
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Biaya 

 Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses 
masukan  untuk menghasilkan keluaran.  Perusahaan yang bertujuan mencari 
laba, mengolah masukan berupa sumber ekonomi lain yang nilainya harus 
lebih tinggi daripada masukannya.  Oleh karena itu perusahaan selalu berusaha 
agar nilai keluaran lebih tinggi dari nilai masukan yang dikorbankan untuk 
menghasilkan laba.  Dengan adanya laba, perusahaan akan memiliki 
kemampuan untuk berkembang dan tetap mampu mempertahankan 
eksistensinya sebagai suatu organisasi 

Informasi biaya dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah masukan 
yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai 
keluarannya.  Begitu juga tanpa adanya informasi biaya, manajemen tidak 
memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang 
dikorbankan dalam sumber ekonomi lain. 

Pemahaman atas konsep biaya sangat penting karena biaya merupakan salah 
satu faktor yang menentukan besarnya laba perusahaan disamping komponen 
lain yaitu pendapatan. 

Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas dan disajikan 
oleh akuntansi biaya.  Biaya muncul ketika adanya suatu aktivitas yang 
memerlukan sejumlah pengeluaran ekonomi.  Adakalanya istilah biaya (cost) 
digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban (expense).  Namun 
kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai perbedaan.  Dimana biaya 
didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomi dalam rangka memperoleh barang 
atau jasa.  Sedangkan beban didefinisikan sebagai biaya yang telah 
memberikan manfaat (benefit) dan sekarang sudah berakhir. 

 

 

2.1.1  Pengertian Biaya 

 Menurut, Syahrul & Muhammad Affi Nizar  dalam “Kamus 

Akuntansi” (2000:219) pengertian biaya sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengorbanan yang diukur dengan harga yang dibayar, 

untuk memperoleh, menghasilkan, atau memepertahankan barang-

barang dan jasa-jasa”. 

 



Menurut Carter & Usry dalam “Akuntansi Biaya” (2004:29)  yang 

diterjemahkan oleh Krista : 

“Biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk 
memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau 
pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau 
di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain”. 
 

Menurut Bastian Bustami (2007:4), pengertian cost  dan expense dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Biaya (Cost) adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 
untuk mencapai tujuan tertentu.  Biaya ini belum habis masa 
pakainya, dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam 
neraca.” 
 

 “Beban (Expense) adalah biaya yang telah memberi manfaat dan 
sekarang telah habis.  Biaya yang belum dinikmati yang dapat 
memberi manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta.  
Beban ini dimasukkan ke dalam Laba/Rugi sebagai pengurangan 
pendapatan.” 
 

Menurut Mulyadi, dalam “Akuntansi Biaya” (2000:8) : 

“Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan mata uang, yang telah terjadi atau yang 

memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” 

 

 Jadi ada 4 unsur pokok penting dalam definisi biaya tersebut, yaitu: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2. Diukur dalam satuan mata uang. 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

 

Jadi biaya merupakan pengorbanan sejumlah sumber daya ekonomi yang 

dapat diukur oleh satuan uang, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 



2.1.2 Pengertian Biaya Tenaga Kerja 

 Menurut Carter & Usry dalam “Akuntansi Biaya” (2004:355) yang 

diterjemahkan oleh Krista : 

 “Biaya pekerja merupakan sumbangan tenaga manusia ke produksi. 

Dalam banyak organisasi hal ini merupakan biaya penting yang 

sistematis. Biaya tenaga kerja terdiri atas gaji pokok dan tunjangan”. 

 

Selanjutnya Mulyadi (2000:319) mendefinisikan : 

“Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga 

yang dibebankan untuk penggunaan tenaga manusia tersebut”. 

 

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja 

merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya penggunaan tenaga kerja 

dalam operasi perusahaan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan secara sistematis atas 
keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan yang lebih ringkas 
untuk memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih penting.  
Kebutuhan informasi yang berbeda-beda menimbulkan konsep beban yang 
berbeda untuk berbagai tujuan. Jika tujuan manajemen berbeda maka 
diperlukan cara penggolongan biaya yang berbeda pula. 

Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akan 

digunakan untuk berbagai tujuan, dalam menggolongkan biaya harus disesuaikan 

dengan tujuan dan informasi biaya yang akan disajikan, oleh karena itu dalam 

penggolongan biaya tergantung untuk apa biaya tersebut digolongkan, untuk 

tujuan yang berbeda diperlukan cara penggolongan biaya yang dapat dipakai 

untuk semua tujuan penyajian informasi biaya.  Hal inilah yang dikenal dengan 

konsep “DIFFERENT COST FOR DIFFERENT PURPOSES” dalam akuntansi 

biaya.  Jadi tidak ada satu cara penggolongan  beban yang dapat memenuhi 

informasi untuk semua tujuan. 

 



Menurut Mulyadi (2000:13) biaya dapat diklasifikasikan menurut : 

“1.  Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 
    2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

  3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu  
yang dibiayai 

  4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya 
dengan perubahan volume kegiatan. 

  5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya.” 
 
Untuk lebih jelasnya tentang pengklasifikasian biaya, maka dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya 

nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran 

yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

a. Biaya produksi, merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 

b. Biaya pemasaran, merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk. 

c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai 

a. Biaya langsung, merupakan biaya yang terjadi, yang penyebabnya 

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak terjadi. 

b. Biaya tidak langsung, merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. 

a. Biaya variabel, merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 



b. Biaya semivariabel, merupakan biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung 

unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

c. Biaya semifixed, merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap, merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisaran volume kegiatan tertentu. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya 

a. Pengeluaran modal, merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya 

dibebankan sebagai harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-

tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, 

diamortisasi atau dideplesi. 

b. Pengeluaran pendapatan, merupakan biaya yang hanya mempunyai 

manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada 

saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya 

dan dipertemukan dengan pendapat yang diperoleh dari pengeluaran 

biaya tersebut. 

 

Pendapat dari Bastian Bustami (2007:9-17), mengklasifikasikan biaya 
menjadi lima golongan yaitu: 

“(1) Biaya dalam hubungan dengan produk, (2) Biaya dalam 
hubungan dengan volume produksi, (3) Biaya dalam hubungan 
dengan Departemen produksi, (4) Biaya dalam hubungan dengan 
periode waktu, (5) Biaya dalam hubungannya dengan pengambilan 
keputusan.” 

 

 Berdasarkan perbedaan pendapat dari masing-masing ahli mengenai tujuan 
pengklasifikasian biaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 
pengklasifikasian biaya tersebut adalah untuk mengembangkan data biaya 
yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.1.4 Pengukuran Biaya 



 Tujuan pengukuran biaya adalah untuk menentukan jumlah yang harus 

dibebankan dalam periode sekarang dan jumlah yang ditunda sampai ke periode 

yang akan datang. Beban biaya dapat diukur berdasarkan historical cost dan 

current prices yang dijelaskan sebagai berikut :  

1. Harga yang sedang berlaku (Current prices) 

Karena pendapatan biasanya diukur dengan harga yang sedang berlaku 

maka biaya yang dibandingkan terhadap pendapatan juga harus diukur 

berdasarkan harga yang sedang berlaku. Pengukuran menggunakan current 

prices memiliki kelebihan antara lain :  

• Membedakan laba yang ditimbulkan dari transaksi 

• Membedakan keuntungan atau kerugian yang timbul dari 

penyimpangan aktiva yang belum dipakai. 

 

2. Harga perolehan historis (Historical cost) 

 Harga perolehan histories merupakan cara untuk mengukur biaya secara 

konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 

• Biaya historis ini dapat didiversikasikan karena menggambarkan 

pengeluaran perusahaan sesuai dengan harga pada saat perolehan. 

• Manajemen menganggap bahwa nilai perolehan tersebut merupakan 

nilai wajar yang berlaku pada saat ini. 

 

2.1.5 Kegunaan Informasi Biaya 

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses 

masukan untuk menghasilkan keluaran. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan 

informasi biaya yang memiliki kegunaan berikut : 

1. Alat untuk mengukur nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan 

keluaran. 

2. Dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk 

menghasilkan keluaran. 



3. Membantu manajemen menghasilkan nilai keluaran (output) yang memiliki 

nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai masukan (input) 

yang dikorbankan. 

 

2.2 Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

 Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2002:118) menyatakan bahwa : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

 

 Menurut T. Hani Handoko (2001:155) menyatakan bahwa : 

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa atau kerja mereka”. 

 

 Menurut Dale Yorder yang dikutip oleh Mulia Nasution (2000;160) 

menyatakan bahwa : 

“Kompensasi adalah kontra prestasi yang diberikan kepada seseorang 

atau sekelompok orang atas prestasi kerjanya atau jasa yang 

dikorbankan”. 

Kompensasi merupakan aspek yang berarti baik bagi karyawan maupun 

organisasi. Bila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih 

terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. 

 

2.2.2 Tujuan Kompensasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:121), tujuan pemberian 

kompensasi antara lain adalah sebagai berikut : 

“1. Ikatan kerjasama 
       2. Kepuasan kerja 
       3. Pengadaan efektif 
  4. Motivasi 
   5. Stabilitas karyawan 
  6. Disiplin 



  7. Pengaruh serikat buruh 
  8. Pengaruh pemerintah.” 

 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Ikatan kerjasama 

 Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara 

atasan dan karyawan. Karyawan mengerjakan tugasnya dengan baik, 

sedangkan atasan membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

 Dengan balas jasa, karyawan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status 

sosial dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dan jabatannya. 

3.  Pengadaan efektif 

 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4.  Motivasi 

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah 

memotivasi bawahannya. 

 

 

5.  Stabilitas karyawan 

 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

kompensasi yang efektif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-

over relatif kecil. 

6.  Disiplin 

 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

7.  Pengaruh serikat buruh 

 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 



8.  Pengaruh pemerintah 

 Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

 

Tujuan pemberian kompensasi hendaknya memberikan kepuasan kepada 

semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapat 

laba, peraturan pemerintah ditaati, dan konsumen mendapat barang yang baik dan 

harga yang pantas. 

 

2.2.3 Klasifikasi Kompensasi 

Kompensasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Kompensasi langsung 

a. Gaji, balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta 

mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan 

walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. 

b. Upah, balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

berpedoman atas perjanjian pembayaran yang disepakati. 

c. Upah insentif, tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. 

 

2.  Kompensasi tidak langsung 

a.   Program Kesejahteraan (Benefits), yaitu berbagai bantuan berbentuk uang 

atau barang yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai balas jasa di luar 

gaji atau upah dan tidak memiliki hubungan yang langsung dengan 

produktivitas kerja. 

b.  Program Pelayanan (Services), yaitu berbagai bantuan berbentuk jasa yang 

diberikan oleh organisasi sebagai alat untuk memlihara tenaga kerjanya. 

 

 

 

 



2.3 Konsep Insentif  

2.3.1 Motivasi 

 Perusahaan harus benar-benar mempersiapkan karyawan yang akan 

dipekerjakan dengan sebaik-baiknya mulai dari proses penyeleksian sampai ketika 

karyawan sudah bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan harus mampu 

menciptakan keadaan yang membuat karyawan merasa nyaman ketika bekerja, 

dengan kata lain karyawan harus termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya. 

 

2.3.1.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa Latin, movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:143), motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

 

Menurut pernyataan Bernard Berelson & Gary A. Stainer yang dikutip 

oleh Sinungan (2000) : 

“Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang 
memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan mengarah 
atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang 
memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan”. 
 
 
Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu, cakap dan 

terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak 

ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. 

Motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat untuk mencapai hasil yang 

optimal. Sejalan dengan adanya peningkatan motivasi dalam diri karyawan maka 

produktivitas kerja pun akan meningkat sehingga perusahaan akan memperoleh 

laba yang optimal. 



 

2.3.1.2 Teori-Teori Motivasi 

Motivasi mempunyai peranan penting bagi seorang pemimpin, karena 

pemimpin dapat dikatakan berhasil jika dapat menggerakkan karyawannya. 

Banyak teori-teori motivasi yang dapat diterapkan pimpinan terhadap 

karyawannya, yaitu : 

 

A. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan terus-menerus dan 

hanya akan berhenti bila akhir hayatnya tiba. Suatu kebutuhan yang telah 

dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang 

belum terpenuhi yang akan menjadi motivator. 

Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang, yakni : 

1. Physiological needs, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. 

2. Safety and security needs, kebutuhan akan kebebasan dari ancaman 

kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

3. Affiliation or acceptance needs, kebutuhan sosial, teman, afiliasi, dicintai dan 

mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat 

lingkungannya. 

4. Esteem or status needs, kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta 

penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

5. Self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan 

kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja 

yang sangat memuaskan. 

 

B. Teori Kebutuahn Mc. Clelland 

Teori ini mengatakan bahwa apabila kebutuhan seseorang terasa sangat 

mendesak, maka kebutuhan itu akan memotivasi karyawan tersebut untuk 

berusaha keras memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan kebutuhan itu sendiri adalah: 

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement) atau n. Ach 

2. Kebutuhan akan afiliasi ( need for affiliation) atau n. Aff 



3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for power) atau n. Pow 

 

C. Teori 2 Faktor dari Herzberg 

Dari teori Herzberg didapat 2 kesimpulan khusus, yaitu : pertama, ada 

serangkaian kondisi ekstrinsik, keadaan pekerjaan yang menyebabkan rasa tidak 

puas di antara karyawan apabila kondisi tersebut tidak ada. Kondisi ini adalah 

faktor-faktor yang membuat orang merasa tidak puas, mencakup : upah, 

keamanan kerja, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu supervisor yang 

baik, mutu hubungan inter personel antara teman sejawat, atasan dengan bawahan. 

Kedua, serangkaian kondisi instrinsik, kepuasan kerja. Apabila terhadap 

kondisi ini dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat dan 

dapat menciptakan hasil prestise pekerjaan yang baik. Jika kondisi ini tidak ada, 

maka tidak akan menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Faktor ini 

disebut satisfaction, yang meliputi : prestasi, pengakuan, tanggung jawab, 

kemajuan, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang. 

Seseorang akan termotivasi apabila ada keinginannya untuk mengejar 

suatu keadaan tertentu, jadi keadaan ini yang menciptakan motivasi terhadap 

karyawan tersebut. 

D. Teori Pengharapan Vroom 

Menurut teori ini, keinginan seseorang untuk menghasilkan sangat 

tergantung atas tujuan khusus yang ingin dicapainya, dan persepsi-persepsinya 

atas tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Produktivitas merupakan suatu alat pemuas bagi seseorang, produktivitas 

juga merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika karyawan 

berusaha dan bekerja dengan baik, maka hasil yang dicapai organisasi akan 

meningkat. Ini berarti disamping tujuan organisasi tercapai, tujuan pribadi 

karyawan juga ikut tercapai. 

 

E. Teori Keadilan (Equity theory) 

Menurut teori ini karyawan akan membandingkan usaha mereka dengan 

usaha dan imbalan yang diterima rekannya dalam situasi kerja yang sama. Teori 



motivasi ini didasarkan pada asumsi, bahwa karyawan termotivasi oleh keinginan 

untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. 

Berdasarkan pengertian di atas, motivasi pada hakekatnya merupakan daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. 

 

2.3.2 Pengertian Insentif  

 Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan upah yang berbeda-beda, 

sesuai dengan jenis situasi dan kondisi perusahaan, namun pada hakekatnya yaitu 

untuk memberikan balas jasa kepada para karyawan yang telah memberikan 

kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan sehingga dengan upah dapat 

merangsang mereka bekerja lebih giat atau berprestasi secara optimal. 

 Salah satu imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan adalah 

insentif. Insentif adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang agar orang 

tersebut mau bekerja dengan baik. 

Insentif merupakan salah satu bentuk kompensasi, insentif yang diberikan 

dapat berbentuk financial maupun non financial. Sistem insentif pada umumnya 

digunakan untuk menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang 

dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar 

profitabilitas organisasi. T. Hani Handoko (2001:176). 

 

Menurut Mutiara S. Panggabean (2002: 89) yaitu : 

“Insentif merupakan jenis penghargaan yang dikaitkan dengan 

prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja, semakin besar pula 

insentif yang diberikan”. 

 

Menurut Carter & Usry  dalam “Akuntansi Biaya” (2004:359) : 

“Insentif merupakan penghargaan bagi pekerja secara proporsional 

terhadap peningkatan output yang berkualitas tinggi”. 

 



Selanjutnya menurut Mulia Nasution (2000:168) : 

“Insentif adalah suatu program yang dilaksanakan perusahaan untuk 
dapat merangsang karyawan meningkatkan produktivitas dalam 
proses produksi. Uang kompensasi insentif adalah di luar gaji/upah 
yang diterima karyawan”. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, pemberian insentif pada hakekatnya 

ditujukan untuk merangsang pekerja agar memproduksi lebih banyak, sehingga 

mereka memperoleh lebih banyak upah, tetapi pada saat yang bersamaan 

tambahan output tersebut mengurangi biaya per unit. 

 

2.3.3 Klasifikasi Insentif 

   Terdapat banyak sistem insentif yang dapat digunakan dan sejumlah cara 

untuk mengkategorikan program-program tersebut.  

Berikut pengklasifikasian insentif menurut T. Hani Handoko (2001:178) : 

 “1. Sistem insentif individual 

   2. Sistem insentif kelompok” 

 

 Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Sistem insentif individual 

a. Rencana insentif untuk karyawan operasional, dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu berdasarkan unit kelauaran (piece rates) dan 

berdasarkan waktu (time bonuses) 

b. Rencana insentif untuk manajer, ada beberapa bentuk rencana insentif 

untuk manajer yaitu: 

• Cash bonuses, diberikan atas dasar evaluasi prestasi kerja individual. 

• Stock options, yaitu hak untuk membeli saham perusahaan pada harga 

tertentu selama jangka waktu tertentu di waktu yang akan datang. 

• Stock appreciation rights, sama seperti stock options tetapi manajer 

dapat melepaskan hak untuk membeli saham dan mengambil bonus 

kas sebesar nilai saham. 



• Phantom stocks plans, manajer tidak benar-benar mendapatkan saham 

tetapi hanya dicatat pada rekening pemilikan saham perusahaan pada 

harga pasar. 

• Sasaran prestasi kerja dapat diterapkan untuk eksekutif dan bonus 

dialokasikan menurut derajat prestasi. Sebagai contoh, bila penghasilan 

perusahaan naik 10% selama periode 5 tahun, seorang manajer bisa 

menerima 500 lembar saham atau ekuivalennya dalam bentuk kas. 

c. Komisi, biasanya diterapkan pada tenaga penjual. Insentif dibayar atas 

dasar persentase dari harga penjualan atau jumlah tetap untuk setiap unit 

produk yang dijual. 

d. Sistem vugesti, tujuannya adalah untuk merangsang pemikiran kreatif para 

karyawan. Insentif biasanya diberikan atas dasar persentase tertentu dari 

penghematan yang diperoleh perusahaan. 

 

2. Sistem insentif kelompok 

a. Unit keluaran kelompok, dalam banyak operasi produksi upaya seorang 

karyawan secara individual tidak dapat dibedakan dari kelompok. 

Kerjasama untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dapat dirangsang 

dengan bonus kelompok. 

b. Pembagian laba (profit sharing), organisasi akan memberikan insentif 

berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan kepada para pekerjanya. 

c. Production-sharing plans, dirancang untuk mempengaruhi kerjasama 

kelompok dalam pengurangan pemborosan dalam produksi. 

d. Stock ownership, karyawan diberi kesempatan untuk memiliki saham 

perusahaan. 

 

Pengklasifikasian insentif berdasarkan bentuknya, yaitu : 

1. Piece rate plan, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output 

yang dihasilkan seseorang. 

2. Production bonus, yaitu tambahan upah yang diterima akibat hasil kerja 

yang melebihi standar yang ditentukan, dimana pekerja juga mendapatkan 



upah pokok. Bonus dapat diakibatkan pegawai menghemat waktu 

penyelesaian pekerjaan. 

3. Commissions, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang 

yang terjual. Sistem ini biasanya digunakan untuk tenaga penjual. 

4. Maturity curve, pegawai yang mempunyai prestasi sangat baik 

mendapatkan peningkatan gaji tertinggi dari kurva kematangan. 

5. Merit raisis, pegawai yang mempunyai merit (kontribusi yang tinggi) 

diberi tambahan gaji. Merit seseorang dilakukan melalui penilaian unjuk 

kerja. 

6. Pay for knowledge / skill, pemberian insentif yang didasarkan atas apa 

yang dapat dilakukan terhadap organisasi melalui pengetahuan yang 

dimiliki. 

7. Nonmonetary incentive, insentif berupa fasilitas kerja seperti mobil dinas 

dan rumah dinas yang diberikan kepada seseorang pegawai akibat prestasi 

kerja yang diperoleh. 

8. Insentif eksekutif, bonus yang diberikan kepada para manajer atau 

eksekutif atas peran yang mereka berikan untuk menetapkan atau 

mencapai tingkat keuntungan tertentu bagi organisasi. Insentif ini bisa 

berupa bonus jangka pendek atau kesempatan pemilikan perusahaan 

melalui pembelian saham dengan harga tertentu. 

 

2.3.4 Syarat Pemberian Insentif 

Menurut Cascio yang dikutip oleh Mutiara S. Panggabean (2002:92), 

syarat yang perlu dipenuhi agar pemberian insentif efektif : 

“1.  Sederhana, peraturan dari sistem insentif haruslah singkat, jelas,         
dan dapat dimengerti. 

 2.  Spesifik, karyawan perlu tahu dengan apa yang diharapkan untuk 
       mereka lakukan 

       3. Dapat dicapai, setiap karyawan mempunyai kesempatan yang      
masuk akal untuk memperoleh sesuatu. 

  4.  Dapat diukur, sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk 
       menentukan rencana insentif.” 
 



Sedangkan menurut Carter & Usry (2004:359), ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam pemberian insentif, yaitu : 

“1.Dapat diterapkan dalam situasi dimana pekerja dapat            
meningkatkan   output. 

 2. Menyediakan lebih banyak upah yang besarnya proporsional 
terhadap     output yang melebihi standar. 

 3. Menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan akan    
menghasilkan pembayaran bonus. 

       4. Rencana insentif harus sederhana dan dapat dimengerti baik oleh 
karyawan maupun manajer.” 

 

2.3.5 Metode Perhitungan Insentif 

Masing-masing perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam menetapkan 

sistem insentif bagi karyawannya. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi 

dari perusahaan tersebut. Ada bermacam jenis sistem perhitungan insentif atau 

bonus yang dapat digunakan perusahaan, diantaranya : 

 

A. Insentif berdasarkan waktu 

1. Premi sistem Hasley 

 Upah diberikan berdasarkan tarif waktu ditambah dengan insentif 

sebesar persentase tertentu dari upah untuk waktu yang dihemat (time 

saved). 

Contoh : standar kerja  : 50 unit per jam 

         Tarif upah            : Rp.500,- per jam 

         Insentif              : 50% waktu yang dihemat 

Bila “A” menyelesaikan 600 unit dalam waktu 8 jam kerja, maka balas 

jasa yang diterima : 

Upah : 8 x Rp.500,-  =  Rp.4000,- 

Insentif : 4 x 50% x Rp.500,- =  Rp.1000,-  + 

Balas jasa yang diterima  =  Rp.5000,- 

 

Catatan : waktu kerja    = 8 jam 

               waktu standar 600/50 unit = 12 jam 

               waktu yang dihemat  = 4 jam 



2. Premi sistem Rowan 

Upah dihitung berdasarkan tariff waktu ditambah dengan insentif 

yang dihitung dengan menggunakan indeks efisiensi dikalikan dengan 

upah waktu kerja. 

Indeks Efisiensi =    Time saved    X 100% 

                    Standard time 

Contoh : Standar kerja : 50 unit per jam 

   Tarif upah  : Rp.500,- per jam 

Bila “A” menyelesaikan 600 unit dalam waktu 8 jam kerja, maka balas 

jasa yang diterima: 

Upah  : 8 x Rp.500,-     = Rp.4000,- 

Insentif : (4/12 x 100%) x Rp.4000,-   = Rp.1333,-  + 

Balas jasa yang diterima     = Rp.5333,- 

 

3. Gant and Task Bonus 

Seperti halnya dengan model-model pendahulunya, Gant 

menggunakan dasar pemberian upah insentif waktu. Upah diberikan 

dengan tarif waktu ditambah dengan insentif yang dihitung berdasarkan 

persentase tetap dari harga upah keseluruhan berdasar waktu standar. 

Contoh : Standar kerja : 50 unit per jam 

Tarif upah  : Rp.500,- per jam 

Insentif  : 10% dari upah waktu standar 

Bila “A” menyelesaikan 600 unit dalam waktu 8 jam kerja, maka balas 

jasa yang diterima: 

Upah standar   : 12 x Rp.500,-               = Rp.6000,- 

Insentif : 10% x Rp.6000,-          = Rp.  600,-  + 

Balas jasa yang diterima     = Rp.6600,- 

 

B.  Insentif berdasarkan unit keluaran (Taylor Plan) 

  Ada 2 model dalam Taylor Plan ini, yaitu : 



a. Tarif untuk upah tetap, ditambah insentif dengan tarif berbeda atau 

kelebihan hasil diatas standar. 

Contoh : Standar produksi : 400 unit 

Upah    : Rp.10,- per unit 

Insentif  : Rp.5 per unit diatas standar 

Bila “A” menyelesaikan 600 unit maka balas jasa yang diterima: 

Upah    : 600 x Rp.10,-               = Rp.6000,- 

Insentif : 200 x Rp.5,-            = Rp.1000,-  + 

Balas jasa yang diterima     = Rp.7000,- 

 

b. Upah dan insentif digabungkan dalam satu tarif yang bersifat progresif. 

 Dengan tarif progresif ini maka model ini disebut sebagai upah 

progresif atau upah satuan diferensial. 

Contoh : Standar produksi   : 400 unit 

Upah standar    : Rp.10,- per unit 

Upah diatas standar     : Rp.12,5 per unit 

Upah dibawah standar : Rp.7,5 per unit 

 

Bila “A” menghasilkan 400 unit 

Upah insentifnya : 400 x Rp.10,- = Rp.4000,- 

Bila “B” menghasilkan 600 unit 

Upah insentifnya : 600 x Rp.12,5,- = Rp.7500,- 

Bila “C” menghasilkan 300 unit 

Upah insentifnya : 300 x Rp.7,5,- = Rp.2250,- 

 

2.3.6 Tujuan Pemberian Insentif 

Menurut Simamora (1999:632) tujuan pemberian insentif adalah sebagai 

berikut  

“1. Memotivasi eksekutif untuk memaksimalkan pertumbuhan dan      
profitabilitas perusahaan. 

 2.   Mempertahankan eksekutif yang menonjol dan menarik eksekutif 
dari  luar perusahaan.” 



2.4 Produktivitas 

2.4.1 Pengertian Produktivitas 

 Di dalam ilmu ekonomi, produktivitas merupakan nisbah atau rasio antara 

hasil kegiatan (Output) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil 

tersebut (Input). Pada umumnya rasio ini berupa suatu bilangan rata-rata yang 

mengungkapkan hasil bagi antara angka keluaran total dan angka masukan total 

dari beberapa kategori barang/jasa, seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku. 

  Pada dasarnya, setiap bentuk masukan bila dikuantifikasi dapat digunakan 

sebagai faktor penyebut (pembagi) pada rasio produktivitas. Atas dasar itulah 

orang dapat berbicara tentang produktivitas lahan, produktivitas modal, 

produktivitas tenaga kerja, atau produktivitas dari berbagai subkategori lain 

masing-masing faktor produksi.  

 Sampai sekarang ini, tenaga kerjalah yang lazim dijadikan faktor pengukur 

produktivitas itu. Hal ini disebabkan, pertama besarnya biaya yang dikorbankan 

untuk tenaga kerja sebagai bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan 

produk atau jasa, kedua masukan pada sumber daya manusia mudah dihitung 

daripada masukan pada faktor-faktor lain seperti modal. 

• Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk, antara lain : 

 Jumlah satuan fisik barang/jasa, nilai rupiah barang/jasa, nilai tambah,       

jumlah pekerjaan, dan sebagainya. 

• Ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk, antara lain : 

 Biaya tenaga kerja, modal, mesin, bahan baku, energi, dan lainnya. 

 

 Untuk produktivitas tenaga kerja output dapat berupa produk terjual baik 

dalam bentuk satuan fisik barang maupun dalam nilai rupiah. Sedangkan input 

dapat berupa biaya tenaga kerja, jumlah karyawan dan jam kerja karyawan. 

 Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban 

manusia karena makna produktivitas adalah keinginan dan upaya untuk selalu 

meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. 

 

 



Menurut Horngren, dkk (2000;485), menyatakan : 

“Productivity measures the relationship between actual inputs used 
(both quantities and costs) and actual produced. The lower the inputs for 
given quantity of outputs or the higher the outputs for a given quantity 
of inputs, the higher the level of productivity”. 

 

Menurut Paul Mali yang dikutip Sedarmayanti (2001;57) menyatakan bahwa : 

“Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan 

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan 

sumber daya secara efisien”. 

  

 Sedangkan menurut Doktrin pada Konferensi Oslo 1984 yang dikutip 

oleh Sinungan (2000;17) menyatakan bahwa : 

“Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang 
bertujuan untuk menyelesaikan lebih banyak barang dan jasa untuk 
lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber riil  yang 
semakin sedikit”. 

 

Selanjutnya menurut Carter & Usry (2004;356) : 

“Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai ukuran kinerja 
produksi menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai 
tolak ukur. Hal ini merupakan jumlah barang dan jasa yang 
dihasilkan seorang pekerja”.  
 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas merupakan perbandingan antara sumber-sumber masukan yang 

digunakan dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Produktivitas yang optimal 

akan tercapai dengan menghasilkan output yang nilainya lebih tinggi daripada 

nilai input yang dikorbankan untuk menghasilkan output tersebut. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Produktivitas 

 Pengukuran produktivitas dibedakan atas empat jenis lingkup, yaitu : 

1. Pengukuran produktivitas tingkat makro, yaitu secara nasional dan 

regional. 



2. Pengukuran produktivitas tingkat sektoral, yaitu sektor industri, 

jasa, dan lainnya. 

3. Pengukuran produktivitas tingkat perusahaan. 

4. Pengukuran produktivitas tingkat individu atau unit tertentu. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Menurut Sedarmayanti (2001:72), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah : 

“1. Sikap mental 
 2.  Pendidikan 
 3.  Keterampilan 
 4.  Manajemen 
 5.  Hubungan Industrial Pancasila (H.I.P) 
 6.  Tingkat Penghasilan 
 7.  Gizi dan kesehatan 
 8.  Jaminan sosial 
 9.  Lingkungan dan iklim kerja 
10. Sarana produksi 
11. Teknologi 
12. Kesempatan berprestasi.”   
 
Untuk lebih jelasanya diuraikan sebagai berikut : 
 

1. Sikap mental 

Mencakup motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja. 

 

2. Pendidikan 

Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan arti 

pentingnya produktivitas. Tingginya kesadaran akan pentingnya 

produktivitas dapat mendorong pegawai yang bersangkutan melakukan 

tindakan yang produktif. 

3. Keterampilan 

Pegawai yang terampil akan lebih mampu bekerja serta menggunakan 

fasilitas kerja dengan baik. Pegawai akan menjadi lebih terampil apabila 

mempunyai kecakapan dan pengalaman yang cukup. 



4. Manajemen 

Manajemen berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh pimpinan untuk 

mengelola ataupun memimpin serta mengandalkan staf dan bawahannya. 

Apabila manajemennya tepat maka akan menimbulkan semangat yang 

lebih tinggi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan tindakan yang 

produktif. 

5. Hubungan Industrial Pancasila (H.I.P) 

Dalam penerapan Hubungan Industrial Pancasila maka akan : 

a. Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara 

produktif sehingga produktivitas dapat meningkat. 

b. Meningkatkan hubungan kerja yang serasi dan dinamis sehingga 

menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan 

produktivitas. 

c. Menciptakan harkat dan martabat pegawai sehingga mendorong 

diwujudkannya jiwa yang berdedikasi dalam upaya peningkatan 

produktivitas. 

6. Tingkat penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat menimbulkan 

konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas. 

7. Gizi dan kesehatan 

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan sehat, 

maka akan lebih kuat bekerja. Apalagi bila mempunyai semangat yang 

tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

8. Jaminan sosial 

Apabila jaminan sosial pegawai mencukupi maka akan dapat 

menimbulkan kesenangan dalam bekerja, sehingga mendorong 

pemanfaatan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas 

kerja. 

9. Lingkungan dan iklim kerja 



Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar 

senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan produktivitas. 

10. Sarana produksi 

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Apabila 

sarana produksi yang digunakan kurang baik maka dapat menimbulkan 

pemborosan bahan yang dipakai.. 

11. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatannya maka 

akan memungkinkan : 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa 

12. Kesempatan berprestasi 

Apabila terbuka kesempatan berprestasi, maka akan menimbulkan 

dorongan psikologis untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan 

potensi yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

 

2.4.4 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

 Menurut Horngren, dkk (2000;485), ada 2 metode yang dapat dilakukan 

untuk mengukur produktivitas yaitu : 

 “1. Produktivitas parsial 

   2. Produktivitas total.” 

 

 Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Produktivitas Parsial 

 Produktivitas parsial membandingkan kuantitas dari keluaran yang 

dihasilkan dengan kuantitas dari salah satu masukan yang dipakai dalam 

bentuk yang paling umum. Produktivitas parsial dinyatakan sebagai rasio, 

semakin tinggi rasio maka semakin tinggi produktivitas. 

 



Produktivitas Parsial =     Kuantitas keluaran dihasilkan 

          Kuantitas masukan yang dipakai 

 

 Pengukuran produktivitas karyawan menggunakan pendekatan parsial, 

dimana output dihadapkan pada satu input saja, yaitu tenaga kerja manusia. 

Tenaga kerja lazim dijadikan pengukur produktivitas, hal ini disebabkan : 

1. Besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari 

biaya yang terbesar untuk pengadaan produk dan jasa. 

2  Masukan pada karyawan lebih mudah dihitung daripada masukan faktor 

lain seperti modal. 

3 Kemajuan teknologi yang mempermudah pembuatan barang berasal dari 

faktor tenaga kerja. 

 

Keunggulan ukuran produktivitas parsial, antara lain : 

1. Fokus pada satu masukan (single input) 

2. Mudah untuk menghitungnya dan mudah untuk dimengerti oleh manajer 

dan personel operasi. 

 

Kelemahan ukuran produktivitas parsial, antara lain : 

1. Tidak memfokuskan pada masukan lainnya. 

2. Karena produktivitas parsial hanya fokus pada satu input, manajer tidak 

dapat mengevaluasi pangaruh dari input terhadap keseluruhan 

produktivitas. 

 

2. Produktivitas Total 

 Produktivitas total mengukur gabungan produktivitas dari seluruh 

masukan untuk menghasilkan keluaran. Produktivitas total adalah 

perbandingan kuantitas keluaran yang dihasilkan terhadap kuantitas masukan 

yang dipakai. 

Produktivitas Total =            Kuantitas keluaran dihasilkan 

                       Total kuantitas masukan yang dipakai 



Keunggulan ukuran produktivitas total, antara lain : 

1. Mengukur produktivitas gabungan dari seluruh input yang digunakan 

untuk menghasilkan output. 

2. Manajer dapat menganalisis nilai yang dihasilkan untuk memahami 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam produktivitas total.  

 

Kelemahan ukuran produktivitas total, antara lain : 

1. Personel operasi sulit untuk memahami produktivitas total dan tidak begitu 

cocok untuk digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka 

dibandingkan produktivitas parsial. 

 

Menurut Direktorat Bina Tenaga Kerja yang dikutip dari Doni Tarigan, 

ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga 

kerja sebagai berikut : 

 

a. Produktivitas =            Hasil Penjualan 

         Total Jumlah Tenaga Kerja 

 

b. Produktivitas =               Nilai Tambah 

          Total Jumlah Tenaga Kerja 

 

c. Produktivitas =               Nilai Tambah 

                                            Total Biaya Tenaga Kerja 

 

d. Produktivitas =               Hasil Penjualan (Pabrik) 

                                          Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi 

 

e. Produktivitas =              Nilai Tambah (Pabrik) 

                                           Jumlah Jam Kerja Bagian Produksi 

 

 



2.4.5 Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Menurut Gazpersz (2001:24), manfaat dari pengukuran produktivitas 

adalah : 

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya, agar 

meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber daya itu. 

2. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisiensi 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 di masa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat 

produktivitas sekarang. 

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas dapat ditetapkan berdasarkan 

tingkat kesenjangan produktivitas yang ada di antara tingkat produktivitas 

yang direncanakan dan tingkat produktivitas yang diukur. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas di antara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis baik pada skala nasional 

maupun global. 

7. Nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran dapat menjadi 

informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan dari 

perusahaan. 

8. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif 

berupa upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. 

9. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk menentukan dan  mengevaluasi kecenderungan perkembangan 

produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. 



10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan dan 

efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. 

11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang 

untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan dan juga akan 

meningkatkan kepuasan kerja. 

12. Aktivitas perundingan bisnis secara kolektif dapat diselesaikan secara 

rasional, apabila telah tersedia ukuran produktivitas. 

 

2.4.6 Cara Meningkatkan Produktivitas 

 Menurut Nasution (2005: 288-289), paling sedikit terdapat lima cara 

untuk meningkatkan produktivitas, yaitu : 

“1. Menerapkan program reduksi biaya 

  2. Mengelola pertumbuhan 

  3. Bekerja lebih tangkas 

  4. Mengurangi aktivitas 

  5. Bekerja lebih efektif.” 

 

Untuk lebih jelasanya diuraikan sebagai berikut : 

1. Menerapkan program reduksi biaya 

Reduksi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang sama 

kita manggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi, peningkatan 

produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi 

dengan input yang lebih sedikit.  

2. Mengelola pertumbuhan 

Peningkatan produktivitas melalui pengelolaan pertumbuhan berarti kita 

meningkatkan output dalam kualitas yang lebih besar melalui peningkatan 

penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Berarti output meningkat 

lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit. 

3. Bekerja lebih tangkas 



Peningkatan produktivitas melalui cara ini adalah dengan menggunakan input 

yang sama, kita meningkatkan output. Jadi, produktivitas meningkat, tetapi 

input meningkat dalam jumlahnya, sehingga akan diperoleh biaya produksi 

per unit output yang rendah.  

4. Mengurangi aktivitas 

Melalui cara ini, kita dianjurkan untuk mengurangi aktivitas produksi serta 

menghilangkan dan membuang aset yang tidak produktif. Jadi, kita 

meningkatkan produktivitas perusahaan melalui pengurangan sedikit output 

dan mengurangi banyak input yang tidak perlu. 

5. Bekerja lebih efektif  

Peningkatan produktivitas melalui cara ini adalah kita meningkatkan output 

tetapi mengurangi penggunaan input. Caranya adalah dengan bekerja lebih 

efektif sehingga kita akan memperoleh output yang lebih banyak dengan 

menggunakan input yang lebih sedikit. 

 

2.5 Laba Perusahaan 

2.5.1 Tinjauan Umum Laba 

Seperti dikutip Kieso dan Weygant (2001) dalam “Intermediate 

Accounting”  mendefinisikan laba sebagai berikut : 

“Income is the maximum value that an entity can consume during a 

periode of that time and still be as well at the end of that time as at the 

beginning”. 

 

 Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004, 25, 

paragraph 104) tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, mengenai 

konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba adalah sebagai berikut : 

“Pemeliharaan modal keuangan menurut konsep ini, laba hanya 
diperoleh kalau jumlah financial (atau uang) dari aktiva bersih pada 
akhir periode melebihi jumlah financial (atau uang) dari aktiva bersih 
pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi 
kepada,dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama 
suatu periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik 



dalam satuan moneter nominal atau dalam  satuan daya yang 
konstan”. 
 

 Pemeliharaan modal fisik menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika 

kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi 

kapasitas produktif fisik pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap 

distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama 

suatu periode. 

 Hendriksen dan Van Breda (1992;311) dalam “Accounting Theory”  

membagi laba ke dalam 3 tingkatan yaitu : 

 “1. Syntactik level 

  2. Semantic level 

  3. Progmatic level.” 

 

 Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Syntactik Level 

Terdapat dua pendekatan dalam pengukurannya : 

a. Pendekatan Transaksi 

Pendekatan ini melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian aktiva 

dan kewajiban, bahwa perubahan ini hanya merupakan akibat dari 

transaksi. 

b. Pendekatan Kegiatan 

Laba dianggap timbul bila kegiatan atau peristiwa tertentu terjadi, 

misalnya : laba dari kegiatan akan dicatat selama proses perencanaan, 

pembelian, produksi, dan penjualan. 

2. Semantic Level 

Konsep laba pada tingkat ini menunjuk pada dua hal, pertama : 

menyangkut perubahan kekayaan, atau konsep pemeliharaan modal. Kedua : 

memaksimalkan laba di bawah kondisi khusus dari struktur dasar, permintaan 

produk dan biaya input. 

 

 



3. Progmatic Level 

Konsep ini berkaitan dengan pengambilan keputusan para investor dan 

kreditor, reaksi harga surat berharga di pasar yang terorganisir terhadap 

perolehan laba, keputusan penggunaan modal dari pihak manajemen dan 

reaksi umpan balik manajemen dan para akuntan. 

 

 Ada dua pendekatan yang dipakai untuk mengukur laba, yaitu : 

1. Capital Maintance Approach (Change in Equity Approach) 

Pendekatan ini menghitung aktiva bersih berdasarkan penelitian tertentu, 

misalnya : biaya kini atau nilai pasar dan menilai laba dari perbedaan nilai 

modal pada dua titik dalam waktu yang sama. 

2. Transaction Approach 

Pendekatan ini menitikberatkan pada kegiatan yang terjadi selama suatu 

periode tertentu dan mengungkapkan komponen-komponen dari setiap 

perubahan yang terjadi. 

 

2.5.2  Jenis-Jenis Laba 

 Dalam perhitungan laba rugi, laba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya 

yaitu: 

1. Laba Kotor  adalah selisih penjualan dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba Operasi adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam 

rencana perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam 

ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. Laba ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal. 

3. Laba Sebelum Pajak adalah laba operasi ditambah hasil-hasil dan dikurangi 

biaya-biaya di luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak tertentu 

terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting karena 

menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4. Laba Sesudah Pajak atau Laba Bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi 

dengan pajak. 



 Hasil suatu perusahaan umumnya dirangkum dalam satu bagian utama, 

yaitu laba bersih. Tetapi walaupun demikian, laba bersih ini belum dianggap 

ringkas, oleh karena itu digunakan indikator lainnya yang lebih ringkas yaitu 

earning per share. 

 

2.5.3  Tujuan Laba 

 Salah satu tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Kinerja ini terutama dievaluasi berdasarkan laba perusahaan. 

 Perhitungan laba umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Intern  merupakan tujuan yang berhubungan dengan usaha pimpinan 

untuk mengarahkan aktivitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. 

Informasi mengenai laba dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi 

aktivitas operasi perusahaan dalam periode yang lalu dan melakukan analisis 

guna memperbaikinya agar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

meningkat. 

2. Tujuan Ekstern ditujukan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada 

para pemegang saham atau investor, kreditor, untuk keperluan pajak, dan 

keperluan lainnya. 

 

2.6 Pengaruh Insentif dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Laba 

Perusahaan 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan perlu 

menciptakan keunggulan kompetitif. Insentif merupakan kompensasi yang dapat 

dikaitkan erat dengan laba perusahaan. Rencana pemberian insentif adalah salah 

satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk memotivasi para karyawan 

agar memberikan kontribusinya secara maksimal dan berupaya mencapai tujuan 

perusahaan. Selain itu, rencana pemberian insentif juga dapat menghubungkan 

anatara keinginan karyawan akan pendapatan tambahan dengan kebutuhan 

perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. 

 



Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:137) : 

“Kompensasi insentif merupakan mekanisme yang mendorong dan 

memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi.” 

 

Menurut Heckert (1994:3) : 

“Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing 

adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan 

pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan 

insentif kepada pegawai maka perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu 

memperoleh laba yang maksimal. 

 

Menurut T. Hani Handoko (2001:176) : 

“Insentif merupakan salah satu bentuk kompensasi, insentif yang 
diberikan dapat berbentuk financial maupun non financial. Sistem 
insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana-
rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak 
langsung dengan berbagai standar profitabilitas organisasi.” 

 

Menurut Simamora (1999:632) tujuan pemberian insentif adalah sebagai berikut  

“1. Memotivasi eksekutif untuk memaksimalkan pertumbuhan dan      
profitabilitas perusahaan. 

 2.   Mempertahankan eksekutif yang menonjol dan menarik eksekutif 
dari  luar perusahaan.” 

 

Pada dasarnya perusahaan harus terus-menerus melakukan peningkatann 

produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menghasilkan 

output yang nilainya lebih tinggi (efektivitas) dari nilai input yang dikorbankan 

untuk menghasilkan output tersebut (efisiensi). 

Perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan kondisi yang dapat 

memotivasi dan memungkinkan karyawan bekerja secara optimal. Sejalan dengan 

adanya peningkatan motivasi dalam diri karyawan maka produktivitas tenaga 

kerja pun akan meningkat dan akan meningkatkan laba perusahaan. 



Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu menyadari arti pentingnya insentif 

dan produktivitas tenaga kerja dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya manusia memungkinkan 

terlaksananya peningkatan laba perusahaan. Dengan peningkatan insentif dan 

produktivitas tenaga kerja, maka perusahaan akan dapat dipastikan mampu 

bersaing dan mempertahankan eksistensinya, bahkan mampu meningkatkan 

profitabilitas serta mengembangkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


