
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kompensasi 

2.1.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi (dalam bentuk gaji dan balas jasa 

lainnya) merupakan komponen-komponen biaya yang paling besar dan penting. 

Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh 

imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari pegawai. Salah satu cara untuk 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai adalah melalui 

kompensasi. 

Gary Dessler (2000:396) mendefinisikan kompensasi pegawai sebagai 

berikut “Employee compensation refers to all form of pay or rewards 

going to employees and arising from their employment.” 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kompensasi adalah semua 

imbalan, baik berupa materi (gaji, upah, komisi, dll) maupun non materi (makan 

siang, liburan, dll)  yang seseorang terima sebagai imbalan atas pekerjaannya. 

 

2.1.2 Komponen Kompensasi 

Komponen kompensasi terdiri dari berbagai bentuk. Berikut ini akan 

dijelaskan komponen kompensasi dari beberapa ahli. 

Komponen kompensasi menurut Mondy dan Noe (1993:443) terdiri dari: 

A. Financial Compensation 

• Direct Financial Compensation 

o Wages 

o Salaries 

o Commision 

o Bonuses 

• Indirect Financial Compensation 

o Insurance Plans : 



 Life, Health, Surgical, Dental, Casuality, etc. 

o Social Assistance Benefits : 

 Retirement Plans, Social Security, Worker’s Compensation, Educational 

Assistance, Employee Service. 

o Paid Absences : 

 Vacations, Holidays, Sick Leave, etc. 

B. Nonfinancial Compensation 

• The Job 

o Interesting Duties 

o Challenge 

o Responsibility 

o Opportunity for Recognition 

o Feeling of Achievement 

o Advancement Opportunities 

• Job Environment 

o Sound Policies 

o Competent Supervision 

o Congenial Coworkers 

o Appropriate Status Symbols 

o Comfortable Working Conditions 

o Flextime 

o Compressed Workweek 

o Job Sharing 

o Cafetaria Compensation 

  

 Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa komponen kompensasi terdiri dari 

kompensasi keuangan dan  kompensasi non keuangan. Kompensasi keuangan 

dibagi atas kompensasi keuangan langsung berupa gaji, komisi, bonus dan 

kompensasi keuangan tidak langsung berupa asuransi, tunjangan, dan pembayaran 

waktu tidak hadir. Sedangkan kompensasi non keuangan berguna untuk 

memberikan kepuasan bagi pegawai 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. 

 Sedangkan Gary Dessler (2000:396) mengemukakan komponen 

kompensasi terdiri dari: 

“Compensation has two main component. There are direct financials 
payments in the form of wages, salaries, incentives, commisions, and 
bonuses, and there are indirect payment in the form of financial benefits 
like employers-paid insurance and vacation.” 
 

Dari pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa komponen kompensasi 

terdiri dari dua komponen utama, yaitu: pembayaran keuangan langsung dalam 

bentuk upah, gaji, insentif, komisi, bonus dan ada pembayaran yang tidak 

langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan 

yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan. 

Malayu S.P. Hasibuan (2001:117) membedakan kompensasi menjadi dua, yaitu: 

“Kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah, upah 

insentif dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation, atau 

employee welfare atau kesejahteraan pegawai).” 

- Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap 

serta mempunyai jaminan yang pasti. 

- Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pegawai harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yag disepakati membayarnya. 

- Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada 

pegawai tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. 

- Benefit dan Service adalah kompensasi tambahan (financial atau non 

financial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan 

terhadap semua pegawai dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, 

kafetaria, sarana ibadah, olahraga, darmawisata dan lain sebagainya. 

 

 



2.1.3 Asas Kompensasi 

Kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan 

memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Prinsip adil dan 

layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya imbalan yang akan 

diberikan dapat merangsang semangat dan kepuasan kerja pegawai. 

a. Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap pegawai harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, 

tanggung jawab, jabatan pegawai, dan memenuhi persyaratan internal 

konsistensi. Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap pegawai menerima 

kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, 

perlakuan dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap pegawai. 

Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat 

kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi pegawai akan lebih baik. 

b. Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhannya pada 

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

besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal emerintah dan 

eksternal konsistensi yang berlaku. Perusahaan diharuskan selalu 

memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksernal konsumen yang 

sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dan pegawai yang 

berkualitas tidak berhenti. 

  

2.1.4 Tujuan Kompensasi  

Tujuan pemberian kompensasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Menghargai prestasi kerja 

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para pegawainya. Hal tersebut 

selanjutnya akan mendorong kinerja pegawai sesuai dengan yang 

diinginkan organisasi.   

 



b. Menjamin keadilan 

Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi 

prinsip keadilan. Keadilan sangat penting dalam penentuan tingkat 

kompensasi. Sehingga masing-masing pegawai akan memperoleh imbalan 

sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. 

c. Mempertahankan pegawai 

Dengan program kompensasi yang baik, para pegawai akan lebih betah 

atau bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya pegawai dari organisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih 

menguntungkan. 

d. Memperoleh pegawai yang bermutu 

Kompensasi perlu ditetapkan secara baik untuk menarik para calon 

pegawai. Karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga 

kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan 

permintaan pegawai. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi 

diperlukan untuk menarik para calon pegawai cakap yang sudah bekerja di 

berbagai perusahaan lain. 

e. Meningkatkan produktivitas 

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap kinerja para pegawainya, hal tersebut selanjutnya akan 

dapat menigkatkan produktivitas kerja para pegawai perusahaan. 

f. Pengendalian biaya 

Suatu progam kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada tingkat 

yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematik 

organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para pegawainya. 

Dengan program kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya 

pelaksanaan rekrutmen, sebagai akibat dan makin seringnya pegwai yang 

keluar mencari pekerjaan yang menguntungkan. Hal ini berarti 

penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon pegawai baru. 

 



g. Memenuhi peraturan 

Dengan program kopensasi yang baik yaitu memenuhi peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

 

2.2. Produktivitas 

2.2.2 Definisi Produktivitas 

John R. Schermerhorn (2002:16) memberikan definisi produktivitas 

sebagai berikut: 

“Productivity is a summary measure of the quantity and quality of work 
performance with resource utilization considered. Productivity is ideally 
achieved through high performance (effectiveness and efficiency) and 
with a sense of personal satisfaction by people doing the work.” 

  

 Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa produktivitas merupakan 

suatu ukuran dari kuantitas dan kualitas performansi suatu kegiatan dengan 

memperhatikan sumber daya yang dimanfaatkan. Definisi tersebut mengandung 

makna bahwa produktivitas merupakan suatu ukuran kinerja yang luas. 

Produktivitas mengidentifikasikan keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan serta sumber daya yang 

dimanfaatkan. 

 Pencapaian produktivitas perlu didasarkan atas kesadaran untuk 

melaksanakan kegiatan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dengan tetap 

memperhatikan tingkat kepuasan pegawai yang melaksanakan kegiatan. Tanpa 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi maka dalam pelaksanaan kegiatan 

cenderung terjadi pemborosan pemakaian sumber daya perusahaan. Efisiensi 

menggambarkan tingkat penghematan penggunaan sumber input dari ukuran 

sumber daya yang dimanfaatkan. Demikian pula halnya dengan kepuasan 

pegawai, bahwa kepuasan pegawai akan menjadi motivasi untuk menghasilkan 

produktivitas yang lebih tinggi. 

 

 

 



 James A. Stoner mengutip pendapat John Kenderick yang diterjemahkan 

Alfonsus Sirait (1993:261) mengemukakan definisi produktivitas sebagai berikut : 

“Produktivitas sebagai hubungan antara keluaran (Output = O) 
berupa barang dan jasa dengan masukan (Input = I) berupa sumber 
daya manusia atau bukan, yang digunakan dalam proses produksi : 
Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio O/I.” 
 

Produktivitas =
Input

Output  

 

Hongren-Foster-Datar (1995:946) yang diterjemahkan oleh Endah 

Sulistyaningtyas mengemukakan sebagai berikut : 

“Produktivitas (productivity) mengukur hubungan antara masukan 
yang secara aktual dipakai dan keluaran aktual yang dicapai = makin 
rendah masukan untuk keluaran tertentu atau makin tinggi keluaran 
untuk masukan tertentu makin tinggi tingkat produktivitas.” 

 

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya 

produktivitas merupakan suatu perbandingan atau rasio antara hasil yang dicapai 

dengan jumlah sumber daya atau masukan yang digunakan. Semakin efisien 

pemakaian sumber daya untuk suatu ukuran tertentu maka produktivitas yang 

dicapai akan semakin tinggi. 

Menurut Payaman Simanjuntak (1985:30) produktivitas mengandung 

pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis operasional. 

Secara filosofis “Produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap 

mental yang selalu berusaha untuk menigkatkan kehidupan, keadaan hari ini harus 

lebih baik dari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini.” 

Untuk definisi kerja “Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang 

dipergunakan persatuan waktu.” 

Teknik operasional mengandung makna : 

Peningkatan produktivitas yang dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu : 

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit dan / atau, 



2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan 

sumber daya yang sama dan / atau, 

3. Jumlah produksi yang  jauh lebih besar dapat dicapai dengan 

menggunakan sumber daya yang sama dan / atau, 

4. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dari pertambahan sumber 

daya yang relatif lebih kecil. 

Produktivitas yang dapat dipandang sebagai penggunaan intensif terhadap sumber 

daya seperti tenaga kerja, mesin, modal dan sumber daya lainnya. Yang jika 

diukur secara tepat akan menunjukkan kinerja yang efisien. Oleh karena itu maka 

produktivitas akan menjadi ukuran efisiensi dengan modal, peralatan, manajemen, 

tenaga kerja, informasi dan waktu maka produktivitas dapat dikaitkan sebagai 

perbandingan ukuran bagi masukan dari hasil yang diperoleh. 

 

2.3. Tenaga Kerja 

2.3.2 Definisi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dalam  hal ini yaitu pegawai merupakan salah satu masukan 

(input) terpenting dalam menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas tenaga kerja 

akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan 

dan terjadi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang lainnya. 

Definisi tenaga kerja menurut Undang – Undang No.13 TH.2003 adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Menurut Leslie Chadwick (1993:37) tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu 

tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. 

- Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan untuk 

mentransformasikan bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya: pekerja 

produksi. Tenaga kerja langsung digambarkan sebagai suatu produk yang 

dapat diketahui secara pasti melalui sistem pencatatan waktu, misalnya 

dengan lembar waktu, kartu waktu, dan sistem komputer. 

- Tenaga kerja tidak langsung adalah tipe pekerja di luar perusahaan, 

misalnya: pembersih, satpam, staf kantin, dan personalia pemeliharaan, 



dapat juga mencatat bagaimana mereka mencantumkan waktunya melalui 

lembar waktu atau kartu waktu. 

 

2.4. Produktivitas Tenaga Kerja  

2.4.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja 

Menurut Usry dan Hammer (1995:288) yang diterjemahkan oleh Herman 

Wibowo dan Alfonsus Sirait mengatakan bahwa “ Produktivitas tenaga kerja bisa 

didefinisikan sebagai ukuran prestasi produksi dengan menggunakan usaha 

manusia sebagai tolak ukur. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang 

dihasilkan seorang pekerja.” 

Bambang Kussriyanto (1993:2) mengatakan bahwa:  

“Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang 

 dicapai dengan peran serta pekerja per satuan waktu.” 

Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan bahwa produktivitas tenaga 

kerja sangat ditentukan oleh prestasi tenaga kerja yang bertalian. Banyaknya 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja akan menjadi indikator 

tingkat produktivitas tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

sumber daya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, oleh karena 

itu maka efisiensi dalam mengubah sumber daya manusia akan menghasilkan 

produktivitas tenaga kerja yang lenih baik. Tenaga kerja merupakan salah satu 

faktor  produksi, oleh karena itu maka produktivitas tenaga kerja merupakan 

kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja terhadap produktivitas total 

perusahaan. 

 

2.4.2 Unsur-Unsur Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tenaga kerja memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Efisiensi 

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan pemakaian 

sumber daya (input) yang direncanakan dengan pemakaian input yang 

sebenarnya. 



Apabila input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, 

maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Tetapi semakin kecil input yang 

dapat dihemat akan semakin rendah tingkat efisiensinya. 

Jadi pengertian efisiensi berorientasi pada masukan. Produktivitas sebagai 

rasio output / input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber daya 

(input). 

2. Efektivitas 

Efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh 

target yang ditetapkan dapat dicapai, baik dari segi hasil yang dicapai 

maupun mutu. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, walau terjadi 

peningkatan efektivitas, efisiensinya belum tentu meningkat. 

George J. Washnis yang dikutip oleh Slamet Saksono (1997:113) 

menyatakan : 

“Produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi 
dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik 
manusia, keuangan, maupun alam, yang dibutuhkan untuk 
memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki; efektivitas 
mengukur hasil dan mutu pelayanan yang dicapai.” 
 
Efisiensi, efektivitas dan produktivitas merupakan konsep yang 

berlainan, walaupun ketiganya memasukan unsur input dan output dalam 

mekanisme teknis penganalisasiannya. Secara sederhana ketiganya dapat 

dibedakan, efisiensi berorientasi pada input, dan efektivitas berorientasi 

pada output, sedangkan produktivitas berorientasi pada keduanya. Dengan 

demikian dapat dikatakan produktivitas memiliki makna yang lebih luas 

dibanding dua konsep yang lainnya. 

Suatu organisasi yang memenuhi program 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. Kegiatan siklus ini harus terus 



menerus dilakukan sebagai upaya peningkatan produktivitas, dengan 

memulai melakukan pengukuran produktivitas kembali. 

 

2.4.3 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

Perusahaan selalu ingin mengetahui sejauh mana jalannya operasi 

perusahaan, apakah perusahaannya dalam kategori berhasil atau tidak dalam 

meningkatkan produktivitas. Usaha untuk meningkatkan produktivtas perlu 

dilakukan dengan mengadakan pengukuran secara periodik dan membandingkan 

hasil-hasilnya guna menemukan perkembangan produktivitas yang ada. 

Produktivitas secara umum diformulasikan sebagai berikut : 

Produktivitas =
Input

Output  

- Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain : 

Jumlah satuan fisik produksi / jasa, nilai rupiah / jasa, nilai tambah, jumlah 

pekerjaan dan sebagainya. 

- Sedangkan ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain : 

Jumlah waktu, jumlah tenaga jam kerja, jumlah biaya tenaga kerja. 

 
Tenaga kerja sering dipakai sebagai faktor pengukur produktivitas karena : 

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

biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa. 

2. Masukan pada sumber daya manusia lebih mudah dihitung daripada 

masukan pada faktor-faktor lain. Menghitung berapa jumlah pegawai 

(terlepas dari masalah perbedaan keterampilan dan intensitas kerja) dan 

jumlah jam kerja mereka, jauh lebih mudah ketimbang mencari informasi 

mengenai faktor-faktor produksi lainnya. 

3. Adanya teknologi yang mempermudah operasi merupakan hasil pemikiran 

sumber daya manusia. 

 

 



Metode pengukuran produktivitas yang dikemukakan oleh Mauled 

Mulyono (1993:18) yaitu: 

1. Pengukuran produktivitas dengan model engineering, cara ini mengacu 

pada lingkungan fisik. 

2. Pengukuran produktivitas dengan model accounting, cara ini mengacu 

pada lingkungan pasar. 

Pengukuran dengan model engineering ditujukan untuk mengukur prestasi 

organisasi  dalam lingkungan fisik, yakni mengukur efisiensi organisasi dalam 

mengubah sumber daya fisik menjadi keluaran fisik. Pengukuran dengan model 

accounting ditujukan untuk mengukur tingkat produktivitas dengan menggunakan 

satuan uang, yakni mengukur nilai uang dari masukan dan keluaran. 

Hongren-Foster-Datar (1995) mengemukakan konsep pegukuran produktivitas 

yang diterjemahkan oleh Endah Susilaningtyas sebagai berikut : 

1. Ukuran Produktivitas Parsial 

“Ukuran ini membandingkan kuantitas dari keluaran yang dihasilkan 

dengan kuantitas dari satu masukan yang dipakai.” 

Produktivitas Parsial  =
digunakan yangmasukan  Kuantitas
dihasilkan yangkeluaran  Kuantitas  

    
Kegunaan ukuran produktivitas parsial antara lain : 

a. Untuk memberitahukan manajer apakah produktivitas masukan 

individual meningkat atau menurun. 

b. Memfokuskan pada satu masukan agar mudah menghitung dan 

memahaminya pada tingkat operasi. 

Kelemahan produktivitas parsial antara lain : 

a. Tidak memfokuskan pada produktivitas masukan yang lainnya. 

b. Ukuran ini tidak mempertimbangkan dampak substitusi suatu masukan 

dengan msukan yang lain. Misalnya terjadi peningkatan produktivitas 

pegawai tetapi terjadi penurunan pada produktivitas bahan baku. 

 

 



2. Ukuran Produktivitas Total 

“Ukuran ini merupakan rasio kuantitas keluaran yang dihasilkan terhadap 

seluruh masukan yang dipakai, dimana masukan adalah gabungan 

berdasarkan harga periode berjalan.” 

Produktivitas Total  =
digunakan yangmasukan seluruh  dari Biaya

dihasilkan yangkeluaran  Kuantitas  

Kegunaan produktivitas total antara lain : 

a. Mengukur produktivitas gabungan dari seluruh masukan 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 mudah mengubah bauran masukan yang dipakai 

untuk memproduksi keluaran tersebut. 

Kelemahan ukuran produktivitas total yaitu pembayaran bonus yang 

berbasiskan produktivitas parsial akan mendorong pegawai untuk memperbaiki 

produktivitasnya sendiri dan akan mengabaikan produktivitas total secara 

keseluruhan. 

Beberapa metode yang digunakan dalam mengukur produktivitas tenaga 

kerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Produktivitas Tenaga Kerja (1997:67) 

adalah sebagai berikut : 

 
Hasil Penjualan 

Total Jumlah Tenaga Kerja 

Nilai Tambah 
           Total Jumlah Tenaga Kerja 

Total Nilai Tambah 
Total Biaya Tenaga Kerja 

Hasil Penjualan (Pabrik) 
Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi 

Nilai Tambah (Pabrik) 
Jumlah Jam Kerja Bagian Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Bina Produktivitas Tenaga Kerja (1997:67) 



2.4.4 Manfaat Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

Manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan 

dinyatakan oleh Vincent Gaspersz (1998:24), diantaranya adalah : 

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. 

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

melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek 

maupn 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 menigkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat produktivitas yang direncanakan dengan tingkat 

produktivitas yang diukur. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yanng 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk 

informasi peoduktivitas industri pada skala nasional maupun global. 

7. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran produktivitas 

dapat digunakan dalam perencanaan tingkat keuntungan perusahaan. 

8. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif 

berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus menerus. 

9. Pengukuran produktivitas terus menerus akan memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan 

perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. 

10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat 

dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus 

menerus yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. 



11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang 

untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan juga akan 

meningkatkan kepuasan kerja. Orang-orang akan lebih memberikan 

perhatian kepada pengukuran produktivitas apabila dampak dari perbaikan 

produktivitas itu terlihat jelas dan dirasakan langsung oleh mereka. 

12. Aktivitas perundingan bisnis (kegiatan tawar menawar) secara kolektif 

dapat diselesaikan secara rasional, apabila telah tersedia ukuran-ukuran 

produktivitas. 

 

2.4.5 Manfaat Peningkatan Produktivitas 

Peningkatan produktivitas mempunyai manfaat yang sangat penting baik 

bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri maupun bagi pegawainya. Manfaat 

peningkatan produktivitas bagi perusahaan sebagai berikut : 

1. Memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi atau 

beroperasi dengan biaya yanng lebih rendah dan mutu produksi atau 

pelayanan lebih baik. 

2. Menunjang kelesatarian dan pengembangan organisasi atau perusahaan 

karena memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi 

baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik. 

4. Membantu perluasan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena keuntungan 

yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk ekspansi perusahaan yang 

berarti membutuhkan pegawai baru. 

Sedangkan manfaat peningkatan produktivitas bagi pegawai yang bekerja 

pada perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial lainnya. Hal tersebut akan 

memperbesar kemampuan untuk membeli barang dan jasa ataupun 

keperluan hidup sehari-hari, sehingga kesejahteraan akan lebih baik. dari 

segi lain, meningkatnya pendapatan tersebut dapat disimpan yang 

nantinya bermanfaat untuk investasi. 



2. Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi 

individu. 

3. Meningkatkan motivasi dan keinginan berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


