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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari analisis adalah: 

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungannya antar bagian 
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan”. 
 
Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004,189) : 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil”.  

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis dapat 

diartikan sebagai penguraian suatu pokok dengan menguraikannya menjadi 

berbagai unit terkecil. 

 

2.2 Pengertian Biaya 

Biaya merupakan pengeluaran, baik yang dilakukan oleh perusahaan, 

organisasi dan juga individu. Istilah biaya digunakan oleh berbagai lapisan 

masyarakat dengan arti yang berbeda-beda dan untuk tujuan yang berbeda-beda 

pula (different cost for different purpose), sehingga sulit untuk memberikan 

pengertian atau definisi biaya yang dapat memuaskan semua pihak. 

Sedangkan Mulyadi (2000,8) dalam buku Akuntansi Biaya memberikan 

definisi biaya sebagai berikut: 

“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang 

akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

Dari definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok yang dapat diidentifikasikan yaitu: 

1) Biaya yang merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 

2) Diukur dalam satuan uang; 

3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; 
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4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Dari ke empat unsur pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Merupakan suatu sumber ekonomi karena suatu sumber daya memiliki sifat 

kelangkaan dan untuk memperolehnya diperlukan adanya pengorbanan. 

2) Satuan uang diperlukan dalam pengukuran biaya adalah untuk menyamakan 

ukuran pengorbanan sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang dikorbankan 

memiliki berbagai ukuran misalnya volume bahan baku, tenaga kerja, utility 

dan sebagainya. Ukuran tersebut dapat disamakan dalam satuan uang, dengan 

demikian dapat ditentukan total nilai pengorbanan tersebut. 

3) Biaya yang telah terjadi merupakan biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu 

atau dalam satu periode akuntansi yang selanjutnya menjadi historis 

sedangkan biaya yang potensial akan terjadi merupakan pengorbanan karena 

adanya rencana kegiatan yang akan dibiayai di kemudian hari. 

4) Biaya merupakan pengorbanan untuk tujuan tertentu, artinya setiap 

pengorbanan sumber ekonomi dimaksudkan untuk mendapatkan suatu 

manfaat atau hasil tertentu seperti meningkatkan produktivitas tenga kerja, 

mutu produk yang dihasilkan atau meningkatkan laba. 

Pengertian biaya (cost) dan beban (expense) menurut Carter dan Usry 

(2002,2-1) dalam buku Cost Accounting adalah sebagai berikut: 

“Cost concepts and terms have developed according to the needs of 
accountants, economists, and engineers. 
Accountants have defined cost as “an exchange price, a forgoing, a 
sacrifice made to secure benefit. 
In financial accounting, the forgoing or sacrifice at date of acquisition is 
represented by a current or future diminution in cash or other assets. 
Frequently the term “cost” is used synonymously with the term 
“expense”. However, an expense maybe defined as a measured outflow 
of goods or services, which is matched with revenue to determine 
income”. 
 
Pengertian tersebut, biaya merupakan harga tukar yang diukur dalam 

satuan uang dan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat atau 

tujuan. Pengorbanan yang dilakukan tersebut pada saat perolehan dinyatakan 

dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau di masa yang akan 

datang.  
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Kieso dan Weygandt (2004,127) mengemukakan definisi beban (expense) 

sebagai berikut: 

“Expenses are outflow or other using-up of assets or incurrences of 
liabilities during a period from delivering or producing goods, rendering 
services, or carrying out other  activities that constitute the entity’s on 
going major or central operation”. 
 
Definisi tersebut mengemukakan bahwa beban (expense) adalah arus 

keluar /penggunaan lain atas harta atau terjadinya kewajiban selama suatu periode 

dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas 

lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan 

tersebut. 

 

2.2.1 Penggolongan Biaya 

Bagi perusahaan biaya merupakan komponen penting dalam menjalankan 

usaha untuk memelihara pendapatan, oleh karena itu penyajian biaya sangat 

bermanfaat bagi manajemen. Penyajian biaya harus dapat menunjukkan 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang diperlukan manajemen. 

Kebutuhan informasi ini mendorong timbulnya berbagai cara penggolongan biaya 

sehingga dikenal konsep “different cost for different purposes”. 

Penggolongan biaya menurut Mulyadi (2000,14) dalam buku Akuntansi 

Biaya adalah sebagai berikut: 

“Ada lima cara penggolongan biaya, yaitu penggolongan biaya 
menurut: 
1. Objek pengeluaran  
2. Fungsi pokok dalam perusahaan 
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan 
5. Jangka waktu manfaatnya”. 
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi biaya diatas adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluarannya adalah bahan 
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bakar, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut 

“biaya bahan bakar”. 

2) Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 

Biaya dapat digolongkan berdasarkan fungsi-fungsi dimana biaya tersebut 

terjadi atau berhubungan. Pada perusahaan manufaktur terdapat fungsi-fungsi 

seperti fungsi produksi, administrasi dan umum serta fungsi pemasaran. Oleh 

karena itu biaya-biaya didalam perusahaan manufaktur dapat digolongkan 

menjadi biaya produksi, biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. 

Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya 

pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. 

3) Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dibagi 

menjadi 2 golongan: 

(a) Biaya langsung (direct cost), adalah biaya yang terjadi yang penyebab 

satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu 

yang dibiayai tersebut tidak ada maka biaya langsung ini sama sekali tidak 

akan terjadi. 

(b) Biaya tak langsung (indirect cost), adalah biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tak langsung dalam 

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tak 

langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead cost). 

4) Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi 

menjadi 4 golongan: 

(a) Biaya variabel, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, seperti biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. 
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(b) Biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya 

tetap dan biaya variabel.  

(c) Biaya semi fixed, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu. 

(d) Biaya fixed, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume 

kegiatan tertentu. 

5) Penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. 

Atas dasar waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi 2 golongan: 

(a) Pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang 

manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu periode akuntansi. 

Pengeluaran modal tidak seluruhnya dibebankan dalam periode akuntansi 

dimana pengeluaran tersebut terjadi, tetapi dibagikan kepada periode-

periode yang menikmati manfaat pengeluaran tersebut. Pada saat 

terjadinya, pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai harga pokok aktiva, 

dan pembebannya kepada peride akuntansi yang menikmatinya dilakukan 

dengan cara mengalokasikan sebagian harga pokok aktiva tersebut sebagai 

depresiasi, amortisasi, atau deplesi. 

(b) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), adalah pengeluaran yang 

hanya bermanfaat dalam periode akuntansi dimana biaya tersebut terjadi. 

Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan tersebut dibebankan sebagai 

biaya dan dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh dari 

pengeluaran biaya tersebut. 

 
2.2.2 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan salah satu jenis biaya yang terjadi dalam 

perusahaan manufaktur dalam menjalankan kegiatannya. Adapun definisi biaya 

produksi menurut Carter dan Usry (2002,2-10) adalah sebagai berikut: 

“Manufacturing cost-also called production or factory costs-is usually 

defined as the sum of three cost elements: direct materials, direct labor, 

and factory everhead”. 
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Hal yang sama mengenai biaya produksi juga dinyatakan oleh Mulyadi 

(2000,14) sebagai berikut:   

“Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi karena 
hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi 
yang siap dijual. Biaya produksi dibagi menjadi tiga yaitu biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
pabrik”. 
 
Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya produksi 

adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan 

bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biay overhead pabrik. 

Berdasarkan definisi di atas maka biaya produksi terdiri atas 3 jenis, yaitu: 

a.) Biaya bahan baku (direct materials) 

Adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam 

kegiatan pengolahan produk. Dan dapat dimasukkan secara langsung dalam 

perhitungan harga pokok produk. Bahan baku merupakan berbagai macam 

bahan yang diolah menjadi produk jadi dan dapat diidentifikasikan secara 

langsung atau diikuti jejaknya atau merupakan bagian yang integral dari 

produk tertentu. Selain bahan baku digunakan juga bahan penolong yaitu 

bahan yang diolah menjadi bagian produk jadi namun tidak dapat 

diidentifikasikan jejak manfaatnya pada produk tersebut sehingga 

diperlakukan sebagi biaya overhead pabrik. 

b.) Biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost) 

Adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja langsung 

dan jejak manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu. Tenaga 

kerja langsung adalah tenaga yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi 

dimana jasanya dapat diidentifikasi atau diikuti jejak manfaatnya pada produk 

tertentu. Didalam proses produksi, selain digunakan tenaga kerja langsung 

juga digunakan tenaga kerja tak langsung yaitu tenaga kerja yang jasanya 

tidak dapat diikuti jejak manfaatnya pada produk tertentu, seperti gaji mandor, 

gaji kepada departemen produksi. Tenaga kerja tak langsung diperlukan 

sebagai elemen biaya overhead pabrik. 
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c.) Biaya overhead pabrik (factory overhead cost) 

Biaya produksi tak langsung adalah biaya produksi yang tidak dapat 

dibebankan secara langsung kepada produk, yaitu semua biaya produksi diluar 

biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini disebut juga 

dengan istilah factory expense, indirect manufacturing cost dan overhead. 

 Untuk membedakan biaya produksi tak langsung kepada produk harus 

diperhatikan 2 karakteristik yang dimilikinya: 

♦ Biaya ini tidak dapat ditelusuri kepada produk atau pekerjaan tertentu. 

♦ Karakteristik yang kedua berkaitan dengan volume produksi yaitu berkaitan 

dengan naik turunnya unsur biaya produksi tak langsung akibat perubahan 

volume produksi. Bila volume produksi berubah maka sebagai akibatnya 

biaya perunit akan berfluktuasi. Untuk mengatasi masalah ini maka 

pembebanan biaya produksi tak langsung kepada produk dilakukan dengan 

menggunakan tarif biaya produksi tak langsung yang ditetapkan terlebih 

dahulu (Predetermined factory overhead rate). 

 

2.2.3 Biaya Non Produksi 

2.2.3.1 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran dalam arti sempit meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan 

sejak produk jadi dikirimkan kepada pembeli sampai dengan produk diterima oleh 

pembeli. Dalam arti luas biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi saat 

produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk 

diubah menjadi uang tunai. 

Carter dan Usry (2002,2-12) memberikan pernyataan mengenai biaya 

pemasaran sebagai berikut: 

“Marketing expenses begin at a point at which the factory cost end. That 
is, when manufacturing has been completed an the product is in salable 
condition. They include the expenses of promotion, selling, and 
delivering”. 
 
Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran dimulai saat 

produk selesai diproduksi. Biaya-biaya ini meliputi biaya promosi, penjualan dan 

pengiriman. 
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Biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 2 golongan: 

1) Biaya untuk mendapatkan pesanan (order getting cost), yaitu semua biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pesanan. Biaya ini meliputi biaya gaji 

wiraniaga, komisi penjualan, advertensi, dan promosi; 

2) Biaya untuk memenuhi pesanan (order filling cost), yaitu semua biaya yang 

dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan 

biaya untuk mengumpulkan piutang dari pembeli. Contohnya biaya gudang, 

biaya packing, pengiriman, biaya angkut dan biaya penagihan. 

 

2.2.3.2 Biaya Administrasi dan Umum   

 Biaya administrasi dan umum memiliki definisi seperti yang dikemukakan 

oleh Carter dan Usry (2002,2-12) sebagai berikut: 

“Administrative expenses include expense incurred in directing and 

controlling the organization”. 

Menurut definisi di atas, biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang 

terjadi dalam mangarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi baik kegiatan 

produksi maupun kegiatan pemasaran produk. Biaya ini meliputi biaya gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, biaya audit, biaya foto copy, 

dan lain-lain. 

 

2.3  Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi disamping biaya 

overhead pabrik, yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi 

produk jadi. Biaya tenaga kerja menggambarkan kontribusi manusia, yaitu 

karyawan perusahaan dalam kegitan perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian Biaya Tenaga Kerja 

Mulyadi (2000,343) dalam buku Akuntansi Biaya memberikan definisi 

biaya tenaga kerja adalah: 

“Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk 

penggunaan tenaga kerja manusia tersebut”. 
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Sedangkan Carter dan Usry (2002,11-1) mengatakan bahwa: 

“Labor cost represents the human contribution to production, and in 

many accounting system it is an important cost factor requiring constant 

measurement, control and analysis”. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa biaya tenaga kerja 

timbul sebagai akibat dari adanya pemanfaatan sumber daya manusia didalam 

perusahaan. 

 

2.3.2 Penggolongan Kegiatan Tenaga Kerja  

Menurut Mulyadi (2000,434) dalam perusahaan manufaktur penggolongan 

kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi 
b. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam 

perusahaan  
c. Penggolongan menurut jenis pekerjaan  
d. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. 

 
Penjelasan lebih lanjut mengenai penggolongan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. 

Dalam perusahaan mnufaktur terdapat 3 fungsi pokok: produksi, pemasaran, 

dan administrasi. Maka untuk ituuu perlu adanya penggolongan dan 

pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan non pabrik. Pembagian ini 

bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga 

pokok produk dari biaya tenaga kerja non pabrik, yang bukan merupak unsur 

harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya usaha. Beberapa 

contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam golongan ini: 

♦ Biaya tenaga kerja produksi yaitu: gaji karyawan pabrik, biaya 

kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah 

mandor pabrik dan gaji manajer pabrik. 

♦ Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu: upah karyawan pemasaran, biaya 

kesejahteraan karyawan pemasaran dan biaya komisi pramuniaga serta gaji 

manajer pemasaran. 
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♦ Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu: gaji karyawan bagian 

akuntansi, gaji bagian personalia, gaji karyawan bagian administrasi dan 

biaya kesejahteraan. 

2) Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. 

Biaya tenaga kerja digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk 

dalam perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja di departemen produksi dan non 

produksi digolongkan menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. 

Penggolongan semacam ini untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya 

tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam 

perusahaan. 

3) Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. 

Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat 

pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja 

digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia. Dengan 

demikian biaya tenega kerja juga digolongkan menjadi: upah operator, upah 

mandor dam seterusnya. Penggolongan semacam ini digunakan sebagai dasar 

penetapan deferensiasi upah standar kerja. 

4) Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. 

Dalam hal ini, tenaga kerja dibagi menjadi: tenaga kerja langsung dan tenaga 

kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang 

secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut 

secara langsung pada produk. 

 

2.4 Upah  

Upah adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

semua karyawan. Upah bagi pengusaha merupakan komponen biaya produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan, untuk itu diupayakan menekan upah serendah 

mungkin agar perusahaan mendapat untung yang maksimal. 

Bagi buruh, pengupahan adalah komponen pokok yang harus tersedia guna 

menjamin kelangsungan hidupnya dan keluarga sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan hidup yang layak. Dan pemerintah memandang upah sebagai suatu 
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standar hidup masyarakat, untuk itu upah harus bisa menciptakan iklim usaha dan 

sosial yang baik sehingga berbagai kepentingan masyarakat dapat dipadukan. 

Sampai saat ini masih terdapat rumusan yang berbeda tentang upah, baik dari 

pemerintah, serikat buruh, maupun dari pihak pengusaha sehingga dalam 

perbedaan ini mengakibatkan masalah pengupahan sebagai masalah yang 

controversial sejak dulu.  

 

2.4.1 Pengertian Upah 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 

2003 No. 13 pasal 1 ayat 30, yang dimaksud dengan upah adalah: 

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan pengganti 

balas jasa yang telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau pemberi 

kerja. Sedangkan bentuk dari upah dapat berupa uang atau imbalan lainnya seperti 

tunjangan dan lain sebagainya. 

 

2.4.2 Upah Harian dan Upah Satuan 

2.4.2.1 Upah Harian/Berdasarkan Jam Kerja 

Ada beberapa cara perhitungan upah karyawan dalam suatu perusahaan. 

Salah satu cara perhitungan upah yaitu dengan perhitungan waktu kerja yaitu 

dengan cara mengalikan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian 

untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam 

kerjanya selama periode waktu tertentu. 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 No. 13 pasal 77 

ayat 2 huruf a dan b menerangkan waktu kerja meliputi: 

a. Waktu kerja siang hari: 
“7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. 
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b. Waktu kerja malam hari: 
“6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. 

 
Dari uraian diatas dapat dijelaskan perhitungan waktu kerja untuk 

karyawan yang bekerja enam hari dalam satu minggu adalah tujuh jam dalam satu 

hari atau enam jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu. 

Sedangkan waktu kerja malam hari adalah enam jam sehari atau tiga puluh lima 

jam dalam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu, untuk lima hari 

kerja maka dibutuhkan tujuh jam kerja dalam satu hari. 

Sedangkan ketentuan mengenai waktu istirahat diatur dalam pasal 79 ayat 

2 yaitu: 

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu 
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;  

b. istirahat mingguan 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;  

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 
setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua 
belas) bulan secara terus menerus; dan  

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bualn dan 
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 
(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 
(enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama 
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas 
istirahat tahunanannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) 
tahun.  

 

2.4.2.2 Upah Satuan Produksi 

Upah satuan adalah upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah satuan 

produksi yang dihasilkan. Perhitungan tarif upah satuan sesuai dengan standar 

upah satuan yaitu jumlah satuan yang dihasilkan dikalikan dengan tarif upah per 

satuan produk yang dihasilkan. 
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2.4.2.3 Upah Minimum 

Upah minimum adalah upah pokok terendah ditambah tunjangan yang 

bersifat tetap.  Upah minimum merupakan dasar perhitungan yang terbaik bagi 

buruh/karyawan saat ini. Paling tidak, merupakan upaya menghilangkan ketidak 

merataan secara mendasar dan diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup yang 

layak bagi pekerja dan keluarganya. 

Dan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per-01/Men/1999 

tentang upah minimum adalah: 

“Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari 
upah pokok termasuk tunjangan tetap”. 
“Upah Minimum Regional Tingkat I/UMR Tk.I adalah up ah 
minimum yang barlaku di satu propinsi”. 
“Upah Minimum Regional Tingkat II/UMR Tk.II adalah upah 
minimum yang berlaku didaerah kabupaten/kotamadya atau 
menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena 
kekhususan wilayah tertentu”. 
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan pengganti 

balas jasa yang telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau pemberi 

kerja. Sedangkan bentuk dari upah dapat berupa uang atau imbalan lainnya seperti 

tunjangan dan lain sebagainya. 

 

2.4.2.4 Program Gaji dan Upah Insentif 

Tujuan program insentif adalah meningkatkan produktivitas karyawan 

yang berarti akan meningkatkan penghasilan karyawan yang produktivitasnya 

tinggi dan sekaligus dapat menekan biaya produksi.  

Untuk menggunakan program insentif diperlukan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a) Upah insentif hendaknya didasarkan kepada standar prestasi yang disusun atas 

dasar penelitian gerak dan waktu, evaluasi jabatan, dan tingkatan jasa, 

b) Penerapan upah insentif hendaknya mendorong pekerja untuk menaikkan 

produk,  

c) Hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang akan memperoleh 

insentif,  
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d) Program insentif memerlukan dukungan kemampuan administratif yang lebih 

tinggi, karena perhitungan upahnya lebih rumit. 

Beberapa sistem program insentif gaji dan upah menurut Milton F. Usry 

(2002, 294-301): 

1. Sistem Premi Bonus Berdasar Jam Kerja 

a. Premi Sistem Halsey 

Upah insentif yang didasarkan premi sistem Halsey dapat dihitung dengan 

rumus: 

( )JHJSTG 2
1+=  

Dimana,  

G = jumlah gaji atau upah 

T = tarif upah per jam 

JS = jam sesungguhnya 

JH = jam dihemat 

JSt = jam standar 

Contoh dari rumus diatas misalnya standar waktu kerja untuk pekerjaan nomor 

8211 terdiri atas 10 buah produk = 24 jam. Tarif upah per jam = Rp 500,00 

Seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan jam 

sesungguhnya. 

G = Rp 500,00 (20 + 2
1  (24-20)) = Rp 11.000,00 

Bila jam sesungguhnya = 20 jam maka upah karyawan tersebut adalah: 

Rp 11.000,00 :  20 jam = Rp 550,00 per jam, Rp 50,00 lebih tinggi dari tarif 

upah standar sebesar Rp 500,00 per jam. 

Bagi perusahaan apabila karyawan tersebut menyelesaikan sesuai waktu 

standar maka total upah adalah 24 x Rp 500,00 = Rp 12.000,00 atau                     

Rp 1.200,00 per buah, 

Sedangkan dengan sistem Halsey upah per buah adalah: 

Rp 11.000,00 : 10 = Rp 1.100,00 per buah 
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b. Premi Sistem Rowan 

Untuk menghitung premi sistem Rowan digunakan rumus sebagai berikut: 

( )JSxT
JSt

JH
G 







 += 1  

Dengan mengambil angka pada contoh Halsey, maka karyawan tersebut akan 

menerima upah sebesar: 

( ) 00,667.1100,000.101667,100,50020
24

4
1 RpxRpxRpG ==







 +=  

Rata-rata per jam yang diterima karyawan = Rp 11.667,00 : 20 jam =                    

Rp 583,35 

Biaya tenaga kerja per unit = Rp 11.667,00 : 10 = Rp 1.166,7 

 Perbandingan antara sistem Rowan dengan premi Halsey, diperoleh 

kesimpulan : 

a) Apabila waktu atau jam hemat kurang dari 50% dari jam standar, 

perhitungan dengan sistem Rowan menghasilkan tingkat upah lebih tinggi 

dibanding sistem Halsey. 

b) Apabila waktu yang di hemat 50% dari jam standar, perhitungan upah 

antara kedua sistem tersebut tidak ada perbedaannya. 

c) Apabila waktu yang di hemat lebih dari 50% perhitungan upah dengan 

sistem Rowan menghasilkan tingkat upah yang lebih rendah dibanding 

sistem Halsey. 

d) Bagi karyawan umumnya lebih menguntungkan dengan sistem Rowan  

karena untuk menghemat waktu lebih dari 50% dari waktu standar sangat 

sulit atau dapat dikatakan hamper tidak mungkin. Sebaliknya bagi 

perusahaan pada umumnya lebuh menguntungkan sistem Halsey. 

 

c. Premi Sistem Bart  

 Premi sistem Bart disebut dengan istilah Bart Variable Sharing Plan. Pada 

sistem ini tidak ada jaminan upah minimum, bonus diberikan sesuai dengan 

tingkat produktivitasnya. Rumus untuk sistem ini adalah sebagai berikut: 

 ( )TJStxJSG =  
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 Misalnya pada contoh yang ada pada premi Halsey, apabila diterapkan 

premi sistem Bart besarnya gaji atau upah adalah: 

( ) 5,954.1000,500909,2100,5002024 RpxRpRpxG ===  

Upah rata-rata yang diterima = Rp 10.954,5 : 20 jam = Rp 547,725 atau per 

buah produk pesanan adalah Rp 10.954,5 : 10 = Rp 1.905,45 

 

d. Sistem Efisiensi Emerson 

 Sistem ini memberikan jaminan upah minimum sebesar ⅔ atau 66.67% 

dari upah jam standar. Bonus atas efisiensi yang terjadi menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Persentase 

Efisiensi 

Persentase 

Bonus 

Persentase Upah 

Dari Tarif per jam 

67 - 100 

80 10 110 

100 20 120 

125 45 145 

 

%100x
JS

JSt
EfisiensiPersentase =  

Persentase Efisiensi: 

( )bonusJSxTG %%100 +=  

Misalkan contoh yang ada pada premi Halsey, apabila dihitung dengan sistem 

efisiensi Emerson: 

%120%100
20

24 == xE  

( ) %40%25
25

20
20%2045

100125

100120
20 =















+=






 −








−
−+=B  

( ) 00,000.14%40%10000,50020 RpxRpG =+=  
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Jadi rata-rata upah per jam yang diterima karyawan tersebut adalah: 

Rp 14.000,00 : 20 jam = Rp 700,00 per jam, sedangkan upah rata-rata per 

buah produk = Rp 1.400,00. 

 
e. Sistem Premi Bonus Berdasar Satuan Hasil 

  Sistem ini dikenal dengan istilah Payment By Result Schemes (PBR 

Schemes) yang merupakan perkembangan dari upah berdasar satuan produk 

yang dihasilkan yang menggunakan rumus: 

JPxTG =  

dimana,  

 G = gaji dan upah  

 JP = jumlah produk yang dihasilkan  

 T = tarif upah per buah (satuan produk) 

 Perkembangan sistem bonus berdasar satuan hasil produksi ini meliputi: 

♦ Straight Piece-Work 

Pada sistem ini apabila dalam standar waktu yang sudah ditentukan dapat 

menghasilkan jumlah yang melebihi standar jumlah produk yang 

dihasilkan akan memperoleh premi tertentu dalam persentase yang 

jumlahnya sama. Sedangkan apabila hasil produksi besarnya sama atau 

berada di bawah standar jumlah produksi yang dihasilkan tidak 

memperoleh premi. 

♦ Sistem Taylor 

Pada sistem pengupahan ini apabila dalam waktu standar karyawan dapat 

menghasilkan jumlah produk yang melebihi hasil standar diberikan upah 

di atas tarif upah standar, karyawan yang menghasilkan jumlah produk 

sama dengan hasil standar diberikan upah sama dengan tarif standar, 

karyawan yang menghasilkan jumlah produk di bawah hasil standar hanya 

diberikan upah di bawah tarif standar. 
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2.4.2.5 Premi Lembur 

Premi lembur dibayarkan kepada karyawan jika bekerja melebihi waktu 

kerja standar yang telah ditetapkan. Ketentuan waktu lembur ini diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 

78 ayat 1 huruf b yang menyatakan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak: 

a. 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja dan 14 (empat belas) 
jam dalam 1 (satu) minggu; 

b. 8 (deelapan) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja siang hari untuk 
melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari 
libur resmi yang ditetapkan; atau 

c. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja malam hari untuk 
melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari 
libur resmi yang ditetapkan. 

 
   Besarnya tarif lembur biasanya sebesar 150% dari tarif upah standar untuk 

lembur jam pertama dan perlakuan terhadap premi lembu tergantung atas alasan-

alasan terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah 

tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat 

terjadinya lembur tersebut. 

  Perlakuan atas premi lembur tergantung kepada penyebab terjadinya 

lembur, yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Apabila lembur disebabkan karena pesanan tertentu misalnya adanya rush 

order, maka premi lembur diperlakukan sebagai elemen harga pokok pesanan 

yang menimbulkan premi lembur. 

b) Apabila lembur normal terjadi di dalam perusahaan, karena kurangnya 

kapasitas produksi dibanding kegiatan yang selalu banyak, maka premi lembur 

diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik (melalui penentuan tarif), 

sehingga tidak membebani harga pokok pesanan atau pekerjaan tertentu. 

c) Apabila premi lembur terjadinya karena ketidak efisienan kegiatan 

perusahaan, premi lembur dapat langsung dimasukkan ke laporan rugi-laba 

tanpa dikapitalisasi ke dalam harga pokok produk. Tidak ada alasan untuk 

mengkapitalisasi pemborosan ke dalam harga pokok produk.  
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2.4.2.6 Biaya Lain yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja (labor related 

cost) 

  Biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja menurut Mulyadi 

(2000,351-352) antara lain: 

1) Biaya Setup Time  

Biaya ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi, 

diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka 

kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Ada tiga cara perlakuan 

terhadap biaya setup produksi: 

(a) Dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Bila biaya 

ini dapat diidentifikasi pada pesanan tertentu, maka biaya ini seringkali 

dimasukkan dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan 

langsung ke rekening Barang Dalam Proses. 

(b) Dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya setiap produksi 

dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Jurnal untuk 

mencatat biaya setup produksi adalah sebagai berikut: 

Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya xxx 

 Kas      xxx 

 Utang Dagang     xxx 

 Persediaan     xxx 

c) Dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Biaya ini dibebankan 

dalam kelompok tersendiri yang terpisah dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 

2) Biaya Pendidikan dan Pelatihan  

Pada perusahaanyang baru didirikan, biaya ini akan ditunda pembebanannya 

dan dimasukkan ke rekening Beban Ditangguhkan dan akan diamortisasi 

sebagai biaya sesuai dengan jangka waktu manfaat biaya tersebut. 

Biaya pendidikan dan latihan khusus adanya pesanan tertentu akan 

diberlakukan sebagai elemen harga pokok pesanan yang bersngkutan melalui 

rekening Barang Dalam Proses atau melalui rekening khusus Biaya 

Pendidikan dan Latihan. 



Bab II Tinjauan Pustaka 28 

3) Biaya Waktu Menganggur (Idle Time) 

Dalam proses produksi ada kalanya terjadi hambatan-hambatan kerusakan 

mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur 

atau waktu tunggu bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. 

Biaya waktu menganggur/tunggu yang disebabkan karena ketidakefisienan 

dari kegiatan perusahaan harus berlangsung diperlakukan sebagai elemen rugi-

laba. 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah 

Penetapan upah hendaknya diarahkan menurut kriteria yang rasional dan 

objektif, serta berpihak pada kualifikasi pekerjaan (rate for the job). Dengan 

demikian, penetapan upah tidak lagi mendasarkan pada kualifikasi orang yang 

melakukan pekerjaan itu. 

Di antara berbagai faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

upah adalah : 

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Pada dasarnya jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upahnya 

cenderung turun, sedangkan untuk pekerjaan atas permintaan yang 

membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerja langsung, maka 

upahnya cenderung tinggi. 

2) Organisasi buruh 

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut 

mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. 

3) Kemampuan membayar 

Meskipun serikat buruh menuntut upah tinggi, tetapi akhirnya realisasi upah 

akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan.Tingginya 

upah akan mempengaruhi biaya produksi dan akhirnya akan mengurangi 

keuntungan. 
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4) Produktivitas 

Kalau prestasi karyawan semakin tinggi, maka semakin besar pula upah yang 

akan diterimanya. Prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai produktivitas. 

5) Pemerintah 

Peraturan-peraturan pemerintah juga ikut mempengaruhi tinggi rendahnya 

upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tigkat 

upah yang akan dibayarkan. 

6) Biaya hidup 

Biaya hidup adalah faktor yang perlu di pertimbangkan dimana biaya 

hidupnya tinggi, upah akan cenderung tinggi. 

 

2.5 Akuntansi  Biaya Tenaga Kerja 

Menurut Mulyadi (2000,343) dalam bukunya Akuntansi Biaya 

menyatakan, biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam tiga golongan besar yaitu: 

1. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi 
dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan 
dan biaya asuransi hari tua; 

2. Premi lembur; 
3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related 

cost). 
 
  Selanjutnya akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam empat tahap 

pencatatan sebagai berikut: 

Tahap 1 Berdasarkan kartu hadir karyawan, bagian pembuat daftar gaji dan upah 

kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Dari daftar gaji dan 

upah tersebut kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk 

mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi gaji dan upah 

karyawan pabrik, upah dan gaji karyawan administrasi dan umum, serta 

gaji dan upah karyawan pemasaran. Gaji dan upah karyawan dirinci lagi 

ke dalam upah karyawan langsung dan upah karyawan tak langsung 

dalam hubungannya dengan produk. Atas dasar rekapitulasi gaji dan 

upah tersebut bagian akuntansi kemudian membuat jurnal sebagai 

berikut: 
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 Barang Dalam Proses-Biaya Tenaga Kerja  xxx 

 Biaya Overhead Pabrik    xxx 

 Biaya Administrasi dan Umum   xxx 

 Biaya Pemasaran     xxx 

  Gaji dan Upah      xxx 

Tahap 2 Atas dasar daftar gaji dan upah tersebut bagian keuangan membuat 

bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Atas dasar 

bukti kas keluar tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai 

berikut: 

 Gaji dan Upah     xxx 

  Utang PPh Karyawan     xxx 

  Utang Gaji dan Upah     xxx 

Tahap 3 Setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian 

dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Uang gaji 

dan upah karyawan kemudian dibayarkan oleh juru bayar kepada tiap 

karyawan yang berhak. Tiap karyawan menandatangani daftar gaji dan 

upah sebagai bukti telah diterimanya gaji dan upah mereka. Setelah tiap 

karyawan mengambil gaji dan upahnya, atas dasar daftar gaji dan upah 

yang telah ditanda tangani karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal 

sebagai berikut: 

 Utang Gaji dan Upah     xxx 

  Upah       xxx 

Tahap 4 Penyetoran pajak penghasilan (PPh) karyawan ke kas negara di jurnal 

oleh bagian akuntansi sebagai berikut: 

 Utang PPh Karyawan     xxx 

  Kas       xxx 
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2.6 Produktivitas 

2.6.1 Pengertian Produktivitas 

Weihrich, Heiz dan Koontz Harold (2005,532) dalam Management ; A 

Global Perspective memberikan definisi produktivitas sebagai berikut: 

“Productivity is the output-input ratio within a time period with due 

consideration for quality”. 

Definisi di atas dapat dijelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat 

diartikan sebagai perbandingan antara output dengan input (tenaga kerja) dalam 

suatu periode tertentu dengan memperhatikan kualitas. 

Menurut Cascio, Wayne (2006,22) dalam buku Managing Human 

Resources Productivity, Quality of Work Life, Profit mengemukakan: 

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

the input labor, capitall and equipment”. 

Dari definisi tersebut di atas dapat dijelaskan, produktivitas merupakan 

suatu pengukuran output yang dihasilkan (barang dan jasa) dibandingkan dengan 

input yang digunakan untuk menghasilkan output (tenaga kerja). Penggunaan 

intensif terhadap sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, modal dan sumber daya 

lainnya yang jika di ukur secara tepat akan menunjukkan kinerja yang efisien. 

Oleh karena itu produktivitas akan menjadi ukuran efisiensi dengan modal, 

peralatan, manajemen, tenaga kerja, informasi dan waktu. Semakin efisien 

pemakaian sumber daya untuk suatu keluaran tertentu maka produktivitas yang 

dicapai akan semakin tinggi. 

Schermerhorn (2002,13) memberikan definisi produktivitas sebagai 

berikut: 

”Productivity, a summary measure of the quantity and quality of work 

performance with resource utilization taken into account”.  

Konsep ini dapat dijabarkan dalam persamaan produktivitas, yaitu: 

Productivity = Quantity + Quality + Resources 

Produktivitas akan meningkat jika kuantitas output naik, kualitas output 

juga naik, atau biaya penggunaan sumber daya menurun. 
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Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa produktivitas merupakan 

suatu ukuran dari kuantitas dan kualitas pelaksanaan  suatu kegiatan dengan 

memperhatikan sumber daya yang dimanfaatkan. Produktivitas 

mengidentifikasikan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam memproduksi 

barang dan jasa yang dihasilkan serta sumber daya yang dimanfaatkan. 

Carter dan Usry  ( 2002,11-1) menyatakan  bahwa: 

”Labor productivity can be defined as the measurement of production 

performance using the expenditure of human effort as a yardstick. It is 

the amount of goods and services a worker produces”. 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja 

sangat ditentukan oleh prestasi tenaga kerja yang bersangkutan. Banyaknya 

barang dan jasa yang dihasilkan seorang tenaga kerja akan menjadi indikator 

tingkat produktivitas tenaga kerja. 

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang dimanfaatkan untuk 

menghasilkan barang dan jasa, oleh karena itu efisiensi dalam mengubah sumber 

daya ini akan menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik. Tenaga 

kerja merupakan salah satu faktor produksi, karenanya produktivitas tenaga kerja 

merupakan kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja terhadap produktivitas 

perusahaan. 

Triton P. B (2005,61) dalam bukunya Paradigma Baru Manajemen 

Sumber Daya Manusia, menjelaskan: 

”Produktivitas adalah perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai 
dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau 
perbandingan jumlah produksi (output) dengan sumber daya yang 
digunakan (input)”. 
 
Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap bentuk input bila 

dikuantitaskan dapat digunakan sebagai faktor penyebut pada rasio produktivitas. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan produktivitas dapat berarti 

keseimbangan antara semua faktor-faktor produksi yang akan memberikan output 

yang paling besar dengan usaha tertentu. Atas dasar itulah orang dapat 

mengatakan tentang berbagai produktivitas, seperti produktivitas lahan, 
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produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja, atau produktivitas dari sub-

kategori lain masing-masing produksi. 

Ratio produktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Input

Output
soduktivitaRatio =Pr  

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

Angka besaran tersebut akan memperlihatkan: 

♦ Apakah produktivitas itu meningkat dari suatu periode ke periode lain. 

♦ Apakah produktivitas suatu perusahaan lebih baik daripada perusahaan 

lain. 

Tenaga kerja sering dipakai sebagai faktor pengukur produtivitas karena: 

1. Besarnya biaya tenaga kerja 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 seperti modal. 

3. Disamping itu, kemajuan teknologi yang mempermudah cara pembuatan 

barang berasal dan berkembang dari faktor tenaga kerja. 

  Informasi dari pengukuran ini merupakan bagian yang sangat penting 

untuk mermuskan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan produktivitas. 

 

2.6.2   Produktivitas Kerja Karyawan  

2.6.2.1. Pengertian Produktivitas Kerja Karyawan 

Sudah menjadi sasaran utama dari tiap perusahaan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawannya, produktivitas kerja karyawan perlu 

mendapatkan perhatian cukup besar karena didasarkan pada pemikiran bahwa 

produktivitas manapun sebenarnya bersumber dari karyawan sebagai alat yang 

melakukan pekerjaan, karyawan yang dimaksudkan adalah karyawan yang 

dimaksudkan adalah karyawan sebagai tenaga kerja yang memiliki kualitas kerja 

yang memadai. 
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Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara 

hasil keluaran (output) dengan masukan (input), seperti yang diutarakan oleh 

Husein Umar (2003:9), bahwa : 

“Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan 

antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan (input)” 
 

Sedangkan pengertian produktivitas kerja karyawan diutarakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut : 

Sedarmayanti (2001:60) : 

 “Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas 
keluaran (pencapaian unjuk kerja yang maksimal) dengan efisiensi 
salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas 
dalam satuan waktu tertentu” 
 
Menurut Hasibuan (2002:94), Produktivitas adalah perbandingan antara 

output dengan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya 

peningkatan efisiensi dalam waktu, bahan, tenaga dan sistem kerja, teknik 

produksi dan adanya peningkatan kerja karyawan. Untuk dapat menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki produktivitas tinggi atau sebaliknya, maka 

diperlukan standar atau ukuran yang diformulasikan secara jelas. 

Menurut Sinungan (2000:23), pengukuran produktivitas berarti 

perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. 

1. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan 
secara histories yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan 
sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah 
meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, 
seksi, proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu 
menunjukkan pencapaian relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah 
yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan. 

 
Dari pengertian produktivitas kerja karyawan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa produktivitas kerja karyawan merupakan suatu pengukuran 

output yang dihasilkan dalam bentuk barang dan jasa dibandingkan dengan input 

tenaga kerja yang digunakan dalam satuan waktu tertentu. 
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Milton F Usry (2002,288-299) mengatakan bahwa tujuan dari pengukuran 

produktivitas, yaitu: 

“Menyuguhkan suatu indeks yang ringkas dan akurat kepada 

manajemen yang digunakan untuk membandingkan hasil nyata 

dengan standar prestasi.”  

Pengukuran produktivitas harus mengakui setiap kontribusi dari faktor-

faktor seperti karyawan, pabrik dan peralatan yang digunakan dalam produksi, 

produk dan jasa yang terpakai dalam produksi, modal yang tertanam, dan jasa 

yang tertanam. Suatu pengukuran sejenis telah dikembangkan oleh American 

Standards for Productivity Measurement, Houston, Texas. Pengukuran ini 

mempertimbangkan penggunaan modal, bahan baku, energi, dan pekerja, yang 

berkaitan dengan keluaran/output pabrik. Akan tetapi tolak ukur yang paling 

umum digunakan adalah kuantitas keluaran per jam kerja, yang memperhitungkan 

hanya satu unsur masukan yaitu pekerja. 

 

2.6.2.2.   Bentuk-bentuk Peningkatan Produktivitas 

Peningkatan produktivitas pada dasarnya dapat terwujud dalam 4 bentuk, 

seperti yang dikemukakan oleh Muctidarsyah Sinungan (2003:102), yaitu : 

1. Dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, diperoleh 
hasil produksi yang sama 

2. Dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, diperoleh 
hasil produksi yang lebih banyak 

3. Dengan menggunakan sumber daya yang sama, diperoleh hasil 
produksi yang lebih banyak 

4. Dengan menggunakan sumber daya yang lebih banyak, diperoleh 
hasil produksi yang jauh lebih banyak 

 
Dalam penelitian ini, bentuk peningkatan produktivitas yang dilaksanakan 

yaitu metode ke-3, yaitu menghasilkan jumlah produksi yang lebih besar dengan 

menggunakan sumber daya yang sama (kualifikasi kerja, jam kerja, beban kerja 

tiap tingkatan, fasilitas kerja, dan lain-lain) 
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2.6.2.3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan 

Menurut Abraham Maslow yang diterjemahkan oleh Malayu S. P. 

Hasibuan (2001:152:155) adalah : 

“Teorinya mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang akan 
dipuaskan para karyawan dengan bekerja dan kebutuhan seseorang 
itu sifatnya berjenjang artinya bila kebutuhan pertama telah 
terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama 
dan seterusnya sampai dengan tingkat kebutuhan yang kelima.” 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah : 

1) Kebutuhan Fisik (Physiological needs) 

Yaitu kebutuhan untuk memepertahankan hidup. Yang termasuk ke dalam 

kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, perumahan, udara dan 

sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhhan ini merangsang 

seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

2) Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (Safety and security needs) 

Yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni merasa aman dari 

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Kebutuhan yang mengarah kepada kebutuhan akan keamanan jiwa dan 

keamanan harta. 

3) Kebutuhan Sosial (Social needs) 

Yaitu kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai serta 

diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya 

karena manusia adalah makhluk sosial maka sudah jelas ia mempunyai 

kebutuhan sosial yang terdiri dari empat golongan yaitu : 

(a) Kebutuhan akan perasaan diterima orang lain dilingkungan tempat tinggal 

dan bekerja 

(b) Kebutuhan akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa dirinya 

penting 

(c) Kebutuhan akan kemajuan dan tidak gagal 

(d) Kebutuhan akan perasaan ikut serta 
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4) Kebutuhan Akan Penghargaan atau Prestasi (Esteem or status needs) 

Yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan 

prestasi dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

5) Aktualisasi Diri ( Self actualization) 

Yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan. 

Menurut Frederick Herzberg yang diterjemahkan oleh Malayu S. P. 

Hasibuan (2001:156-157) adalah : 

“Teori motivasinya beranggapan bahwa seseorang mau bekerja 

karena terdorong untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya 

dan dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan.”  

Kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu : 

1) Faktor Pemeliharaan 

Faktor yang berhubungan dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman. Kebutuhan ini menurut Herzberg adalah kebutuhan ini akan 

kembali pada titik nol setelah dipenuhi, misalnya orang lapar akan makan, 

kemudian lapar lagi lalu makan lagi dan seterusnya. Faktor pemeliharaan ini 

meliputi: gaji, kondisi kerja fisik, kepastian kerja dan kenaikan jabatan lalu 

promosi jabatan, fasilitas mobil dinas, rumah dinas dan macam-macam 

tunjangan lainnya. 

2) Faktor Motivasi 

Faktor ini menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, kebutuhan ini dapat 

menimbulkan perasaan sempurna dalam diri seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang berkaitan secara langsung dengan pekerjaan diantaranya 

mencakup : 

(a) Prestasi (achievement); 

(b) Pengakuan (recognition); 

(c) Pekerjaan itu sendiri (the work it self); 

(d) Tanggung jawab (responsibility); 
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(e) Kemajuan (advancement); 

(f) Pengembangan potensi individu (the possibility of growth). 

 


