahkan kepada Undang-undang 

BUMN (UUBUMN). 

• UUBUMN menggunakan istilah BUMN, bukan Perusahaan Negara, 

dan membatasi kriteria BUMN yaitu kepemilikan negara minimal 

51%. 

• Istilah Pemerintah Pusat dalam pemilikan Perusahaan Negara 

dimaksudkan untuk membedakan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

2.1.2.1.  Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Negara/BUMN 

 Maksud dan tujuan dari didirikannya Perusahaan Negara atau BUMN 

berdasarkan UU No.19/2003 Pasal 2 adalah : 

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 

pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

2. Mengejar keberuntungan; 

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ 

atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak; 

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 
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5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

 

2.1.2.2.  Bentuk-bentuk perusahaan Negara/BUMN 

 Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara, 

maka yang termasuk kedalam bentuk perusahaan negara adalah : 

1. Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah semua perusahaan yang didirikan 

dan diatur menurut ketentuan-ketentuan IBW (Stbl. 1927 :419). 

2. Perusahaan Perseroan adalah semua perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (Stbl. 1847:23) baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya 

maupun untk sebagiannya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara 

yang dipisahkan. 

3. Perusahaan Umum (Perum) adalah semua perusahaan yang modal 

seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang 

dipisahkan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan 

diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang No.19 PRP Tahun1960. 

  

 Namun dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 

BUMN itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : 

1. Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% 

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 

2. Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan 

tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. 
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 Bentuk Perjan tidak dikenal lagi karena sifat permodalan dan status 

karyawannya sulit diperlakukan sebagai korporasi yang mandiri, selain karena 

pada hakikatnya bentuk Perjan bukanlah BUMN, karena kekayaannya merupakan 

kekayaan Negara yang tidak dipisahkan (atau menyatu dengan APBN). 

 Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor 

eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero, dan oleh Menteri untuk 

Perum. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan 

pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.2.3.  Status Pekerja Perusahaan Negara/BUMN 

 Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengengkatan, 

pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan 

perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan. 

 Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan 

ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja 

 

2.1.3.  Perusahaan Umum/Perum (Public Corporation) 

 Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usahan 

milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 

dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang 

dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No. 13 Tahun 1998, maksud dan 

tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfatan 

umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sifat usaha 

Perum lebih menitik beratkan pada pelayanan demi kemanfaatan umum bagi 

pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan 
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usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus mendapat laba 

agar bisa hidup berkelanjutan. 

 Menurut penjelasan Pasal 3 PP No. 13 Tahun 1998, sebagai suatu badan 

usaha maka Menteri Keuangan sangat berkepentingan dengan modal Negara yang 

ditanamkan dalam Perum untuk dikembangkan. Menteri Keuangan selaku  

pengelola kekayaan Negara menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang 

bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut 

kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, pengguna hasil 

usaha perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP No. 13 Tahun 1998 kepengurusan 

Perum dilakukan oleh Direksi. Yang dimaksud kepengurusan adalah kegiatan 

pengelolaan Perum dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan 

usaha. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. 

 Direksi Perum mempunyai fungsi ganda, di satu pihak sebagai pelaksana 

kebijakan perusahaan yang dikelolanya, dilain pihak menjalankan kebijaksanaan 

pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian 

dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, dan pencapaian tujuan Perum. 

 Sebagai badan usaha, Perum mempunyai karyawan. Karyawan Perum 

merupakan pekerja Perum yang pengangkatan dan pemberhentian kedudukan, hak 

serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan 

perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan (Pasal 53 PP No. 13 Tahun 

1998). Dengan status ini maka pengeturan mengenai kesejahteraan karyawan 

seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian ataupun hari tua dilaksanakan 

oleh Perum, baik melalui program Jamsostek maupun dana pensiunan. 

 Dalam rangka pengawasan keuangan Perum, Direksi wajib menyerahkan 

perhitungan tahunan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) atau akuntan publik yang ditunjuk oleh BPKP untuk memeriksa. Apabila 

kewajiban pemerikasaan perhitungan tahunan yang telah ditentukan tidak 

dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan. Perhitungan 
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tahunan yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan diumumkan dalam 

surat kabar harian (Pasal 31 PP No. 1998). 

 Apabila dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak 

benar dan/ atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas 

bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Tetapi apabila terbukti bahwa 

keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, maka anggota Direksi dan Dewan 

Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab tersebut (Pasal 32 PP. No. 13 

Tahun1998). 

 Berdasarkan Pasal 34 PP No. 13 Tahun 1998 pada setiap Perum perlu 

dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pengurusan Perum oleh Direksi (Pasal 35 PP No. 13 Tahun 

1998).  

 Pada setiap Perum dibentuk satuan Pengawas Internal yang merupakan 

aparat pengawas internal perusahaan. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh 

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama (Pasal 46 PP No. 

13 Tahun 1998). Satuan Pengawas Internal bertugas membantu Direktur Utama 

dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perum serta 

menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perum serta 

memberikan saran perbaikan [Pasal 47 ayat (1) PP No. 13 Tahun 1998] 

 

2.1.4. Perusahaan Perseroan (Public State Company) 

 Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut Persero, berdasarkan UU 

No. 1 Tahun 1995 Pasal 1 (ayat 1), Perseroan didefinisikan sebagai badan hukum 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan  usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanannya. Ada pula 

yang disebut dengan Perseroan Terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah 

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan 

penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal.    Sebagai Perseroan Terbatas, maka terhadap persero berlaku 
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prinsip-prinsip Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.1 

Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkan 

dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal langsung (Pasal 1 angka (2) PP. 

No. 12 Tahun 1998). Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 

Tahun 1995 (Pasal 3 PP No. 12 Tahun 1998). 

 Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 12 Tahun 1998 maksud dan 

tujuan pendirian Persero adalah : 

a. Menyediakan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing 

kuat, baik di pasar dalam negeri ataupun internasional dan  

b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Hal ini akan dicapai apabila Persero yang bersangkutan dapat memenuhi 

permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi 

dan berdaya saing kuat baik dalam negeri ataupun internasional. Jika keuntungan 

usaha sebagai hasil kinerja persero dapat meningkatkan nilai persero yang 

bersangkutan, maka hal ini akan memberikan manfaat bagi pemegang saham, 

karyawan dan kreditur. 

 Organ Perseroan terdiri dari : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

 RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 

Direksi atau Komisaris. 

 RUPS terdiri atas RUPS tahunan yang diadakan dalam waktu paling 

lambat 6 bulan setelah tahun buku, dan RUPS lainnya yang dapat diadakan 

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. RUPS dapat dilangsungkan apabila 

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang tentang 

Perseroan dan atau Anggaran Dasar menentukan lain. 
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 Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda 

tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk 

dari dan oleh peserta RUPS. 

 

2. Direksi 

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan juga dapat 

sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan 

menyebutkan alasannya.  

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila : 

a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota 

Direksi yang bersangkutan; atau 

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan perseroan. 

 

Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan 

rencana strategis yang memuat saran dan tujuan Persero yang hendak dicapai 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 11 ayat (1) PP. No. 12 Tahun 1998). 

Rencana jangka panjang Persero sangat diperlukan sebagai penentu arah 

jangka panjang 5 tahunan yang akan menjadi pegangan manajemen Persero 

dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Rencana jangka panjang akan 

memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai beserta kebijakan dan program 

kerja untuk mencapai sasaran jangka panjang yang dimaksud.  

Direksi waijb menyerahkan pehitungan tahunan Persero kepada akuntan 

publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana 

ditetapkan oleh RUPS (Pasal 15 PP No.12 Tahun 1998). Ketentuan ini untuk 

memperjelas segi-segi administrasi yang melingkupi Persero sebagai BUMN. 

Penatausahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam persero dilakukan oleh 
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Menteri Keuangan, dan Menteri Keuanngan mewakili pemerintah dalam 

kedudukannya sebagai pemegang saham atau RUPS. 

 

3. Komisaris 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus terhadap kebijaksanaan Direksi dalam 

menjalankan perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Seperti hal 

nya Direksi, Komisaris diangkat dan juga dapat diberhentikan atau 

diberhentikan sementara oleh RUPS.  

Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 96, yang dapat diangkat menjadi 

Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan 

hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau  

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan 

pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. 

Komisaris memiliki kewajiban untuk memberi laporan kepada perseroan 

mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut 

atau perseroan lain. 

Apabila karena kesalahan atau kelalaian komisaris timbul kerugian kepada 

Persero, maka atas nama Persero pemegang saham yang memenuhi syarat tertentu 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris. 

 Pada setiap Persero dibentuk Satuan Pengawas Internal yang merupakan 

aparat pengawasan internal perusahaan. Satuan Pengawas Internal tersebut 

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

(Pasal 28 PP No. 12 Tahun 1998). Satuan Pengawas Internal bertugas : 
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1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan internal 

keuangan dan pemeriksaan operasional persero; 

2. Menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada persero 

yang bersangkutan; 

3. Memberikan saran-saran perbaikannya (Pasal 29 ayat (1) PP. No. 12 

Tahun 1998) 

 

2.1.5. Perbandingan Produktivitas PLN Sebelum dan Sesudah Berbentuk 

Persero 

 Pada saat PLN berbentuk Perum, perusahaan memperoleh subsidi dari 

pemerintah yang akan digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatannya, 

sehingga PLN tidak dapat dengan leluasa menjalankan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang maksimal, karena perusahaan dituntut oleh pemerintah 

untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin. 

Hal ini sesuai dengan sifat usaha Perum yang lebih menitik beratkan pada 

pelayanan demi kemanfaatan umum bagi pelayanan maupun penyediaan barang 

dan jasa. 

 Sementara setelah PLN berubah bentuk menjadi Perseroan (PT), 

perusahaan lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan perusahaannya karena 

modal yang dimiliki perusahaan bukan lagi sepenuhnya milik pemerintah, dan 

perusahaan tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah sehingga perusahaan 

harus berusaha sendiri dalam membiayai segala kegiatannya. Berdasarkan alasan 

itulah manajemen perusahaan telah membuat kebijakan-kebijakan baru dalam 

menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan keadaan perusahaan sekarang 

yang telah berubah bentuk menjadi Persero. Setelah perubahan bentuk tersebut, 

tujuan utama PT. PLN (Persero)  adalah memperoleh keuntungan semaksimal 

mungkin untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan tetap 

memperhatikan kualitas pelayanan bagi pihak umum yang menggunakan jasa dari 

PT. PLN (Persero). 
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 Dalam beberapa pasal dalam UU BUMN No.19 tahun 2003 menjelaskan 

kebijakan-kebijakan yang memberi arah yang jelas bahwa BUMN-BUMN yang 

mempunyai tugas ganda adalah BUMN Perum yaitu menyelenggarakan usaha 

yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau 

jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, 

sementara Persero lebih ditekankan pada tugas sebagai sebuah entitas bisnis 

sebagaimana perusahaan swasta. Sehingga Persero telah  memfokuskan diri pada 

tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan.  

 Dengan adanya keleluasaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang 

telah dibuat, dan penjelasan pasal dalam UU BUMN No.19 tahun 2003 maka 

perusahaan dalam segala pelaksanaan kegiatannya akan selalu berusaha 

mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga dengan sendirinya 

produktivitas perusahaan akan turut meningkat seiring dengan meningkatnya laba 

perusahaan. Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, maka dapat 

dikatakan bentuk perusahaan Persero menjadikan PLN lebih baik dari sebelumnya 

pada saat berbentuk Perum. 

 

2.2. Produktivitas 

2.2.1. Pengertian Produktivitas 

 Perbaikan yang berkelanjutan memiliki implikasi bahwa efisiensi 

meningkat sepanjang waktu. Pada kenyataannya, untuk dapat bersaing setiap 

organisasi harus meningkatkan efisiensinya. Sebuah organisasi harus sama 

baiknya dengan para pesaingnya dalam menangani bahan baku, tenaga kerja, 

mesin-mesin, bahan bakar, dan input lainnya dan menghasilkan barang dan jasa 

yang berkualitas tinggi. Sebuah perusahaan dapat menciptakan kelebihan 

kompetitif dengan menggunakan input yang lebih sedikit untuk memproduksi 

output yang ditentukan atau dengan memproduksi lebih banyak output untuk 

serangkaian input yang telah ditetapkan. Pihak manajemen perlu untuk menilai 

potensi efektivitas dan aktual dari keputusan-keputusan yang dijalankan untk 
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memperbaiki efisiensi. Manajemen juga perlu mengawasi dan mengontrol 

perubahan efisiensi, pengukuran efisiensi memuaskan tujuan kinerja dan kontrol 

tersebut.  

 Pengertian produktivitas menurut Jeff Hallet (2002:10) yang dikutip oleh 

Dale Timpe adalah : 

 ” Secara tradisional, peningkatan produktivitas dapat dianggap dapat 
dicapai melalui penggunaan kelebihan energi secara fisik, bahan-bahan 
yang lebih baik, jalur-jalur produksi yang lebih cepat, atau organisasi yang 
lebih baik.” 

 

 Sedangkan menurut Greenberg (2003:12) seperti yang dikutip oleh 

Murchdarsyah Sinungan, pengertian dari produktivitas adalah : 

“ Produktivitas merupakan perbandingan antara totalitas pengeluaran pada 
waktu tertentu dibagi totalitas measukan pada periode tersebut.” 
 

 Menurut Muchdarsyah Sinungan (2003:16), dalam berbagai referensi 

banyak sekali pengertian produktivitas yang dapat kita kelompokkan menjadi 3, 

yaitu : 

1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah rasio 

daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan 

produksi yang digunakan (input). 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehisupan hari ini lebih baik daripada 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor 

esensial, yaitu : investasi termasuk penggunaan pengetahuandan teknologi 

serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. 

 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas 

merupakan perbandingan antara hasil yang didapat(output) dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan (input) yang pada umumya dinyatakan secara 

kuantitatif. 
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 Menurut Dewan Produktivitas Nasional pengertian dari produktivitas 

adalah : 

 “ Produktivitas adalah ukuran efisiensi dengan modal, material, peralatan 
manajemen, Sumber Daya Manusia, Informasi dari waktu yang digunakan 
untuk menghasilkan barang dan jasa.” 

 

2.2.2. Arti dan Wujud Peningkatan Produktivitas 

 Arti dan wujud peningkatan produktivitas yaitu sebagai berikut : 

• Produktivitas (P) naik apabila input (I) turun, output (O) tetap 

• Produktivitas (P) naik apabila input (I) tetap, output (O) naik 

• Produktivitas (P) naik apabila input (I) naik, output (O) naik tetapi jumlah 

kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input 

• Produktivitas (P) naik apabila input (I) turun, output (O) turun tetapi jumlah 

penurunan input lebih kecil daripada turunnya output 

 

2.2.3. Pengukuran Produktivitas 

 Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas produktivitas. 

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktivitas 

perusahaan meningkat atau menurun. Menurut Muchdiarsyah Sinungan 

(2003:23), secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang 

dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda, yaitu : 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara histortis yang dapat menunjukkan apakah pelaksanaan 

sekarang ini memuaskan. Namun hanya mengetengahkan apakah 

meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, seksi, proses) 

dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapai relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Inilah yang terbaik 

karena memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 
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 Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran 

produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan 

mengendalikan perubahan. Pengukuran produktivitas prospektif melihat ke masa 

depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. 

Produktivitas prospektif memungkinkan para manajer membandingkan manfaat 

relatif dari berbagai kombinasi input, pemilihan input, dan bauran  input yang 

memberikan manfaat terbesar. Pengukuran produktivitas dapat berkembang untuk 

masing-masing input terpisah atau seluruh input. Pengukuran produktivitas untuk 

satu input disebut pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas 

seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. 

 

Pengukuran Produktivitas Parsial 

Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output 

terhadap salah satu kelas input : 

 
                                                        Output 
Produktivitas Parsial  =   
                                             Salah satu kelas input 

 

 

 Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang 

diukur, maka ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Apabila output 

dan input diukur dalam kualitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas 

operasional. Apabila output dan input dinyatakan dakam uang, misalnya Rupiah, 

Dollar, maka disebut ukuran produktivitas keuangan.  

  

Pengukuran Total Produktivitas 

 Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total 

produktivitas. Dalam praktiknya, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak 

diperlukan. Banyak perusahaan hanya mengukur produktivitas faktor-faktor yang 
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dianggap sebagai indikator relevan bagi kebehasilan kinerja perusahaan. 

Pengukuran produktivitas total bisa didefinisikan sebagai pemusatan perhatian 

pada beberapa input yang secara total mencerminkan keberhasilan perusahaan. 

Rumus umum dari produktivitas total adalah : 

 

                                                    Total Output 
            Total Produktivitas =   
                                                      Total Input 
 

  

Dalam mengukur produktivitas untuk perusahaan, J. Ravianto (1988:3,37), 

menyatakan bahwa output yang dapat digunakan adalah : 

a. Keluaran kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang 

yang diproduksi 

b. Laba, yaitu jumlah yang tersisa setelah semua biaya termasuk penyusutan 

sudah dikurangkan dari penjualan 

c. Penghasilan kotor, yaitu penjualan dikurangi biaya bahan yang melewati 

proses produksi 

d. Nilai tambah kotor, yaitu merupakan pendapatan penjualan kotor 

dikurangi semua pembelian dari luar yang digunakan dalam proses 

produksi (yaitu bahan-bahan yang melewati proses dan jasa pelayanan 

yang dibayar) 

e. Nilai tambah bersih, yaitu nilai tambah kotor dikurangi depresiasi. Nilai 

tambah ini banyak dipakai dalam pengukuran produktivitas nilai tambah, 

 

 Untuk nilai input perusahaan, yang paling banyak digunakan adalah tenaga 

kerja dan modal karena input-input tersebut merupakan unsur penting dalam 

perusahaan. Input lain yang bisa digunakan antara lain : 

• Biaya total yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 

termasuk didalamnya biaya pegawai, biaya meterial, biaya lainnya, 
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• Bahan-bahan yang melewati proses 

• Keseluruhan jasa yang dibeli 

• Depresiasi 

• Biaya konversi total, dan lain-lain. 

 Dengan menggunakan nilai tambah sebagai keluaran, maka dikenal 

metode pengukuran berdasarkan nilai tambah yaitu : 

 

Input

hNilaiTamba
soduktivita =Pr  

 

 

2.2.3.1.Pengukuran Produktivitas dengan Metode Nilai Tambah 

 Secara umum untuk mengetahui tingkat produktivitas melihat jumlah 

output dan jumlah input yang digunakan pada proses produksi, namun itu saja 

tidak cukup karena saat ini perusahaan-perusahaan pada umumnya ingin juga 

mengetahui berapa banyak tambahan kekayaan yang telah dihasilkan dengan 

menggunakan bahan dan jasa yang dibeli dari luar perusahaan.  

 Karena itulah digunakan nilai tambah sebagai output pada perhitungan 

produktivitas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan 

BUMN No : Kep-210/M-PBUMN/1999. Dengan menggunakan nilai tambah 

sebagai output maka perusahaan dapat mengetahui kekayaan yang diciptakan oleh 

perusahaan, sedangkan untuk input perusahaan, yang paling banyak digunakan 

adalah tenaga kerja dan modal karena input-input tersebut merupakan unsur 

penting dalam perusahaan. 

 Pengukuran produktivitas dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai 

berikut : 

• Company Productivity (COPRO) (Rp/Orang) 

 

 
gaKerjaJumlahTena

hNilaiTamba
soduktivita =Pr  
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• Employee Productivity (EMPRO) (Rp/Orang) 

 

 
awanJumlahKary

PendapaPenjualan
soduktivita

tan/
Pr =  

 
• Asset Productivity (ASPRO) (%) 

 

 %100
tan/

Pr ×=
aTotalAktiv

ettoPenjualanNPendapa
oduktivtas  

 

 Rasio-rasio tadi mencerminkan jumlah kekayaan yang diciptakan oleh 

perusahaan baik dari segi perusahaan keseluruhan, tenaga kerja, maupun asset 

terhadap tenaga kerja yang ada, dan juga terhadap asset yang dimiliki perusahaan.  

 

2.2.3.1.1. Pengertian dan Cara Perhitungan Nilai Tambah 

 Definisi nilai tambah menururt Deputi Ekonomi dan Keuangan, BPIS 

tahun 1995 adalah sebagai berikut : 

” Nilai tambah merupakan nilai dari kemakmuran yang diperoleh melalui 
usaha dan kemampuan manusia. Dengan kata lain menunjukkan suatu nilai 
output yang diperoleh karena memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia 
yang berarti sama dengan kenikmatan atau kemakmuran yang diperoleh 
pihak-pihak yang memberikan kontribusi bagi terbentuknya output 
tersebut. Dan bagi dunia usaha nilai tambah menggambarkan produktivitas 
usaha.”  

 

 Menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : 

Kep–210/M-PBUMN/1999 disebutkan definisi dari nilai usaha dan kemampuan 

manusia, bagi dunia usaha nilai tambah menggambarkan  produktivitas usaha 

karena pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia.  

 Analisis nilai tambah menunjukkan bagaimana kekayaan perusahaan 

diciptakan melalui proses produksi dan bagaimana distribusi kekayaan tersebut 

dilakukan. Melalui informasi ini dapat dianalisis unit atau faktor mana dari proses 
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produksi tersebut yang menghasilkan atau menaikkan nilai tambah atau 

sebaliknya. 

 Analisis nilai tambah bermanfaat untuk merencanakan peningkatan 

produktivitas melalui pengalokasian sumber daya. Perbaikan metode, serta lebih 

mengefisienkan penggunaan input. 
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Perhitungan Nilai Tambah 

Dengan Pendekatan Penerimaan atau Pendapatan 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

Biaya 

1.1. Biaya pegawai 

1.2. Pembayaran bunga 

1.3. Pembayaran sewa 

1.4. Penyusutan aktiva tetap 

1.5. Amortisasi 

1.6. Penghapusan piutang ragu-ragu 

1.7. Laba sesudah pajak 

 

Pendapatan 

2.1. Pendapatan biaya deposito atau giro 

2.2. Pendapatan dari sewa 

2.3. Deviden anak perusahaan 

 

Value Added at Factor 

 

Pajak 

4.1. Pajak 

4.2. Bea masuk 

4.3. Cukai 

 

Subsidi 

 

Value Added at Market Price 

 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 

= 

= 

= 

= 

M 

 

= 

 

 

 

 

= 

 

= 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 

I 

J 

K 

L 

= H-L 

 

N 

 

 

 

 

O 

 

M+N-O 

(Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN No : Kep-210/M-PBUMN/1999) 
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2.2.3.1.2. Indikator-Indikator yang Digunakan dalam Perhitungan Nilai 

Tambah 

Laba 

 Dalam kegiatan perusahaan baik perusahaan jasa maupun produk, tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, dengan kata lain 

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula peluang 

perusahaan untuk terus bertahan hidup. 

Pengertian laba menurut Syahrul, dan kawan-kawan (2000:1043) 

adalah:  

“ a. Laba adalah perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk 
dan jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya untuk 
menghasilkannya. 

 b. Laba adalah perbedaan antara harga jual dan harga beli dari suatu 
komoditi atau surat berharga apabila harga jual lebih tinggi.” 

 

 Sedangkan menurut Marbun (2003:147) laba didefinisikan sebagai : 

 “Laba merupakan kelebihan penghasilan dari semua biaya satu usaha.” 

 

 Jadi pengertian laba yang didefinisikan oleh Marbun adalah dilihat dari 

segi penghasilan yang berlebih yang telah dikurangi oleh biaya yang telah 

dikeluarkan sebelumnya. 

 Laba merupakan komponen yang sangat mempengaruhi dalam pengukuran 

produktivitas perusahaan, khususnya yang menggunakan nilai tambah sebagai 

indikatornya karena naik turunnya laba akan sangat berpengaruh terhadap 

besarnya nilai tambah yang dihasilkan. 

 

Pajak 

 Pajak perseroan atau pajak pendapatan berkaitan dengan laba bersih, maka 

penyajiannya dalam laporan rugi dibuat sebagai pengurangan khusus. Dan 

dikenakan pajak yang kita perkirakan biasanya berbeda dengan surat keputusan 

pajak (SKIP) maka penemuan rekonsiliasi laba menurut buku dengan laba 
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menurut SKIP. Maka besar kecilnya jumlah pajak sesuai dengan besar kecilnya 

jumlah laba yang diperoleh, sehingga akan berpengaruh juga pada naik turunnya 

nilai tambah. 

 

Biaya Bunga 

 Untuk membiayai usahanya, perusahaan sering kali memerlukan pinjaman 

dari pihak ketiga yang disertai dengan balas jasa berupa bunga. Menurut Kieso 

dan Weygandt (1995:341) bunga adalah pembayaran untuk menggunakan uang. 

Itu merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali untuk dan 

diatas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam. Bila pinjaman tersebut digunakan 

untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari, bunga yang terjadi langsung 

dibebankan pada laporan laba rugi pada kelompok beban lain-lain. 

 

Biaya Tenaga Kerja 

 Termasuk dalam biaya tenaga kerja adalah gaji dan upah karyawan. 

Menurut Niswanger, Fees dan Warren (1992:477) penggajian adalah : 

” Jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan untuk suatu periode 
tertentu. Gaji adalah pembayaran atas jasa manajemen, administrasi, atau 
jasa-jasa yang serupa. Upah adalah imbalan terhadap karyawan lapangan 
baik terdidik maupun tidak terdidik.” 

 

Penyusutan dan Amortisasi 

 Penyusutan menurut PSAK No.16 adalah : 

“ Lokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva 
sepanjang masa manfaat. Jumlah yang disusutkan (depreciable) suatu 
aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa 
manfaatnya.” 

  

 Sedangkan menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif (2002;185) pengertian 

penyusutan adalah : 

“ Penyusutan (depreciation) merupakan proses alokasi harga perolehan 
(cost) menjadi beban selama usia ekonomis aktiva tetap secara rasional 
dan sistematis.” 
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 Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaat keekonomian 

aktiva oleh perusahaan. Penyusutan oleh setiap periode diakui sebagai beban 

untuk periode yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva 

lain.  

 Pengakuan beban periodik untuk aktiva tidak berwujud seperti hak paten, 

hak cipta, goodwill, merk dengan dan franchise dilakukan dengan amortisasi. 

Menurut PSAK No. 19 periode amortisasi tidak boleh melebihi dari 20 tahun. 

Periode 20 tahun ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam jangka 20 

tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi sehingga setelah lewat waktu 20 

tahun aktiva tidak berwujud tersebut diperkirakan tidak ada manfaat ekonominya 

lagi, masa manfaat sebagai dasar amortisasi setinggi-tingginya adalah 20 tahun. 

 

2.2.4. Manfaat Pengukuran Produktivitas 

 Menurut Gaspersz (2000:24-25), terdapat beberapa manfaat pengukuran 

produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan, anatar lain : 

1. Perusahaan dapat memulai efisiensi konversi sumber dayanya, agar dapat 

meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber-sumber 

daya itu. 

2. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien 

melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

3. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan 

kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari 

sudut produktivitas. 

4. Perencanaan target tingkat produktivitas dimasa mendatang dapat 

dimodifikasikan kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat 

produktivitas sekarang. 

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada diantara tingkat 
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produktivitas yang direncanakan dan tingkat produktivitas yang diukur, 

dalam hal ini pengukuran produktivitas akan memberikan informasi dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi, 

sehingga tindakan korektif dapat diambil. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk 

informasi produktivitas industri pada skala nasional maupun global. 

7. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat 

menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan 

dari perusahaan itu. 

8. Pengukuran tingkat produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan 

kompetitif berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus menerus. 

9. Pengukuran produktivitas terus menerus akan memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan 

perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. 

10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi ynag bermanfaat 

dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan-

perbaikan terus menerus yang dilakukan dalam perusahaan itu. 

11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang 

untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan juga akan 

meningkatkan kepuasan kerja. Orang-orang akan memberikan perhatian 

kepada pengukuran produktivitas itu terlihat jelas dan dirasakan langsung 

oleh mereka. 

12. Aktivitas perundingan bisnis secara kolektif dapat diselesaikan secara 

rasional apabila telah tersedia ukuran produktivitas. 
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2.2.5. Manfaat Peningkatan Produktivitas 

 Peningkatan produktivitas dapat memberikan manfaat, baik terhadap 

organisasi atau perusahaan itu sendiri maupun karyawannya. Manfaat peningkatan 

produktivitas terhadap organisasiatau perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi dengan 

biaya yang rendah dan mutu yang baik. 

2. menunjang kelestarian dan pengembangan organisasi atau perusahaan. 

Karena peningkatan produktivitas memungkinkan organisasi atau 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan 

untuk investasi yang baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik apabila nilai 

tambah dapat dinikmati oleh karyawan, pengusaha, maupun pemegang 

saham. 

4. mendorongperluasan lapangan kerja yang terjadi karena keuntungan yang 

diperoleh dapat dimanfaatkan untk ekspansi perusahaan, yang berarti 

adanya kebutuhan akan tenaga kerja baru.   

 

Sedangkan manfaat produktivitas bagi karyawan yang bekerja dalam 

organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial lainnya, yang akan 

memperbesar daya beli barang dan jasa ataupun kemampuan untuk 

berinvestasi. 

2. Meningkatkan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi 

individu. 

3. Meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 

 


