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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Produktivitas 

Istilah produktivitas ditafsirkan dalam beberapa cara sehingga sering 

menimbulkan kebingungan, beberapa mendefinisikan makna produktivitas dengan 

produksi, memandang produktivitas sebagai ukuran besarnya biaya sumberdaya, dan 

menyamakan produktivitas dengan prestasi kerja Joseph M.Putti (1985). 

Produktivitas bukan hanya tentang produktivitas biaya dan kinerja kerja yang tinggi, 

tetapi juga lebih komprehensif. 

Ada definisi produktivitas yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh 

Wignjosoebroto (1995), di mana produktivitas didefinisikan sebagai rasio (rasio) 

antara output dan input. Hasil (output/penjualan, laba, kepuasan pelanggan) 

sementara input termasuk alat yang digunakan (biaya, energi, keterampilan dan 

jumlah hasil individu). Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas 

adalah kemampuan untuk menghasilkan barang  dibandingkan dengan input yang 

digunakan, dan dapat dikatakan bahwa seorang karyawan produktif jika ia mampu 

menghasilkan barang atau jasa seperti yang diharapkan dalam waktu singkat atau 

tepat. Berdasarkan definisi-definisi ini, persamaan produktivitas berikut dapat ditulis: 

P = 
𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕

𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕
 

Menurut Armstrong (1998), ia menjelaskan bahwa penilaian produktivitas 

kerja bukanlah kegiatan kontrol atau pengawasan, dan bukan pula mencari-cari 

kesalahan untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman. Kegiatannya berfokus pada 

upaya untuk mendeteksi kekurangan dalam pekerjaan yang akan ditingkatkan dan 

lembur yang akan dikembangkan, sehingga perusahaan mengetahui tingkat efisiensi 

dan efektivitas kegiatan produksi. 
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Melihat bahwa produktivitas adalah hubungan antara output dan input, ada 

beberapa penjelasan: 

1. Output didefinisikan sebagai hasil dari barang yang diproduksi atau barang 

setengah jadi. Harus terukur dan nyata sesuai dengan standar yang memenuhi 

spesifikasi kualitas. 

2. Input adalah elemen fisik yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Input tenaga kerja. 

- Input bahan baku. 

- Biaya energi atau volume input yang dihasilkan dari setiap penggunaan: jam 

kerja (jam), jumlah mesin (satuan), konsumsi daya (kWh / jam) dan sumber 

daya lain yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. 

2.1.1 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Menurut J. Raviyanto Putra dan kawan-kawan (1988), ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yaitu sebagai berikut: 

(1) Faktor yang mempengaruhi produktivitas dari perekonomian atau industri-

industri secara keseluruhan. 

(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas organisasi, unitunit usaha 

atau pabrik secara individual. 

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi prokdutivitas perseorangan. 

Menurut Roger Schroeder dalam Operation Management produktivitas adalah 

hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem produksi. Sedangkan menurut 

ILO (International Labor Organisation), Produktivitas merupakan pembagaian antara 

Output dengan Input. 

2.1.2 Unsur Unsur Produktivitas 

Unsur-unsur produktivitas terdiri dari tiga unsur penting (Everett E. Adam Jr, 

James C. Heusauer, & William A. Ruch,1981 ), antara lain : 
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1. Efisiensi 

Efisiensi diartikan sebagai suatu ukuran dalam membandingkan 

penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi lebih 

berorientasi kepada Input. 

2. Efektivitas 

Efektivitas ialah suatu ukuran yang memberikan sudut pandang 

seberapakah target dapat didapatkan, baik secara kualitas maupun waktu 

yang digunakan. 

3. Kualitas 

Kualitas merupakan ukuran produk produk yang dihasilkan pada 

proses produksi. Walaupun kualitas susah untuk diukur secara sistematis 

melalui rasio output atau input. Output yang mempunyai kualitas yang baik 

secara tidak langsung bisa menambahkan rasio antara output atau input 

dalam hal nilai tambah (Value added). Yang dapat diartikan juga yang 

menjadikan salah satu penyebab meningkatnya rasio output atau input adalah 

kualitas yang baik. 

 

2.1.3 Siklus Produktivitas   

Konsep siklus produktivitas terdiri dari empat tahap utama: pengukuran, 

evaluasi, perencanaan dan peningkatan produktivitas. Untuk mencapai sasaran 

produktivitas yang direncanakan, berbagai formula dapat diterapkan untuk 

terus meningkatkan produktivitas. Siklus produktivitas dilakukan secara terus 

berulang untuk mencapai peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dalam 

sistem industri. Mengukur produktivitas ditujukan agar perusahaan 

mengetahui tingkat produktivitasnya. Dengan demikian perusahaan dapat 

menghasilkan produk yang bersaing di pasar global. Karena hasil pengukuran 

produktivitas perusahaan akan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan 

peningkatan produktivitas secara keseluruhan dalam proses bisnis, standar 

diperlukan untuk mendukung pengukuran produktivitas yang valid. Siklus 
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produktivitas terdiri dari empat kegiatan: pengukuran, evaluasi, perencanaan 

dan peningkatan. 

1. Measurement adalah aktivitas pengukuran produktivitas yang mana 

harus diukur adalah output dibagikan dengan input. 

2. Evaluation ialah aktivitas yang di pakai untuk menciptakan perbandingan 

keadaan yang ada di lapangan (dari hasil pengukuran) dengan yang yang 

sesuai dengan standar yang seharusnya. 

3. Planning adalah kegiatan untuk menentukan langkah selanjutnya yang 

akan diambil oleh perusahaan. Maka aktivitas selanjutnya adalah 

melakukan perencanaan. Aktivitas planning adalah :  

- Penentuan target  

- Langkah-langkah untuk merealisasikan target yang telah dibuat.  

4. Improvement Merupakan aktivitas untuk mengeksekusi planning yang 

telah dibuat untuk menciptakan tujuan sesuai dengan yang diharapkan 

oleh perusahaan. 

2.2 Kinerja lingkungan 

Menurut Suratno dkk (2007), kinerja lingkungan merupakan kinerja 

perusahaan untuk membuat lingkungan yang hijau. Sedangkan menurut 

Purwanto (2004), Kinerja lingkungan merupakan nilai yang dapat dihitumg 

menggunakan sistem manajemen lingkungan berdasarkan pada kebijakan 

lingkungan yang telah ditentukan, sasaran lingkungan yang dipilih dan target 

lingkungan. 

2.2.1 Environmental Performance Indicator (EPI) 

Kinerja lingkungan ialah kemampuan perusahaan dalam membuat 

lingkungan yang baik atau bisa juga disebut dengan produktivitas hijau, 

Suratno dkk (2006). Indikator lingkungan adalah salah satu yang bisa 

mencerminkan berbagai efek dari suatu kegiatan yang berdampak pada 

lingkungan dan upaya untuk memitigasi itu, Tyteca (1996). EPI adalah 
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kriteria kinerja / kinerja lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

untuk menentukan tingkat bahaya dari setiap limbah yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Kemudian dilakukan perbandingan berpasangan untuk 

membandingkan tingkat bahaya antara bahan kimia (parameter) yang 

terkandung dalam limbah sehingga diperoleh bobot masing-masing 

parameter yang diproduksi oleh perusahaan. Setelah mendapatkan nilai 

tingkat bahaya dan bobot masing-masing parameter maka Indeks Indikator 

Kinerja Lingkungan (EPI) dapat dihitung. 

2.2.2 Tahap Perhitungan Indeks EPI 

EPI dapat dipakai sebagai Indikator untuk melihat kinerja lingkungan 

yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan limbah yang dihasilkan 

pada proses produksi terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan 

formulasi berikut: 

Indeks EPI = Wi . Pi 

EPI dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan kinerja 

lingkungan yang dicapai oleh perusahaan. Bobot ini diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada ahli kimia yang ada pada perusahaan. 

Kuisioner dibagikan untuk mendapatkan nilai bobot masing-masing bahan 

kimia dalam limbah. Bobot yang disebutkan di atas didasarkan pada 

parameter kesehatan manusia dan keseimbangan lingkungan (flora dan 

fauna).  Parameter tersebut diberikan persentase yang sama karena jika 

bahan kimia dinyatakan berbahaya bagi lingkungan, hal tersebut juga akan 

menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dibawah 

ini merupakan cara untuk menghitung penyimpangan kadar kimia limbah 

berdasarkan pada peraturan yang telah ditentukan: 
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Indeks EPI = Wi . Pi 

 

2.3 Green Productivity 

2.3.1 Pengertian Green Productivity 

Produktivitas Hijau Ini adalah bagian dari program peningkatan 

produktivitas ramah lingkungan untuk mengatasi masalah global terkait 

pembangunan berkelanjutan. Konsep Produktivitas Hijau berasal dari 

kombinasi dua hal penting dalam strategi pembangunan, yaitu: perlindungan 

lingkungan dan peningkatan produktivitas. 

Green Engineering atau Green Productivity memiliki empat tujuan 

umum (Billatos, 1997) dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan 

output ekonomi ketika diterapkan di proses produksi, yaitu: 

1. Pengurangan Limbah  

2. Manajemen Material  

3. Pencegahan Polusi  

4. Peningkatan Nilai Produk  

Menurut Wignjosoebroto (1995) produktivitas diartikan sebagai 

perbandingan antara output dengan input. Hasil produksi dapat dalam bentuk 

penjualan, keuntungan dan kepuasan pelanggan, sementara produksi dalam 

bentuk bahan baku, tenaga kerja, energi dan modal. Sementara itu, Green 

Productivity (GP) adalah strategi untuk menumbuhkan produktivitas dan 

kinerja lingkungan perusahaan secara bersama sama, APO (2001). 
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2.3.2 Konsep Green Productivity 

Green Productivity bisa diartikan sebagai produktivitas ramah 

lingkungan. Konsep Produktivitas Hijau diambil dari kombinasi dua hal 

penting dalam strategi pengembangan, yaitu: pemeliharaan Lingkungan dan 

penumbuhan Produktivitas. 

Enam langkah penting dalam metodologi Produktivitas Hijau meliputi, 

APO (2001): 

1. Getting started  

Awal proses produktivitas organik adalah survei terperinci untuk 

menggabungkan informasi dasar dan mengidentifikasi ruang lingkup masalah. 

Langkah ini penting untuk mendapatkan dukungan dari manajemen senior 

untuk memastikan bahwa jumlah sumber daya cukup untuk keberhasilan 

implementasi produktivitas hijau. Berikut ini adalah alat yang digunakan 

bersama dengan tipe data yang diperlukan: 

a. Flowchart adalah diagram yang menjelaskan urutan proses produksi dari 

proses bahan baku hingga produk siap jual. 

b.  Material balance bertujuan untuk melakukan evaluasi kuantitatif input 

dan output material. Data yang dibutuhkan meliputi: 

- Jumlah bahan baku  

- jumlah energi  

- jumlah bahan pendukung 

- Jumlah produksi yang tersisa 

2. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini ada 2 tahap yang harus dilakukan, yaitu; 
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a. Identifikasi masalah dan penyebabnya 

Setelah mengetahui data yang diperoleh setelah menyelesaikan survei, 

apa yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah verifikasi dari setiap 

proses atau operasi yang merupakan sumber masalah dengan standar atau 

perbandingan yang ditetapkan. Brainstorming atau grafik sebab dan akibat 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ini. 

b. Menentukan sasaran dan target  

Gunakan informasi yang tergabung dalam survei lengkap yang diperoleh 

dengan alat analisis numerik. Kemudian tujuan dan target ditetapkan dalam 

ruang lingkup masalah. Angka produktivitas dan indikator kinerja lingkungan 

(EPI) juga diidentifikasi pada tahap ini. Untuk mengurangi keberadaan 

subjektivitas dalam mengidentifikasi kriteria untuk pengenalan EPI, itu harus 

dilakukan. 

- Distribusi kuesioner 

- Studi literatur 

 

3. Generasi dan evaluasi opsi GP 

Langkah ini melibatkan pengembangan solusi alternatif untuk memenuhi 

tujuan dan target yang dirumuskan pada langkah sebelumnya. Ini termasuk 

perspektif tentang pencegahan polusi dan prosedur pengendalian yang 

direncanakan. Opsi-opsi dimunculkan dan diprioritaskan berdasarkan laporan 

BenefitCost dan analisis kelayakan teknis. Semua ini kemudian dirangkum 

dalam rencana implementasi. Langkah ini melibatkan pengembangan solusi 

alternatif untuk memenuhi tujuan dan target yang dirumuskan pada langkah 

sebelumnya. Ini termasuk perspektif tentang pencegahan polusi dan prosedur 




