
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Produktivitas 

2.1.1  Pengertian dan Ruang Lingkup 

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata 

maupun fisik (barang-barang dan jasa) dengan masukan (input) yang sebenarnya. 

Hal tersebut dikemukakan oleh  Sinungan (2005;12). 

 

Paul Mali mengemukakan pendapatnya seperti yang dikutip oleh Hasibuan 

(2003;126) sebagai berikut: 

“Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil 

barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya 

secara efisien”  

 

 Sedangkan menurut formulasi National Productivity Board (NPB) 

Singapore, yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001;56) mengutarakan sebagai 

berikut : 

“Produktivitas adalah sikap mental (attitued of mind) yang mempunyai 

semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan” 

 

 Selain itu Sinungan (2005;16) mengelompokan pengertian produktivitas 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah ratio 
daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan 
produksi yang dipergunakan (input). 

b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 
mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada 
kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 



c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor 
esensial, yakni: investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi 
serta riset, manajemen dan tenaga kerja. 

 

Sedangkan definisi produktivitas yang diuraikan oleh dewan produktivitas 

nasional RI ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut : 

1.  Secara filosofis dan psikologis 

Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan 

bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok 

harus lebih baik dari hari ini. Esensi pengertian produktivitas adalah sikap 

mental dan cara pandang hari esok. 

2.  Secara ekonomis 

Produktivitas merupakan usaha mendapatkan hasil sebesar – besarnya 

dengan pengorbanan sumber daya tertentu. 

3.   Secara teknis 

 Produktivitas diformulasikan sebagai rasio output terhadap input. 

 

Ruang Lingkup Produktivitas  

Produktivitas dapat dinilai sesuai dengan ruang lingkup. Menurut Paul 

Mali (1978 ; 37 ) yang dikutip oleh Nenden (2004;19) ruang lingkup produktivitas 

dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:  

1. Ruang lingkup nasional, memandang negara secara keseluruhan. Dalam ruang 
lingkup ini diperhitungkan faktor – faktor buruh, modal, manajemen, bahan 
mentah dan sumber – sumber lainnya. 

2. Ruang lingkup industri, hanya memperhitungkan faktor – faktor yang 
berhubungan dan berakibat terhadap industri tertentu seperti industri 
perminyakan, batu bara, timah, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lain 
sebagainya. 

3. Ruang lingkup organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan atau organisasi 
lebih memungkinkan melihat hubungan timbal balik antara faktor untuk 
diukur dan dapat dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain. 

4. Ruang lingkup pekerjaan individual, sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
pekerjaan dan ketersediaan peralatan proses dan karena adanya faktor motivasi 
yang tidak dapat diukur, sedangkan motivasi ini sangat mempengaruhi hasil 
pekerjaan. 



Produktivitas juga memlilki unsur – unsur yang merupakan parameter 

penilaian dari tingkat produktivitas. Menurut Sedarmayanti (2001;59), sebagai 

berikut: 

1.  Efisiensi 

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (iput) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang 

sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin 

besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi semakin 

kecil masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. 

Pengertian efisiensi disini lebih berorientasi kepada masukan sedangkan 

masalah keluaran (output) kurang menjadi perhatian utama.  

2.  Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Pengertian 

efektivitas berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan 

masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan 

efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 

efisiensi meningkat.  

3.  Kualitas 

Produktivitas bukan hanya berhubungan dengan hal yang kuantitatif saja 

tetapi juga berhubungan dengan kualitas, kualitas dilihat dari cara pencapaian 

tujuan atau penggunaan sumber – sumber. Semakin baik metode atau cara 

yang ditempuh, akan semakin menunjang produktivitas. 

 

 Suatu organisasi yang memulai pogram peningkatan produktivitas harus 

diawali dengan pengukuran produktivitas, kemudian hasil dari pengukuran 

tersebut dinilai atau dibandingkan dengan nilai–nilai rencana yang telah  

ditentukan. Berdasarkan penilaian ini, dapat disusun rencana jangka pendek 

maupun rencana jangka panjang. Dan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan perlu dijalankan usaha peningkatan produktivitas secara formal. 



Kegitan siklus ini harus terus menerus dilakukan dalam upaya penigkatan 

produktivitas dengan memulai melakukan pengukuran produktivitas kembali. 

 

2.1.2 Pengukuran dan Manfaat 

2.1.2.1 Kriteria Pengukuran Produktivitas 

Salah satu langkah penting menuju perbaikan produktivitas dalam setiap 

perusahaan adalah merancang serta mengimplementasikan sistem pengukuran 

yang memberi manfaat yaitu : 

a. Validitas (Validity) 

Pengukuran yang paling valid adalah jika hasilnya secara akurat dapat 

menggambarkan produktivitas yang terjadi. 

b.   Lengkap (Completeness) 

Kriteria ini berhubungan dengan ketelitian diamana semua keluaran yang 

didapat dan masukan yang dipakai, diukur dan termasuk dalam pengukuran 

produktivitas tersebut. 

c.   Dapat dibandingkan 

Pentingnya pengukuran produktivitas terletak pada kemampuanya untuk 

membandingkan periode yang satu dengan periode yang lainnya, atau dengan 

perusahaan sejenis atau terhadap standar objektif, dan menyimpulkan apakah 

sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif 

dibandingkan dengan hasil yang di inginkan. 

d.   Inklusif ( Inclusiveness) 

Pengukuran harus mencakup aspek – aspek selain kegiatan produksi 

seperti kualitas peralatan dan fasilitas. 

e.   Ketepatan Waktu ( Timeless) 

Agar pengukuran produktivitas berfungsi sebagai alat manajerial yang 

efektif, maka hasil pengukurannya harus disampaikan kepada manajer yang 

bertanggung jawab dalam waktu sesingkat mugkin. 

f. Biaya yang efektif ( cost effectiveness ) 

Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan biaya 

pengukuran itu sendiri. 



 

2.1.2.2 Pengukuran Produktivitas 

Perusahaan selalu ingin mengetahui sejauh mana jalannya operasi 

perusahaannya dalam kategori berhasil atau tidak dalam meningkatkan 

produktivitas usaha untuk meningkatkan produktivitas perlu dilakukan dengan 

mengadakan pengukuran secara periodik dan membandingkan hasil – hasilnya 

guna menemukan perkembangan produktivitas yang ada. 

Produktivitas secara umum menurut Husein Umar (2005;157) dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

   Output 
 Produktivitas =     
      Input  
     

Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain: 

Jumlah satuan fisik produk atau jasa, nilai rupiah produksi atau jasa, nilai tambah, 

jumlah pekerjaan / kerja dan lain sebagainya. 

 Sedangkan ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain : 

Jumlah waktu, jumlah tenaga kerja, jumlah jam – orang, jumlah biaya tenaga 

kerja, dan lain sebagainya. 

 Hasil bagi antara output dan input akan menghasilkan suatu besaran angka. 

Angka besaran tersebut akan memperlihatkan pada kita : 

a. Apakah produktivitas itu meningkat dari satu periode ke periode yang lain. 

b. Apakah produktivitas satu perusahaan lebih baik daripada perusahaan 

yang lain. 

 

Dilihat dari sisi masukannya lebih lanjut menurut Husein Umar 

(2005;156) produktivitas dapat dibedakan atas dua jenis: 

1.   Produktivitas Bagian (parsial) 

Produktivitas bagian merupakan suatu pernyataan mengenai perbandingan 

keluaran (output) dengan satu masukan (input), misalnya: 

 



� Produktivitas Tenaga Kerja 

Rumus: 

 

Produktivitas               =       Jumlah Produksi/Penjualan 
Tenaga Kerja     Jumlah Tenaga Kerja 

 

2.   Produktivitas Total 

Produktivitas total menyatakan perbandingan keluaran bersih dengan jumlah 

faktor masukan tenaga kerja dan modal 

 

 Produktivitas total     =                       Output Neto 

                 Total jml. Tenaga kerja & Modal kerja 

                 Semua Faktor Input. 

 

Produktivitas parsial memiliki kegunaan antara lain: 

1. Untuk memberitahukan manajer apakah produktivitas masukan indvidual 

meningkat atau menurun. 

2. Memfokuskan pada satu masukan agar mudah menghitung dan 

memahaminya pada tingkat operasi. 

 

Sedangkan kelemahan produktivitas parsial antara lain: 

1. Tidak memfokuskan pada produktivitas masukan yang lainnya. 

2. Ukuran ini tidak memertimbangkan dampak substansial suatu masukan 

dengan masukan yang lain. misalnya terjadi peningkatan produktivitas 

tenaga kerja tetapi terjadi penurunan pada bahan baku. 

 

Produktivitas total merupakan rasio kuantitas keluaran yang dihasilkan 

terhadap kuantitas seluruh masukan yang dipakai, dimana masukan adalah 

terhadap seluruh masukan yang dipakai, dimana masukan adalah gabungan 

berdasarkan harga periode berjalan. Kegunaan dari produktivitas total antara lain: 

a. Mengukur produktivitas gabungan dari seluruh untuk menghasilkan  keluaran, 

dengan demikian akan mengevaluasi substitusi masukan. 



b. Mengakui bahwa keuntungan produktivitas dapat datang dari pemakaian 

masukan yang lebih sedikit untuk memproduksi tingkat keluaran tertentu atau 

dengan kata lain dengan mengubah baruan masukan yang dipakai untuk 

memproduksi keluaran tersebut. 

 

Sedangkan kelemahan dari produktivitas total adalah total pemberian 

bonus yang berbasiskan produktivitas parsial akan mendorong pegawai untuk 

memperbaiki produktivitasnya sendiri dan akan mengabaikan produktivitas total 

secara keseluruhan.  

 

2.1.2.3  Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Manfaat pengukuran produktivitas untuk organisasi atau perusahaan 

dinyatakan oleh Sinungan (2005;22) sebagai berikut: 

1. Digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong 

efisiensi produk. 

2. Dengan pemberitahuan awal, instalasi dan pelaksanaan suatu sistem 

pengukuran, akan meninggikan kesadaran pegawai dan minatnya pada tingkat 

dan rangkaian produktivitas. 

3. Diskusi tentang gambaran-gambaran yang berasal dari metode-metode yang 

relatif kasar ataupun dari data yang kurang memenuhi syarat sekalipun, 

ternyata memberi dasar bagi penganalisaan proses yang konstruktif dan 

produktif. 

4. Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas terlihat pada 

penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target/sasaran 

tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan 

manajemen secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan.     

 

2.1.2.4  Manfaat Peningkatan Produktivitas 

 Peningkatan produktivitas dapat memberikan manfaat baik terhadap 

emiten atau perusahaan itu sendiri maupun kepada karyawannya. 



Manfaat peningkatan produktivitas terhadap emiten atau 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 baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik apabila nilai 

tambahan dapat dinikmati sepadan baik oleh karyawan atau pengusaha, 

maupun pemegang saham. 

4. Mendorong perluasan lapangan kerja karena keuntungan yang diperoleh dapat 

dimanfaatkan untuk ekspansi perusahaan yang bisa berarti adanya kebutuhan 

akan tenaga kerja baru. 

 

Sedangkan manfaat peningkatan produktivitas bagi karyawan yang bekerja 

dalam organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya pendapatan dan jaminan sosial lainnya, yang akan 

memperbesar daya beli barang dan jasa ataupun kemampuannya untuk 

berinvestasi. 

2. Meningkatkan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu. 

Meningkatnya motivasi kerja dan prestasi. 

 

2.1.3 Produktivitas Tenaga Kerja 

 Sumber daya tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya atau input 

yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa (output). Efisiensi dalam 

mengubah sumberdaya  tenaga kerja tersebut akan menghasilkan produktivitas 

tenaga kerja yang lebih baik. Produktivitas tenaga kerja ini sangat menentukan 

hasil yang akan didapat. 

 Beberapa pengertian mengenai produktivitas tenaga kerja yang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 



Pengertian produktivitas tenaga kerja menurut Sedarmayanti (2001;65) 

adalah sebagai berikut: 

 “Produktivitas individu dapat dinilai dan apa yang dilakukan oleh individu 
tersebut dalam kerjanya. Dengan kata lain, produktvitas individu adalah 
bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaanya atau unjuk kerja (job 
performance) 

 

Pengertian produktivitas tenaga kerja menurut Cascio yang dikutip oleh 

Nenden (2004;25), sebagai berikut : 

 “Productivity is a measure of the output of goods and services realtive  to 

the input of labor, material and equipmen” 

 

Sedangkan Bambang Kussriyanto (1993;12) mengemukakan bahwa : 

“ Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas maka secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh prestasi tenaga kerja 

yang bersangkutan, oleh karena itu, maka terdapat hubungan antara tingkat 

produktivitas tenaga kerja dengan prestasi yang dicapai oleh tenaga kerja tersebut.  

 

2.1.3.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja. 

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, yang dikutip 

Sedarmayanti (2001;71), ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas 

tenaga kerja antara lain: 

1. Sikap kerja, seperti: kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work), 

dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim.    

2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam 

manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam teknik industri. 

3. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercemin dalam 

usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 



meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan panitia 

mengenai kinerja unggul. 

4. Manajemen produktivitas, yaitu: manajemen yang efisien mengenai sumber 

dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. 

5. Efisiensi tenaga kerja, seperti: perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. 

6. Kewiraswastaan, yang tercemin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam 

berusaha, dan berada pada jalur yang benar dalam berusaha. 

 

Disamping hal tersebut, menurut Sedarmayanti (2001;72) terdapat pula 

berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah: 

1.  Sikap mental, berupa: 

     a.  Motivasi kerja 

Tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja manusia sangat dipengaruhi 

oleh motivasi kerjanya. Secara teori, motivasi kerja menunjuk pada 

dorongan untuk bekerja, yaitu besar kecilnya upaya yang dikerahkan 

seseorang untuk mencapai sasaran pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan 

diantaranya adalah atasan, rekan kerja, sarana fisik, kebijaksanaan dan 

peraturan perusahaan, imbalan jasa materil dan non materil, jenis pekerjaan 

dan besar kecilnya tantangan. Motivasi seseorang untuk bekerja dengan giat 

dipengaruhi oleh sistem kebutuhan individu yang bersangkutan.  

     b.  Disiplin kerja 

 Disiplin merupakan tingkah laku atau sikap seseorang berupa kepatuhan dan 

ketaatan secara sadar terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkungan 

kerja karena adanya keyakinan bahwa dengan adanya aturan-aturan itu 

tujuan akan tercapai 

     c.  Etika kerja. 

Biasanya merupakan seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang 

diterima sebagai pedoman dan pola tingkah laku tenaga kerja. 

 

 



2.  Pendidikan 

Pada umumnya seorang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas. Kemampuan seseorang 

untuk bekerja berawal dari pendidikan yang dimilikinya. Apabila seseorang 

bekerja sesuai latar belakang pendidikanya, biasanya orang tersebut akan lebih 

cakap dalam bekerja sehingga mampu untuk menghasilkan produktivitas yang 

tinggi. 

3.  Keterampilan 

Pada aspek tertentu apabila pegawai semakin terampil, maka akan lebih 

mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Pegawai akan 

menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan 

pengalaman (experience) yang cukup. 

4.  Manajemen 

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang  

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta 

mengendalikan staf atau bawahannya. Apabila manajemennya tepat maka 

akan menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehigga dapat mendorong 

pegawai – pegawai melakukan tindakan produktif. 

5.  Hubungan Industrial Pancasila. 

Dengan penerapan hubungan industrial pancasila maka akan : 

a. Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara 

produktif sehingga produktivitas meningkat. 

b. Menciptakan 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 atau yang biasa disebut sebagai upah itu 

cukup tinggi maka dapat meningkatkan konsentrasi kerja dan kemampuan 

yang dimiliki yang 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 

Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya 

dimasudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. Apabila 

jaminan sosial karyawan mencukupi maka akan dapat menimbulkan 

kesenangan bekerja, sehingga mendorong pemanfaatan kemampuan yang 

dimiliki untuk meningkatkan tenaga kerja. 

9.  Lingkungan dan Iklim Kerja 

Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar 

senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawadnya untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan produktivitas. 

10. Sarana Produksi 

 Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. 

Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik, terkadang dapat 

menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai. 

11. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat guna dan lebih maju tingkatannya 

maka akan memungkinkan : 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memprkecil terjadinya pemborosan bahan sisa. 

12. Kesempatan Berprestasi 

 Setiap karyawan yang bekerja tentu mengharapakan peningkatan karir atau 

pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat baik bagi 

dirinya maupun bagi perusahaan. Apabila terbuka kesempatan untuk 

berprestasi maka akan menimbulkan dorongan psikologis untuk 

meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 



 Menurut Sinungan (2005;68), penggunaan motivator yang tepat akan 

menimbulkan suasana konduktif atau berakibat kepada produktivitas yang lebih 

tinggi. Semua itu mencakup sistem pemberian insetif dan pembentukan sikap 

mental karyawan dan pengusaha melalui peningkatan rasa ikut memiliki, 

tanggung jawab, dan mawas diri dalam rangka kelangsungan hidup perusahaan. 

   

2.1.3.2 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

 Dalam pengukur produktivitas tenaga kerja dapat dengan menggunakan 

metode pengukuran produktivitas parsial yang telah dijelaskan diatas. Rumus 

yang digunakan dalam menghitung produktivitas tenaga kerja adalah: 

  
                                                                   Jumlah Produksi/Penjualan 
 Produktivitas tenaga kerja =       
      Jumlah Tenaga Kerja    

 

 Ukuran produktivitas tenaga kerja dapat menunjukan efisiensi proses 

produktivitas yang ditinjau dari sudut pandang salah satu faktor produksi saja, 

yaitu unsur manusianya. Ukuran ini berupa keluaran produksi, hasil penjualan 

atau jumlah pendapatan yang dihasilkan per karyawan atau per satuan waktu 

kerja. 

 

2.1.3.3 Cara Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 

 Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terdapat beberapa cara 

yang dapat dilakukan. Menurut Ravianto (1988:17), yang dikutip oleh Nenden 

(2004;34) upaya yang dapat ditempuh untuk menciptakan tingkat produktivitas 

tenaga kerja yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas melalui perbaikan investasi 

Penerapan teknologi maju dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti 

koputer, dapat membantu organisasi tersebut dalam mencapai produktivitas 

yang tinggi. Tentu saja dalam pengambilan keputusan untuk memilih jenis 

investasi yang mana yang akan diambil harus dilakukan secara objektif dan 

hati – hati. 



2. Meningkatkan Produktivitas Melalui Insentif 

Uang tentu saja sangat menarik perhatian tenaga kerja. Melekatkan insetif 

uang pada pertambahan produktivitas merupakan perangsang yang cukup 

ampuh guna menaikan partisipasi aktif tenaga kerja 

3. Meningkatkan Produktivitas Melalui Pelibatan Tenaga Kerja 

Jika sifat – sifat manajemen dan tenaga kerja dapat bekera sama, maka 

organisasi tersebut didukung oleh anggota – anggotanya dan akan menjadi 

lebih produktif. Tenaga kerja yang bersemangat dalam mengejar sasaran dapat 

meningkatkan produktivitas di bawah kondisi kerja yang relatif kurang baik 

sekalipun, dan mereka akan menerima perubahan – perubahan yang terjadi 

tanpa hanbatan. Namun dalam penerapan, perlu diperhatikan agar manajemen 

dapat memberikan kepada karyawannya suatu derajat pengendalian atas tujuan 

mereka sendiri, tanpa harus menumpulkan kekuasaan manajemen dalam 

pengelolaan sumber daya, termasuk tenaga kerja. 

4. Jenis pelatihan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas  

Pelatihan produktivitas yang terbaik adalah mengembangkan kemampuan 

serba guna yang dapat diterapkan atas segala jenis operasi. Beberapa contoh 

jenis pelatihan dasar tersebut diantaranya: 

a. Kreativitas: yaitu teknik – teknik dasar untuk merangsang gagasan baru 

dan menghasilkan inovasi berkaitan dengan pekerjaan. 

b. Manajemen waktu: kesadaran akan berapa banyak waktu secara rutin 

terbuang da prosedur penggunaan waktu secara lebih baik 

c. Reduksi biaya: kesadaran akan pemakaian biaya secara efisien dan efektif, 

mengendalikan serta menurunkan biaya – biaya secara cerdik dan tanpa 

menurunkan kualitas. 

d. Evaluasi ekonomis: apresiasi terhadap data yang dibutuhkan untuk menilai 

investasi dan bagaimana mengevaluasi proposal 

e. Perbaikan metode: pengembangan sikap kritis yang dapat menditeksi 

operasi yang tidak efisien dan mengaplikasikan studi gerakan (motion 

study) serta mampu membuat diagram proses guna memperbaiki operasi 

yang tidak efisien 



5. Sifat Partisipatif Tenaga Kerja 

Partisipasi tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai pelibatan karyawan dalam 

proses – proses keputusan yang dilakukan organisasi. Dalam situasi kerja yang 

bercirikan partisipatif, tenaga kerja akan terlibat tidak hanya secara fisik tetapi 

juga secara mental dan emosional. Gaya kepemimpinan yang partisipatif  

memiliki daya untuk memotivasi karyawan agar memberikan kontribusi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi juga mendorong kesediaan 

tenaga kerja untuk menerima tanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan 

kepadanya atau organisasi. 

 

2.2  Teori Agensi 

 Kita tahu bahwa tujuan dari manajer keuangan adalah untuk 

memaksimalisasi keuntungan bagi pemilik perusahaan. Karenanya manajer bisa 

dipandang sebagai agen dari pemilik perusahaan yang telah menyewanya dan 

memberinya kekuasaan untuk mengelola perusahaan demi mendaptkan 

keuntungan bagi si pemilik. 

 Secara teori, manajer keuangan cenderung mendukung untuk 

memaksimalisasi laba bagi pemilik perusahaan. Tetapi pada prakteknya para 

manajer juga memperhitungkan aspek – aspek lain seperti: keuntungan bagi 

dirinya, gaya hidupnya, dan keuntungan – keuntungan sampingan lainnya seperti 

kantor yang mewah, mobil dinas, tunjangan – tunjangan; yang semuanya dibiayai 

oleh perusahaan. Hal – hal seperti itu akan membuat si manajer cenderung tidak 

berani mengambil resiko tinggi apabila resiko itu bisa menyebabkan berkurangnya 

keuntungan pribadinya atau bahkan pemecatannya, maka manajer cenderung 

mengambil resiko yang moderat saja. Keadaan seperti ini bisa dibilang tidak 

menghasilkan keuntungan yang maksimum, dan bisa dianggap merugikan bagi 

pemilik perusahaan yang seharusnya menerima keuntungan maksimal. 

 

2.2.1  Pemecahan Masalah Agensi 

 Konflik antara kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan pribadi 

manajer saat ini disebut sebagai masalah agensi (agency problem), keadaan 



dimana manajer akan cenderung mendahulukan kepentingan pribadinya daripada 

kepentingan pemilik perusahaan. 

 Permasalahan ini bisa dicegah, atau setidaknya diminimalisasi melalui dua 

faktor yaitu : market force dan biaya agensi (agency cost). 

1. Market Force 

  Akhir – akhir ini banyak perusahaan dana gabungan (mutual fund), 

perusahaan – perusahaan asuransi, dan perusahaan pengelola dana pensiun, yang 

memiliki porsi saham yang cukup tinggi, yang mulai aktif dalam manajemen 

internal perusahaan lain. 

  Demi menjamin kompetensi manajemen dan meminimalisasi masalah 

agensi, perusahaan – perusahaan ini sering menggunakan suara mereka, dalam 

voting, untuk mengeluarkan para manajer yang mereka nilai tidak kompeten dan 

menggantinya dengan manajer baru yang mereka rasa lebih kompeten. 

  Perlu diingat bahwa perusahaan – perusahaan ini biasanya menggunakan 

hak suara (voting) mereka untuk memilih direktur perusahaan, yang dipercaya 

untuk merekut dan memecat para manajer. Selain itu, perusahaan – perusahaan 

yang memiliki cukup banyak saham bisa berkomunikasi dan menekan para 

manajer untuk bekerja sesuai dengan keinginan mereka atau memecatnya. 

  Market force lain yang akhir – akhir ini mendorong para manajer untuk 

tidak meraup keuntungan pribadi sebesar – besarnya adalah penjajahan (hostile 

take over). Penjajahan adalah pengambilalihan perusahaan (target) oleh 

perusahaan lain (penjajah) yang tidak disukai oleh para manajer perusahaan target. 

Penjajahan semacam ini biasanya terjadi karena perusahaan target dikelola dengan 

buruk, sehingga harga sahamnya jatuh. Penjajah yakin bahwa bila ia membeli 

perusahaan itu dengan harga murah, kemudian merestrukturisasi manajemen 

(yang biasanya melibatkan pemecatan manajer lama), operasi, dan keuangannya, 

ia bisa meningkatkan kualitas perusahaan target itu dan meningkatkan harga 

saham perusahaan tersebut. Meskipun ada teknik – teknik yang bisa digunakan 

untuk mencegah penjajahan, tapi ancaman akan penjajahan yang bisa terjadi 

sewaktu – waktu seringkali bisa memotivasi para manajer untuk memberikan 

keuntungan yang maksimal bagi pemilik perusahaan. 



2. Biaya Agensi (Agency Cost) 

Untuk menjaga kemungkinan penjajahan tapi tetap mencegah atau 

meminimalisasi masalah agensi dan memaksimalisasi keuntungan bagi pemilik 

perusahaan, para stakeholder bisa menggunakan Biaya Agensi, yang dibagi 

menjadi 4 jenis : 

a. Pengawasan Pengeluaran (Monitoring Expenditures). 

Hal ini bisa mencegah pemborosan untuk kepentingan pribadi para 

manajer. Sebagai gantinya biaya bisa dialihkan pada audit dan prosedur- 

prosedur kontrol yang digunakan untuk membatasi ruang gerak para manajer 

sehingga mereka cenderung bekerja untuk memaksimalisasi  keuntungan bagi 

pemilik perusahaan. 

b. Perjanjian Pengeluaran (Bonding Expenditure). 

Hal ini bisa mencegah konsekuensi dari perubahan tidak tepuji para 

manajer. Biasanya, pemilik perusahaan membayar pihak ketiga untuk 

mendapatkan fidelity bond. Bond / perjanjian ini berupa kontrak dimana 

perusahaan pihak ketiga / penjamin akan membayar ganti rugi, sampai batas 

jumlah tertentu, atas kerugian keuangan yang diakibatkan oleh perbuatan tak 

terpuji manajer. 

c. Opportunity Cost. 

Hal ini biasanya timbul di perusahaan – perusahaan besar yang agak sulit 

merespon pada kesempatan – kesempatan baru. Ketidakmampuan manajer 

untuk mengambil kesempatan yang muncul bisa diakibatkan oleh struktur 

organisasi, hierarki pengambilan keputusan, dan mekanisme kontrol 

perusahaan yang memang cenderung lambat di perusahaan – perusahaan 

besar. 

d. Menstrukturisasi Pengeluaran (structuring Expenditures). 

Teknik ini merupakan teknik yang paling banyak dipakai, paling 

berpengaruh, dan paling mahal. Teknik ini berupa strukturisasi kompensasi 

para manajer sehingga sejalan dengan maksimalisasi harga saham perusahaan. 

Tujuannya adalah untuk memberikan insetif bagi para manajer sehingga 

mereka bekerja demi keuntungan maksimal pemilik perusahaan karena 



mereka mendapat kompensasi dari itu. Disamping itu, paket kompensasi ini 

bisa membuat para manajer menjadi kompetitif, dan perusahaan bisa 

mengangkat atau merekut manajer yang terbaik. 

 

2.2.1.1 Kompensasi 

Beberapa pengertian mengenai kompensasi  yang dikemukakan oleh para 

ahli, yaitu:   

 Efendi (2005;244) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kompensasi adalah sebagai berikut: 

“Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai 
sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang 
atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insetif, dan tunjangan 
lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, 
uang cuti, dan lain-lain”.   

  
Pengertian  kompensasi oleh Gary Dessler (2004;72) yang diterjemahkan 

oleh Eli Tanya adalah sebagai berikut : 

“Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran atau imbalan bagi 

karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka”. 

 
Pengertian kompensasi menurut Mutiara (2004;75) adalah sebagai berikut: 

“kompensasi dapat didefiniskan sebagai setiap bentuk penghargaan yang 

diberikan kepada karywan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka 

berikan kepada organisasi”. 

 
 Sedangkan menurut Hasibuan (2003;118) yang dimaksud kopensasi 

adalah sebagai berikut: 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan”.  

 

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

adalah segala sesuatu atau imbalan yang diterima seseorang khususnya karyawan 

sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. 



 

2.2.1.1.1 Komponen Kompensasi 

 Sistem kompensasi sangat bervariasi, bergantung pada sifat industri, 

perusahaan, dan macam pekerja yang terlibat didalamnya. Terdapat dua macam 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan, yaitu finansial dan non – finansial. 

 Kompensasi menurut Mondy & Noe yang dikutip oleh Mutiara (2004;76) 

terdiri dari komponen–komponen sebagai berikut: 

A. Financial Compesation 

a. Direct Financial Compensation; wages, salaries, commisions, bonuses. 

b. Indirect Financial Compensation 

� Insurance Plans: life, health, surgical, dental, casualty. 

� Social Assistance Benefits: retirement plans, social security, workers’ 

compensation, educational assistance, employee service. 

� Paid Absences: vacations, holidays, sick leave. 

B. Nonfinancial Compensation 

a. The job; interesting duties,challenge, responsibility, opportunity for 

recognition, feeling of achievement, advancemet opportunities. 

b. Job Evironment; sound policies, competent supervision, congenial 

coworkers, appropriate status symbol, comfortable working condition, 

flextime, compressed work week, job sharing, cafetaria compensation, 

telecommuting.  

 

Dari hal diatas dapat dijelaskan bahwa komponen kompensasi terdiri dari 

kompensasi keuangan dan kompensasi non keuangan. Kompensasi keuangan 

dibagi lagi atas kompensasi keuangan langsung yang terbagi atas upah, gaji, 

komisi, bonus, dan kompensasi keuanagan tidak langsung berupa asuransi, 

tunjangan dan lain sebagainya. 

Sedangkan kompensasi non keuangan berguna untuk memberikan 

kepuasan bagi karyawan yang dibagi atas kepuasan yang berasal dari tempat kerja 

seperti tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, dan kepuasan yang 



berasal dari lingkungan kerja seperti kebijakan yang baik, atasan yang kompeten, 

kondisi kerja yang nyaman. 

Selain itu menurut Hasibuan (2003;118) kompensasi dibedakan menjadi 

dua yaitu: kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah dan upah 

insentif serta kompensasi tidak langsung (indirect compensation) atau 

kesejahteraan karyawan. 

Gaji adalah 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. 

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekera harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. 

Upah insetif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insetif ini merupakan alat 

yang dipergunakan pendukung prinsip adil  dalam pemberian kompensasi.  

Benefit & service adalah kompesasi tambahan (financial/nonfinancial) 

yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan 

dalam usaha – usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti tunjangan 

hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, sarana ibadah, dan lain sebagainya. 

Sedangkan Gary Dessler (2004;72) mengemukakan bahwa komponen 

kopensasi terdiri dari dua komponen yaitu: 

 “Pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insetif, komisi, 

dan bonus. Dan ada juga pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk 

tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan yang diberikan oleh atasan 

mereka”. 

 Sedangkan menurut Prabu Mangkunegara (2002;85) bentuk kompesasi 

pegawai terdiri dari dua yaitu: 

1. Upah dan Gaji 

Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau uang yang 

biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan per 

setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada 

pegawai atas jasa pelayanan yang diberikan secara bulanan. 



2. Benefit (keuntungan) dan pelayanan 

Benefit adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang secara 

cepat dapat ditentukan. Sedangkan pelayanan adalah nilai keuangan (moneter) 

langsung untuk pegawai yang tidak dapat secara mudah ditentukan. 

 

2.2.1.1.2 Tujuan Kompensasi 

 Adapun tujuan atas pemberian kompensasi antara lain sebagai berikut: 

a. Menghargai prestasi kerja 

Pemberian kompensasi merupakan suatu penghargaan seseorang terhadap 

prestasi kerja karyawannya. Hal tersebut selanjutnya akan mendorong kinerja 

karyawan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

b. Menjamin keadilan 

Setiap perusahaan berusaha untuk memberikan komensasi secara adil. 

Pemberian kompensasi kepadamasing – masing karyawan sesuai dengan 

tugas, fungsi, jabatan dan prestasi kerjanya. 

c. Mempertahankan pegawai 

Dengan pogram kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih senang 

untuk bertahan pada perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya karyawan – karyawan dari perusahaan, terutama karyawan ang 

mempunyai prestasi yang cukup tinggi. 

d. Memperoleh pegawai yang bermutu 

Kompensasi perlu diterapkan secara baik untuk menarik para calon 

pegawai, karena perusahaan – perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja. 

Tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga 

kerja. Terkadang tingkat gaji yang relatif tingi diperlukan untuk menarik para 

calon pegawai yang cakap dan berpengalaman. 

e. Pengendalian biaya 

Suatu pogram kompensasi yang rasional dapat membantu perusahaan 

untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada 

tingkat yang layak. Dengan pogram kompensasi yang baik akan mengurangi 

seringnya pelaksanaan rekuitmen sebagai akibat dari semakin seringnya 



karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Dengan 

demikian perusahaan dapat melakukan penghematan biaya untuk rekruitmen 

calon pegawai baru. 

f. Memenuhi peraturan 

Pemberian kompensasi yang baik bukan berarti harus melanggar 

ketentuan-ketentuan yang ada. Pogram kompensasi yang baik dapat memenuhi 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga intervensi pemerintah 

dapat dihindarkan.  

 

2.2.1.1.3 Asas Kompensasi 

 Program kompensasi (balas jasa) harus diterapkan atas asas adil dan layak 

serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip 

adil dan layak harus mendapatkan perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas 

jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. 

a. Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tangung jawab, jabatan 

pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi.  

b. Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada 

tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan 

besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan 

eksternal konsistensi yang berlaku  

 

2.2.1.1.4 Insentif 

 Menurut Efendi Hariandja (2005;243) insentif dapat diartikan sebagai : 

“Bentuk pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan dengan 
kinerja dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja dan diartikan 
sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai akibat peningkatan 
produktvitas atau penghematan biaya”.  

 



 Sedangkan menurut Prabu Mangkunegara (2002;89) mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan insentif adalah sebagai berikut: 

“kompensasi adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan 
oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja 
dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 
organisasi atau dengan kata lain, insetif kerja merupakan pemberian uang 
di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai 
pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada 
organisasi”.   

 

 Para karyawan akan merasa lebih baik apabila mereka mendapatkan 

kompensasi yang adil. Kompensasi merupakan cara untuk memotivasi karyawan 

agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya. Pogram insetif merupakan pogram 

kompensasi khusus yang diarancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. 

 Pogram insetif memiliki beberapa jenis dengan karakter masing – masing. 

Adapun jenis – jenis dari insetif adalah sebagai berikut: 

a. Insentif  individual 

� Bonus; insetif kinerja perorangan dalam bentuk pembayaran khusus di luar 

dan diatas gaji karyawan. 

� Sistem penggajian prestasi (merit salary system); program insentif yang 

menghubungkan kompensasi terhadap kinerja dalam pekerjaan non – 

penjualan. 

� Pembayaran atas kinerja (pay-for-performance); insetif perorangan yang 

diberikan kepada seseorang manajer terutama untuk output yang produktif. 

b.  Insetif perusahaan 

� Rencana upah bagi laba (profit sharing plans); program insentif  yang 

membagikan bonus kepada karyawan apabila laba perusahaan diatas 

tingkat tertentu. 

� Rencana upah atas pengetahuan (pay-for-knowledge plans); program 

insentif untuk mendorong para karyawan mempelajari keterampilan baru 

atau menjadi ahli dalam pekerjaan yang berbeda. 

 



Suatu rencana upah insetif yang baik akan meliputi tujuan – tujuan sebagai 

berikut: 

Untuk manajemen 

a.  Biaya yang berkurang sebagai akibat dari produktivitas yang meningkat 

b. Pengendalian biaya yang lebih baik, yang menuju pada produksi  yang 

lebih konsisten, lebih seragam dan kurang variabel dalam biaya nyata  

c. Pendayagunaan fasilitas yang lebih baik 

d. Moril karyawan yang lebih baik, karena pendapatan menjadi sebanding 

dengan usaha perorangan. 

Untuk karyawan 

a.  Kesempatan untuk mendapatkan uang sebagai kelebihandari tarif dasar 

dan sebanding dengan usaha perorangan 

b. Kesempatan untuk penghargaan secara individu 

c. Kesempatan untuk semangat bersaing yang sehat diantara para karyawan 

d. Kesempatan bagi para karyawan untuk mengendalikan tingkat standar 

kehidupan mereka oleh inisiatif mereka sendiri. 

Rencana insentif  cenderung untuk menghubungkan kompensasi 

manajemen pada harga saham perusahaan. Cara yang paling banyak dipakai 

adalah dengan memberikan stock option. Apabila harga saham di pasar naik, yang 

kini nilainya sudah lebih tinggi. Secara teori hal ini dapat meningkatkan motivasi 

kerja. 

 

2.2.1.2 Employee stock Ownership Program (ESOP) 

2.2.1.2.1 Sejarah ESOP 

Sejarah pertumbuhan ESOP dapat ditelusuri sampai dengan lebih lima 

puluh tahun silam di Amerika. Sebelum diperkenalkannya ESOP, sebagian besar 

perusahaan di negara tersebut semata-mata dikelola untuk kepentingan pemilik 

modal atau pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis yang 

menganut faham individualisme sehingga pemegang saham selaku pemilik 

perusahaan dapat bertindak sesuai dengan keinginannya dalam pengelolaan 

perusahaan. Dalam sistem ekonomi ini, karyawan hanya dikelompokkan sebagai 



salah satu faktor produksi. Untuk itu, pihak perusahaan menganggap telah 

memberikan hak yang memadai kepada karyawannya apabila karyawan tersebut 

telah diberikan gaji atau balas jasa yang memadai. 

Pada tahun 1950-an, seorang ahli hukum yang juga investment banker 

bernama Louis Kelso1 mempunyai gagasan bahwa sistem kapitalis akan menjadi 

lebih kuat apabila karyawan diikutsertakan dalam kepemilikan saham persahaan. 

Dengan demikian, hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan tidak 

terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan karyawan juga sekaligus pemilik 

perusahaan. Sarana yang digunakan untuk memberikan kesempatan berpartisipasi 

dalam kepemilikan saham perusahaan adalah melalui program ESOP. Saat 

diperkenalkan program ESOP, hanya beberapa perusahaan yang tertarik untuk 

melaksanakan gagasan Kelso tersebut. Hal ini karena belum adanya ketentuan 

yang memberikan kemudahan serta manfaat (benefit) tertentu terhadap perusahaan 

yang bermaksud melaksanakan program ESOP. 

Untuk mendorong pertumbuhan ESOP, pada tahun 1973 Kelso 

mengusulkan kepada Senator Rusell Long, Ketua The Tax Senate Finance 

Committee, untuk secara tegas merumuskan dalam peraturan perundangundangan 

tentang pemberian kemudahan serta fasilitas terhadap pelaksanaan program 

ESOP. Hal ini mendapat tanggapan positif dari Senate dengan diundangkannya 

The Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA). Selanjutnya, ESOP 

juga telah diatur dalam The Tax Act of 1984 dan 1986 

 

2.2.1.2.2 Pengertian Esop 

 Secara garis besar ESOP merupakan suatu pogram ang dirancang untuk 

memotivasi karyawan yang berupa pemberian hak untuk membeli saham 

perusahaan sebagai suatu penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan 

kepada karyawan. 

 Ken Little (2001;3) berpendapat bahwa ESOP mempunyai arti sebagai 

berikut: 



“stock option is a right, issued by a corporation to an individual or an 

entity to buy a given amount of shares of company stock of a stated price 

within a specified period of time” 

 

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap karyawan pada 

suatu perusahaan mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan dengan 

jumlah dan harga yang telah ditentukan, dimana harga tersebut biasanya lebih 

rendah dari harga pasar. Dan pembelian saham perusahaan tersebut harus pada 

periode atau waktu yang telah ditentukan pula oleh perusahaan. 

 

2.2.1.2.3 Sarana-Sarana Untuk Membuat Kepemilikan Saham Oleh  

Karyawan (Employee Stock Ownership) 

 Menurut Badan Pengawasan Pasar Modal pada tahun 2002, terdapat 

beberapa pendekatan yang tersedia bagi perusahaan dalam membuat kepemilikan 

saham oleh karyawan antara lain: 

1. Pemberian Saham (Stock Grants) 

Pendekatan paling sederhana adalah suatu perusahaan dapat 

menghibahkan saham perusahaan kepada karyawan-karyawan yang terpilih. 

Seringkali, hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kompensasi bonus sebagai 

penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang tinggi, untuk mengenalkan 

pentingnya seorang karyawan kunci, atau system penggajian baru di suatu 

organisasi. Hibah ini dapat berupa tanpa pembatasan (“non restricted”) atau 

dengan pembatasan (“restricted”). Pemberian saham tanpa pembatasan adalah 

suatu pemberian penghargaan berupa saham, biasanya diberikan kepada karyawan 

kunci untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. Penghargaan ini 

mirip dengan suatu bonus kas tradisional tetapi penghargaannya dalam bentuk 

saham. Pemberian saham dengan pembatasan adalah suatu penghargaan yang 

terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi karyawan. Pembatasan yang 

paling umum adalah suatu jadwal tunggu berdasarkan waktu, yang mengharuskan 

karyawan untuk tetap di perusahaan selama suatu jangka waktu tertentu sebelum 

seluruh kepemilikan atas seluruh sahamnya ditransfer.  



Kelebihan dan Kekurangan Pemberian Saham adalah sebagai berikut : 

Kelebihan : 

a. Dengan dibubuhkannya ketentuan vesting, stock grant dapat menjadi suatu 

alat retensi karyawan yang efektif; 

b. Stock grants merupakan program yang sederhana untuk diimplementasikan 

dan mudah difahami oleh karyawan; 

c.  Program ini memberikan suatu cara bagi perusahaan untuk membayar insentif 

yang terkait dengan kinerja tanpa menggunakan sumber daya kas; 

d. Memberikan karyawan suatu partisipasi modal di perusahaan. 

Kekurangan : 

a. Memberikan hak suara kepada karyawan 

b. Selama tidak diharuskan menginvestasikan kas pribadi, karyawan mungkin 

tidak merasakan nilai kepemilikan yang sebenarnya; 

c. Dapat menyebabkan masalah arus kas bagi karyawan sebagai akibat dari 

konsekuensi pajak dari penerimaan stock grant; 

d. Mengakibatkan pengakuan beban kompensasi bagi perusahaan. 

 

2.   Program Pembelian Saham Oleh Karyawan (Direct Employee Stock Purchase 

Plans) 

Program Pembelian Saham Oleh Karyawan memungkinkan karyawan 

membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Keputusan 

karyawan untuk membeli saham yang tersedia untuknya adalah sukarela.  

Dengan program ini karyawan dapat membayar sahamnya melalui 

pemotongan gaji. Karena karyawan diharuskan membayar “up front” (dimuka) 

atas saham yang mereka beli, suatu program pembelian saham oleh karyawan 

secara umum tidak menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi (biasanya kurang 

dari 25% dari karyawan yang memenuhi syarat), juga tidak akan merubah ekuitas 

perusahaan dalam jumlah besar kepada tenaga kerjanya (bila dibandingan dengan 

program kepemilikan saham yang lain) 

Kelebihan dan Kekurangan Pembelian Saham adalah sebagai berikut : 

 



Kelebihan : 

a. Program ini meningkatkan modal perusahaan; 

b. Program ini relatif sederhana untuk dibuat dan mudah bagi karyawan untuk 

memahaminya; 

c. Program ini mengembangkan jiwa investasi para karyawan. 

Kekurangan : 

a. Biaya investasi dapat menghambat karyawan untuk berpartisipasi; 

b. Ketentuan Pernyataan Pendaftaran mungkin merupakan suatu pokok persoalan 

bagi perusahaan tertutup; 

c. Program ini mengharuskan dibentuknya struktur administrasi untuk 

mengumpulkan dana, membeli saham dan monitoring ketaatan dengan 

peraturan yang sesuai. 

 

3. Program Opsi Saham (Stock Option Plans) 

Dalam program opsi saham, suatu perusahaan memberikan kepada 

karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk membeli suatu 

jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu tertentu, 

membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal pemberian. Periode 

waktu tertentu tersebut biasanya antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun 

dimulai pada tanggal pemberian dan harganya biasanya sama dengan harga pasar 

wajar saham pada saat pemberian. Konsep dibalik opsi ini adalah bahwa jika 

harga saham perusahaan meningkat dalam tahun-tahun setelah pemberian, 

karyawan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga lebih 

rendah yaitu harga yang berlaku pada waktu pemberian dan kemudian menjualnya 

dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga meningkat. Nilai suatu opsi saham 

bagi karyawan sifatnya terkait pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

Kelebihan dan Kekurangan Opsi Saham adalah sebagai berikut : 

Kelebihan : 

a. Opsi saham mengaitkan imbalan kepada karyawan dengan keberhasilan yang 

akan datang karena opsi tersebut hanya menjadi bernilai jika harga saham 

perusahaan meningkat; 



b. Opsi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan karyawan jika 

dikaitkan dengan jadwal waktu tunggu; 

c. Dari sudut pandang akuntansi, opsi secara umum tidak dipertimbangkan 

sebagai beban pada buku perusahaan. 

Kekurangan : 

a. Karena kompleksitasnya, opsi saham dapat sulit dimengerti oleh karyawan; 

b. Kas keluar yang diperlukan pada saat pelaksanaan, dapat dipandang sebagai 

suatu hal yang negatif oleh karyawan; 

c. Jika harga saham turun secara substansial di bawah harga pelaksanaan, opsi 

tersebut tidak memberikan insentif keuangan bagi karyawan. 

 

4. Employee Stock Ownership Plans (ESOPs) 

ESOPs merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk 

menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana (fund) yang akan 

melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. 

Pendekatan ini merupakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang 

diformulasikan oleh Kelso. 

 

5. Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs) 

Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat beberapa pendekatan lain 

untuk membagi ekuitas dengan para karyawan yang secara teknis tidak 

mengakibatkan transfer kepemilikan saham kepada para karyawan. Sering kali 

disebut sebagai “synthetic equity” programs (program ekuitas sintetis). Program 

jenis ini dapat dipakai apabila transfer aktual atas kepemilikan ekuitas kepada 

karyawan adalah tidak memungkinkan atau tidak diinginkan. 

 Stock Appreciation Rights (SARs) dan Phantom Stock adalah 

penangguhan kompensasi yang khusus dan alat kompensasi insentif yang 

dirancang untuk memberikan karyawan keuntungan ekonomis atas kepemilikan 

saham tanpa disertai terjadinya transfer saham sesungguhnya. Suatu program 

SARs merupakan sebuah hibah kepada seorang karyawan yang memberikannya 

hak pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang untuk menerima 



penghargaan berupa kas sebesar kenaikan dalam nilai dari sejumlah tertentu 

bagian saham perusahaan. Phantom Shares merupakan bagian-bagian dari nilai 

yang berkaitan dengan jumlah ekuivalen saham. Sebagaimana dengan SARs, nilai 

dari suatu penghargaan Phantom Stock biasanya dibayar kepada karyawan dengan 

kas, meskipun penghargaan tersebut dapat juga dalam bentuk saham. 

Kelebihan dan Kekurangan SARs and Phantom Stock adalah sebagai 

berikut : 

Kelebihan : 

a. Dengan ketentuan jadwal waktu tunggu, SARs dan Phantom Stock dapat 

memberikan metode yang efektif untuk mempertahankan karyawan; 

b. SARs dan Phantom Stock tidak mendilusi kendali suara dan hak-hak 

kepemilikan lainnya dari pemilik yang ada; 

c. Pernyataan pendaftaran tidak berlaku untuk jenis program ini jika 

pembayarannya dibuat hanya dengan kas. 

Kekurangan : 

a.  Menyebabkan suatu potensi penurunan kas yang signifikan bagi perusahaan 

ketika nilai dari penghargaan dibayarkan; 

b. Mungkin lebih sulit untuk mencapai tingkat motivasi yang tinggi karyawan 

pada perusahaan pada saat pemberian. Dan harus disesuaikan secara periodik 

(tidak boleh kurang dari satu tahun) untuk menggambarkan perubahan dalam 

harga penghargaan; 

c. Karyawan dikenakan pajak pada tarif penghasilan biasa atas total nilai 

penghargaan. 

 

2.2.1.2.4 Fungsi ESOP 

 Fungsi ESOP menurut Edward Graskamp dalam Media Akuntansi (edisi 

Mei 200;48): 

1. Pelaksanaan ESOP di suatu perusahaan dapat menunjang terjadinya Good 

Corporate Governance (GCG) 



2. Penerapan ESOP dapat menumbuhkan sense of belonging terhadap 

perusahaan diantara para karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan 

3. ESOP dapat menjadi insetif bagi para karyawan 

4. Pelaksanaan ESOP dapat mengembangkan Shareholder para perusahaan 

tersebut 

 

2.2.1.2.5 Tujuan ESOP  

 Menurut Tim Studi Penerapan ESOP Perusahaan Publik di Pasar Modal 

Indonesia, ESOP diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

1. memberikan penghargaan (reward) kepada seluruh pegawai, direksi dan 

pihak- pihak tertentu atas kontibusinya terhadap meningkatnya kinerja 

perusahaan 

2. menciptakan keselarasan kepentingan serta misi dari para karyawan dan 

pejabat eksekutif dengan kepentingan misi pemegang saham, sehingga tidak 

ada bentura kepentingan antara pemegang saham dengan pihak- pihak yang  

menjalankan kegiatan usaha perusahaan 

3. meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan 

karenamereka juga merupakan pemilik perusahaan, sehingga diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan 

4. Menarik, dan mempertahankan, dan memoivasi (attract, retain, and motivate) 

pegawai kunci perusahaan dalam rangka peningkatan shareholders’ value 

5. sebagai sarana pogram sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan 

strategi bisnis perusahaan jangka panjang, karena ESOP pada dasarnya 

merupakan bentuk kompensasi yang didasarkan atas prinsip insentif, yaitu 

ditujukan untuk memberikan pegawai suatu penghargaan yang besarnya 

berkaitan dengan ukuran kinerja perusahaan atau shareholders’ value. 

 

Apabila kita membaca dan memperhatikan tujuan dari ESOP yang 

dikemukakan oleh Tim Studi Penerapan ESOP di Pasar Modal Indonesia (2002), 



maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 

dangan adanya pelaksanaan ESOP pada perusahaan tersebut adalah untuk 

meningkatkan kinerja karyawannya. Dengan adanya perbaikan kualitas dan 

penyelarasan tujuan antara pihak manajemen dan pemengang saham, diharapkan 

akan mengasilkan peningkatan kinerja perusahaan. 

 

2.2.1.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi ESOP  

 Badan Pengawasan Pasar Modal (2002) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ESOP pada 

suatu perusahaan, yaitu: 

a. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ESOP yang 

ditujukkan dengan tingka pelaksanaan opsi adalah penggunaan tenaga 

profesional dalam merancang administrasi ESOP dan latar belakang ESOP di 

perusahaan. 

b. Faktor utama selain harga yang mempengaruhi peserta pogram ESOP dalam 

melaksanakan hak opsinya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang ESOP 

dan pengetahuan atas resiko ESOP. 

c. Faktor utama yang mempengaruhi adanya rencana pelaksanaan ESOP oleh 

perusahaan publik adalah tingkat pemahaman perusahaan terhadap ESOP dan 

pengetahuan perusahaan terhadap jenis – jenis ESOP. 

 

2.2.1.2.7 Ketentuan ESOP di Indonesia 

 Pada umumnya penerapan ESOP di Indonesia belum optimal karena tidak 

ada perangkat hukum yang mengatur ESOP secara khusus, baik ditinjau dari 

aspek pasar modal, perpajakan, maupun ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan 

penerapan ESOP dibatasi oleh rambu – rambu hukum yang sesungguhnya tidak 

secara khusus didesain untuk mengatur ESOP. Selain itu, untuk perusahaan 

tertutup yang belum go publik tetapi ingin melakukan pogram ini masih dibatasi 

dengan ketentuan penawaran umum mengingat belum adanya ketentuan khusus 

tentang ESOP. 



 Dalam kerangka pasar modal, ketentuan yang ada tentang kepemilikan 

saham oleh karyawan masih terbatas pada penjatahan pasti atas saham yang 

ditawarkan pada saat perusahaan meakukan penawaran umum perdana. 

Sedangkan untuk emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan ESOP 

selain dari penjatahan pasti tersebut, wajib memperhatikan ketentuan yang terkait 

dengan jenis sumber saham yang akan digunakan dalan pogram tersebut. Dalam 

hal ini emiten atau perusahaan publik bermaksud menerbitkan saham baru, maka 

harus terlebih dahulu memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (right) 

kepada para pemegang saham yang ada. Namun demikian, untuk emiten atau 

perusahaan publik yang memenuhi kriteria tertentu dapat melakukan penambahan 

modal tanpa right sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.D.4 

tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

Berdasarkan peraturan tersebut, emiten atau perusahaan publik dapat menambah 

saham yang ada, yang sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dengan 

kondisi sebagai berikut: 

a. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-

banyaknya 5% dari modal disetor; atau 

b. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi 

keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan 

kondisi tertentu yang dijabarkan dalam ketentuan ini. 

Dari Peraturan Bapepam No.IX.D.4, dapat dilihat bahwa penambahan 

modal  tanpa right lebih ditujukan kepada emiten atau perusahaan publik yang 

mengalami kesulitan keuangan dan bermaksud melakukan restrukturisasi 

keuangan. Beberapa emiten telah melakukan ESOP dengan menggunakan kondisi 

butir (a) pada peraturan diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, informasi yang 

disampaikan dalam rangka keterbukaan tentang ESOP juga mengacu pada 

Peraturan Bapepam No.IX.D.4, tersebut yang dirasa sangat terbatas. Demikian 

juga informasi tentang pelaksanaan (progress report) dan admistrasi dari program 

tersebut dalam laporan berkala agar tidak melanggar ketentuan – ketentuan pasar 

modal lainya, misalnya aspek keterbukaan serta potensi benturan kepentingan dan 



perdagangan orang dalam, mengingat perubahan status karyawan sebagai pemilik 

perseroan. 

Sealain dari peraturan Bapepam No.IX.D.4, ada beberapa Peraturan 

Bapepam lainnya yang sering juga dipakai didalam pelaksanaan ESOP, yaitu; 

1. Peraturan No.IX.A.7, yang berbicara tentang tanggung jawab manajer 

penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran 

umum, yang mengatur bahwa pegawai mendapat prioritas dari penjatahan 

sampai dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah penawaran umum. 

2. Peraturan No.IX.E.1, yang membahas mengenai benturan kepentingan 

transaksi tertentu. 

3. Peraturan No.XI.B.2, yang membahas mengenai pembelian kembali saham 

yang dikeluarkan oleh suatu emiten atau perusahaan publik. 

Sedangkan bidang perpajakan peraturan mengenai ESOP dituangkan 

dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ.43/1999. Dan dalam bidang 

akuntansi, terdapat PSAK No.53, 4 September 1998 yang mengatur standar 

akuntansi untuk kompensasi berbentuk saham. 

Adapun perkembangan pelaksanaan kepemilikan saham oleh karyawan di 

Indonesia, sebagai berikut: 

a. Sebelum tahun 1998, ESOP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, pada awal perkembangannya terbentuk alokasi saham pada saat 

perusahaan go public, sehingga dapat disimpulkan lebih merupakan “stock 

allocation” scheme, dimana pada penawaran tersebut karyawan memperoleh 

subsidi ataupun pinjaman yang dijaminkan oleh perusahaan. 

b. Tahun 1998 sampai sekarang, perkembangan lebih lanjut mengenai 

kepemilikan saham oleh karyawan selain penjatahan tetap hasil penawaran 

umum 10% kemudian lebih menyerupai suatu pogram opsi dimana sebelum 

melakuakan penawaran umum (go publik) karyawan diberi waran yang dapat 

dilaksanakan pembelian sahamnya dengan harga tertentu dimasa yang akan 

datang yang telah ditentukan periode dan harganya. 

 

 



2.3 Hubungan ESOP dengan Produktivitas 

 Setiap perusahaan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Namun 

sebagaimana setiap perusahaan pada umumnya, dalam menjalankan usahanya, 

suatu perusahaan mengharapkan karyawannya memiliki kemampuan 

produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Ini merupakan keinginan yang ideal bagi 

perusahaan yang berorientasi pada profit. 

 Akan tetapi, tidak semua karyawan yang direkrut oleh perusahaan 

mempunyai pola kerja yang sama. Setiap individu karyawan tertentu saja masing–

masing mempunyai motivasi dan latar belakang yang berbeda satu sama lainnya. 

Hal ini menimbulkan pola kerja dan hasil yang berbeda pula. 

 Penghargaan serta penggunaan motivator yang tepat akan menimbulkan 

suasana kondruktif atau berakibat kepada produktivitas yang lebih tinggi. Semua 

itu mencakup sistem pemberian insentif dan usaha-usaha menambah kepuasan 

kerja melalui sarana yang beraneka ragam.(Sinungan 1997;68). 

 Selain itu menurut Ravianto yang dikutip oleh Nenden (2004;34), 

melekatkan insentif uang pada pertambahan produktivitas merupakan perangsang 

yang cukup ampuh guna menaikan partisipasi aktif tenaga kerja.  

 Pemberian ESOP merupakan suatu penghargaan atau suatu bentuk 

kompensasi yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama,  baik bagi 

karyawan maupun bagi pihak perusahaan. ESOP diberikan kepada karyawan yang 

berprestasi. Hal ini tentu saja diharapakan dapat memicu karyawan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. Perusahaan berharap dengan adanya program 

kepemilikan saham oleh karyawan ini, para karyawan akan termotivasi untuk 

meningkatkan kualitas kinerjanya karena dengan adanya ESOP, diharapkan 

karyawan akan merasa memiliki perusahaan sehingga tingkat produktivitas tenaga 

kerja pada perusahaan akan meningkat sesuai dengan target yang ingin dicapai 

oleh perusahaan. 

 
 
 
 
 
 


