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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Produktivitas  

Istilah produktivitas pertama kali dipergunakan pada tahun 1766 dalam 

suatu makalah dengan judul “the school of physiocrat” dan pada pertengahan 

abad ke 18 dalam artikel yang berjudul “historical view print of economic 

theories” yang menjelaskan produktivitas tanah sebagai sumber kekayaan. 

Namun Walter Aigner dalam karyanya “motivation and awareness” mengatakan 

bahwa “filosofi dan spirit mengenai produktivitas sudah ada sejak awal 

peradaban manusia, karena sebenarnya yang dimaksud produktivitas adalah 

keinginan selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan yang lebih 

baik di segala bidang.
28

 

Beberapa ahli mengemukan pengertian produktivitas, di antara sebagai 

berikut: 

1. Produktivitas adalah merupakan perbandingan antara hasil keluaran dan 

masukan atau output dibagi input. Masukan sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dengan satuan fisik, bentuk dan nilai.
29

  

2. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara 

hasil (jumlah barang dan jasa) yang diproduksi dengan sumber (jumlah 
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tenaga, modal, tanah, energi) yang dipakai untuk menghasilkan hasil 

tersebut.
30

  

3. Produktivitas adalah menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa 

setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang efesien.
31

  

4. Produktivitas adalah suatu ukuran sejauh mana sumber-sumber digabungkan 

dan digunakan dengan baik dapat memwujudkan hasil-hasil tertentu yang 

diinginkan.
32

  

5. Produktivitas adalah ukuran sampai ukuran sejauh mana sebuah kegiatan 

mampu mencapai target kuantitas yang telah ditetapkan.
33

  

6. Produktivitas adalah suatu ukuran sejauh mana sumber-sumber daya 

digabungkan dengan baik dan dapat mewujudkan hasil-hasil tertentu yang 

diinginkan.
34

  

7. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya dari saran dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output 

yang optimal bahkan kalau yang masimal.
35

 

8. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

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

harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan secara teknis operasional 
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produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara totalitas keluaran pada 

waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut.
36

 

9. Produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu 

mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.
37

  

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan. 

Produktivitas mengandung pengertian yang berkenaan dengan konsep ekonomis, 

filosofis, dan sistem.
38

 Konsep ekonomis, produktivitas berkenaan dengan usaha 

atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. 

Konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap 

mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan di mana 

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

harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan 

mengembangkan diri. Konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa 

pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur 

yang relevan sebagai sistem. 

Sedangkan konsep produktivitas menurut piagam Oslo adalah : 

a. Produktivitas adalah konsep universal, yaitu menyediakan banyak barang dan 

jasa untuk kebutuhan semakin banyak orang dengan menggunakan semakin 

sedikit sumber-sumber daya.  

b. Produktivitas didasarkan pada pendekatan multi disiplin yang secara efektif 

merumuskan tujuan, rencana pengembangan, dan pelaksanaan cara-cara 
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produktif dengan menggunakan sumber-sumber daya secara efisien namun 

tetap menjaga kualitas.  

c. Produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan 

mengunakan modal, keterampilan, teknologi, manajemen, informasi, energi, 

dan sumber-sumber daya lainnya.  

d. Produktivitas berbeda pada masing-masing Negara sesuai dengan kondisi, 

potensi dan kekurangan, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh Negara 

yang bersangkutan dalam janka pendek dan jangka panjang.  

e. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu, teknologi, dan teknik-teknik 

manajemen, akan tetapi juga mengandung filosofis dan sikap yang didasarkan 

pada motivasi yang kuat untuk mencapai mutu kehidupan yang baik.
39

  

Produktivitas memiliki dua dimensi : 

1. Efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal 

yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.  

2. Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan 

realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan.
40

 

B. Produktivitas Dalam Islam 

Produktivitas merupakan perbandingan dari suatu output terhadap input, 

semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil (output) 

yang dicapai. Produktivitas ini tidak hanya dicapai dalam kegiatan organisasi, 

tetapi juga dapat dicapai melalui peran manusia sebagai makhluk yang produktif 

terhadap pemanfaatan sumber daya dan waktu. Produktivitas kerja berasal dari 

kata produktif artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan (utility) jika 
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seorang bekerja ada hasilnya maka dikatakan dia produktif. Tapi kalau dia 

menganggur, dia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi 

masyarakat.
41

 

Menjadi produktif adalah tuntutan bagi setiap manusia, setiap agama 

mengajarkan agar umatnya dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin demi 

menghasilkan sesuatu yang berarti baik berhubungan secara langsung dengan 

Allah SWT (hablum minallah) maupun hubungan langsung antar manusia 

(hablum munannas).
42

 Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya 

dengan bekerja dan tidak membiarkan waktunya terbuang percuma. Allah hanya 

akan melihat dan mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja 

secara produktif merupakan amanat ajaran Islam. 

Produktivitas berarti kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu. 

Islam sebagai pedoman hidup yang turun dari sang pencipta manusia, sangat 

menghargai bahkan amat mendorong produktivitas, Rasulullah SAW bersabda: 

َمَرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما َعِن الَنِبِي صلى اهلل عليو وسلم ِاَّن اهلَل ُيِحُّب َعْن َاِبْي ُع

 )رواه طبرنى( اْلُمْؤِمٌن اْلُمْحَتَرُف

Artinya: Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW, ia berkata: Sesungguhnya Allah 

mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan 

berbagai kebaikan). (H.R. Thabrani).
43

 

 

Produktivitas kerja diartikan sebagai hasil pengukuran mengenai apa yang 

telah diperoleh dari apa yang telah diberikan oleh karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan yang telah dibebankan pada kurun waktu tertentu. Produktivitas 
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melibatkan peran aktif tenaga kerja untuk menghasilkan hasil maksimal dengan 

melihat kualitas dan kuantitas pekerjaan mereka.  

Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha 

Allah SWT adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan 

perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khatab pernah menegur 

seseorang yang sering duduk berdoa di masjid tanpa mau  bekerja untuk 

meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar bin Khatab berkata: janganlah salah 

seorang kamu duduk di masjid dan berdoa “Ya Allah beri aku rezki”. Sedangkan 

ia tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud 

perkataan Umar bin Khatab ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan 

berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.
44

 

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kebaikan. Islam juga 

agama yang mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna baik 

produktif dalam arti menghasilkan sebuah peningkatan serta perbaikan diri dan 

masyarakat. Oleh karena itu produktivitas di sini didefinisikan sebagai semua hal 

yang mengandung nilai-nilai kebaikan (khairiyyah). Maka sebagai mahkluk 

Allah SWT dituntut untuk melakukan hal ini.
45

 

Dalam Islam juga menganjurkan pada umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Islam memberkati orang yang 

bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad bila diniatkan karena 
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Allah SWT. Dengan bekerja, individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, 

mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya.
46

  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :  

                           

              

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan (untuk memperoleh penghidupan), kami 

beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami 

ciptakan.(QS. al-Isra’ : 70).  

 

Seharusnya kaum muslim khususnya di Indonesia memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar umatnya memiliki etos kerja 

yang sangat kuat dengan senantiasa menciptakan produktivitas dan progresifitas 

di berbagai bidang dalam kehidupan ini. Islam sangat mendukung produktivitas 

kerja, mengharapkan setiap orang untuk menghasilkan lebih banyak dari apa 

yang dikonsumsinya, dan memberikan lebih banyak jasa dari pada yang 

diterimanya. Kehidupan individu hendaknya berakhir dengan keuntungan bersih 

yang bisa dihitung sebagai sumbangannya di dunia. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam al-Quran yang berbunyi : 

                                 

           

Artinya: Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
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yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. (QS. at-Taubah : 105). 

 

C. Peningkatan Produktivitas Dalam Organisasi 

Produktivitas telah menjadi perhatian pusat utama manajer, ada beberapa 

tindakan yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 

produktivitas dalam sebuah organisasi, seperti berikut : 

1. Pengenalan sistem penunjang keputusan manajemen.  

2. Pembukaan gudang sentral dengan penyimpanan dan pengambilan kembali 

yang dilakukan secara otomatis.  

3. Pelancaran arus kerja untuk mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan 

saat puncak.  

4. Pengadaan fasilitas komputer ditempat yang membutuhkannya.  

5. Pelatihan.  

6. Program insentif berdasarkan peningkatan produktivitas jangka panjang.
47

  

Menurut Pandji Anoraga untuk meningkatkan utility dan menghasilkan 

barang dan jasa tersebut diperlukan input yang berupa modal, tenaga, sarana, dan 

pra sarana lain untuk kelengkapannya. Dengan proses input menjadi output, 

produktivitas bukanlah diartikan jumlah produksi tetapi produktivitas adalah 

ukuran atau angka indeks yang mencerminkan ratio antara ouput dan input. 

Pandji Anoraga mendefinisikan peningkatan produktivitas dapat terlaksana 

apabila salah satu situasi seperti ini dapat tercapai : 

1) Keluaran meningkat, masukan berkurang.  

2) Keluaran meningkat, masukan meningkat tetapi lebih lambat.  
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3) Keluaran konstan, masukan berkurang.  

4) Keluaran turun, masukan juga berkurang tetapi lebih cepat.
48

  

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Tujuan dari peningkatan produktivitas ini adalah untuk 

meningkatkan efesiensi material, meminimalkan biaya per unit produk dan 

memaksimalkan output per jam kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 

merupakan hal yang penting, mengingat manusialah yang mengelola modal, 

sumber alam dan teknologi, sehingga dapat memperoleh keuntungan darinya.
49

 

D. Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Menurut Payaman J. Simanjuntak peningkatan produktivitas tenaga kerja 

merupakan sasaran yang strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor 

yang lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang 

memanfaatkannya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan 

perusahaan dapat digolongkan pada tiga kelompok :  

1. Menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan.  

Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuan fisik 

karyawan yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja. 

2. Sarana pendukung untuk meningkat produktivitas kerja 

Produktivitas kerja perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua 

golongan, yaitu: 
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a. Menyangkut lingkungan kerja termasuk teknologi dan produksi, sarana 

dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan kerja, serta 

suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri 

b. Menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan social serta jaminan kelangsungan kerja 

3. Supra sarana.  

Apa yang terjadi dalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor 

eksternalnya, seperti sumber produksi, prospek pemasaran, perpajakan dan 

lingkungan hidup. Peran manajemen sangat strategis untuk meningkatkan 

produktivitas dengan mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana 

produksi, penerapan fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja, pembagian 

kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai bidangnya serta menciptakan 

kondisi dan lingkungan kerja yang aman.
50

 

Menurut Pandji Anoraga adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan adalah sebagai berikut :  

1. Motivasi  

Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari anggota 

organisasi (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu maka pimpinan 

dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik.  

2. Pendidikan  

Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi 

akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik, hal demikian ternyata 

merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja 
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karyawan. Tanpa bekal pendidikan, mustahil orang akan mudah dalam 

mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam cara atau suatu sistem kerja.  

3. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan 

yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan motivasi, kedisiplinan dengan suatu latihan antara lain dengan 

bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang 

positif terhadap produktivitas kerja karyawan.  

4. Keterampilan  

Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 

karyawan, keterampilan karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan 

melalui training, kursus-kursus, dan lain-lain. 

5. Sikap Etika Kerja  

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan 

yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun 

dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena 

dengan tercapainya hubungan yang selaras dan serasi serta seimbang antara 

perilaku dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas kerja.  

6. Gizi dan Kesehatan  

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan 

makanan yang didapat, hal itu akan mempengaruhi kesehatan karyawan, 

dengan semua itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan.  
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7. Tingkat Penghasilan  

Penghasilan yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan karena 

semakin tinggi prestasi karyawan akan makin besar upah yang diterima. 

Dengan itu maka akan memberikan semangat kerja tiap karyawan untuk 

memacu prestasi sehingga produktivitas kerja karyawan akan tercapai.  

8. Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja  

Lingkungan kerja dari karyawan di sini termasuk hubungan kerja 

antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, suhu serta lingkungan kerja, 

penerangan dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian dari perusahaan karena sering karyawan enggan bekerja karena 

tidak ada kekompakan dalam kelompok kerja atau ruang kerja yang tidak 

menyenangkan. Hal ini akan mengganggu kerja karyawan.  

9. Teknologi  

Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang 

semakin otomatis dan canggih, akan dapat mendukung tingkat produksi dan 

mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan.  

10. Sarana Produksi  

Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam 

proses produksi.  

11. Jaminan Sosial  

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, 

menunjang kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan agar karyawan 

semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk kerja.  

 



 

 

39 

12. Manajemen  

Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan 

berorganisasi dengan baik, dengan demikian produktivitas kerja karyawan 

akan tercapai.  

13. Kesempatan Berprestasi  

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, 

dengan diberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan 

meningkatkan produktivitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas 

kerja karyawannya. Sedangkan produktivitas kerja karyawan sangat 

dipengaruhi oleh faktor etika kerja, lingkungan kerja, ketrampilan juga 

faktor-faktor lain seperti pendidikan, pengupahan/gaji, motivasi, dan 

sebagainya.
51

 

E. Sumber-Sumber Produktivitas 

Sumber-sumber produktivitas adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan pikiran 

Produktivitas kerja dikatakan tinggi apabila untuk memperoleh hasil yang 

maksimal dipergunakan cara berkerja yang paling mudah. 

2. Penggunaan tenaga jasmani 

Produktivitas dikatakan tinggi bilamana mengerjakan sesuatu diperoleh hasil 

dan jumlahnya terbanyak dan mutu terbaik dengan tidak banyak 

menggunakan tenaga jasmani atau rohani. 

 

                                                             
51

 Pandji Anoraga, op.cit, h. 179 



 

 

40 

3. Penggunaan waktu 

Semakin singkat jangka waktu yang dipergunakan untuk mencapai hasil 

terbanyak dan terbaik, menunjukkan semakin produktif pelaksanaan suatu 

pekerjaan. 

4. Penggunaan ruangan 

Pekerjaan akan produktif apabila sejumlah personil yang bekerja sama dalam 

melaksanakan pekerjaan ditempatkan dalam suatu ruangan yang berdekatan 

jaraknya untuk mondar-mandir lebih hemat. 

5. Penggunaan material atau bahan 

Suatu pekerjaan dikatakan produktif apabila penggunaan bahan atau material 

dan peralatannya tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak 

terlalu mahal.
52

 

F. Manfaat dari Penilaian Produktivitas Kerja 

Menurut Muchdarsyah Sinungan manfaat dari pengukuran produktivitas 

kerja adalah sebagai beikut : 

1. Umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Evaluasi produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian misalnya: 

pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

3. Untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya: promosi, transfer dan 

demosi. 

4. Untuk kebutuhan latihan dan pengembangan. 

5. Untuk perencanaan dan pengembangan karier. 
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6. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan proses staffing. 

7. Untuk mengetahui ketidak akuratan informal. 

8. Untuk memberikan kesempatan kerja yang adil.
53

 

G. Indikator Produktivitas Kerja 

Dalam mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, sebagai 

berikut : 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut.Jadi, upaya untuk memanfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini 

dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 

kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan 
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harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi 

lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan 

untuk meningkatkan kemampuan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah 

lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil 

yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan 

dirinya sendiri. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas 

yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan.
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