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MOTTO 
 

 

 

 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”. 

(Q.S. Ibrahim : 7) 

 

“Orang besar ialah mereka yang berkata dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pernah 

mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat serta tidak sombong terhadap sesama 

makhluk”. 

 (Imam Ghozali) 

 

“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia 

niscaya  SWT. Akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat” 

(HR. Muslim) 

 

 “Sesungguhnya  tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
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ABSTRAKSI 
 

ANALISIS PENGARUH KESEJAHTERAAN, JAMINAN SOSIAL, DAN 
INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN  

PADA PT. JAWA POS SURAKARTA 
 

Produktivitas kerja pada dasarnya berorientasi pada tujuan seseorang timbul 
karena ingin mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Salah satu usaha yang ditekankan 
perusahaan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan adalah meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan dengan harapan terealisasi produksi barang setiap tahunnya 
meningkat, karena tujuan berdirinya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan, maka 
perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan produktivitas kerjanya 
agar tujuannya tercapai sesuai yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 
Apakah kesejahteraan, jaminan sosial, dan insentif berpengaruh secara signifikan 
terhadap produktivitas kerja, serta faktor manakah yang berpengaruh paling dominan 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT Jawa Pos Surakarta. Sampel yang dipakai 33 
responden dan metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh rumus persamaan Y = -0,548 + 0,483X1  +  
0,262X2  +  0,276X3 + e dan berdasarkan hasil uji t variabel kesejahteraan dengan 
koefisien regresi 0,483 diperoleh thitung sebesar 4,926 dengan ttabel sebesar 2,042 sehingga 
thitung > ttabel berarti H1 ditolak, maka Kesejahteraan berpengaruh signifikan terhadap 
Produktivitas Kerja karyawan. Variabel Jaminan Sosial dengan koefisien regresi 0,262 
diperoleh thitung sebesar 2,722 dengan ttabel sebesar 2,042 sehingga thitung > ttabel berarti H1 
ditolak, maka Jaminan Sosial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja 
karyawan. Variabel Insentif dengan koefisien regresi 0,276 diperoleh thitung sebesar 3,579 
dengan ttabel sebesar 2,042 sehingga thitung > ttabel berarti H1 ditolak, maka Insentif 
berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan uji F untuk menghitung pengaruh secara bersama-sama, diperoleh 
Fhitung sebesar 49,996 dan Ftabel sebesar 2,92 sehingga Fhitung (49,996) > Ftabel (2,92) 
berarti H1 ditolak, maka variabel Kesejahteraan, Jaminan Sosial, dan Insentif 
berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja karyawan secara bersama-sama.  

Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,838 ini menunjukkan bahwa 
variabel variabel Kesejahteraan, Jaminan Sosial, dan Insentif mempunyai kontribusi 
pengaruh terhadap variabel Produktivitaskerja karyawan sebesar 83,8%. Sedangkan 
sisanya sebesar 16,2 mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam 
model atau tidak penulis teliti, variabel-variabel tersebut misalnya variabel disiplin, 
faktor individu, pendidikan formal dan lain-lain. 
 
Kata kunci: Kesejahteraan, Jaminan Sosial, Insentif dan Produktivitas Kerja 

Karyawan 
 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Produktivitas kerja pada dasarnya berorientasi pada tujuan seseorang 

timbul karena ingin mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Salah satu usaha 

yang ditekankan perusahaan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan harapan terealisasi 

produksi barang setiap tahunnya meningkat, karena tujuan berdirinya 

perusahaan adalah untuk mencari keuntungan, maka perusahaan akan 

berusaha semaksimal mungkin meningkatkan produktivitas kerjanya agar 

tujuannya tercapai sesuai yang diharapkan. 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci 

kearah peningkatan produktivitas kerja karyawan. Dalam menghadapi banyak 

pesaing maka pihak perusahaan berusaha meningkatkan mutu produknya. 

Dengan keadaan tersebut perlunya ditingkatkan motivasi agar dapat 

menunjang produktivitas kerja karyawan. 

Faktor-faktor di dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

adalah dengan memberikan kesejahteraan, jaminan sosial dan insentif. 

Seorang pengusaha atau pimpinan perusahaan harus jeli melihat keadaan 

perusahaan khususnya dan keadaan karyawan pada umumnya. Karyawan 

mungkin dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dapat 

mengerjakannya dengan baik, mungkin hal tersebut terjadi sebab gairah kerja 
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karyawan untuk berprestasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor peningkatan 

kesejahteraan, jaminan sosial dan insentif yang diberikan perusahaan guna 

memotivasi karyawannya. Dengan demikian dari usaha memotivasi sumber 

daya manusia yaitu karyawan, diharapkan akan dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH KESEJAHTERAAN, 

JAMINAN SOSIAL, DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA PT. JAWA POS SURAKARTA.   

 
B. Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kesejahteraan, jaminan sosial, dan insentif berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Jawa Pos Surakarta?; 

2. Manakah faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT Jawa Pos Surakarta?. 

 
C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kesejahteraan, jaminan sosial, dan insentif 

terhadap produktivitas kerja karyawan; 

2. Mengetahui variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan bagi manajer sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Bagi Pihak Lain  

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa diperoleh suatu manfaat dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan referensi didalam melakukan penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang.   
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