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MOTTO

Jauhilah kamu terhadap buruk sangka, maka 

sesungguhnya buruk sangka itu adalah seperti 

ucapan yang paling bohong. Dan janganlah kamu 

menjadi mata-mata terhadap orang lain, janganlah 

kamu suka mendengarkan kelakuan orang lain, 

janganlah kamu saling berlomba dalam keburukan, 

saling berdengki-dengkian, saling membenci dan 

saling memalingkan muka. Dan jadilah kamu sebagai 

hamba Allah yang bersaudara. 

(HR. Bukhari – Muslim)

Kesunyian memiliki tangan kanan yang halus bagai 

sutra, namun dengan jemari yang kuat ia 

mencengkeram hati dan menyakiti dengan derita, 

kesunyian adalah sekutu derita sekaligus sahabat 

ketinggian jiwa. 

(Kahlil Gibran)
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ABSTRAKSI 

Semakin maju dan berkembangnya manajemen sekarang ini terutama 
terhadap sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan, maka masalah 
kesejahteraan di dalam suatu perusahaan maupun instansi pemerintah merupakan 
faktor yang amat penting dan menentukan dalam gerak maju mundurnya suatu 
perusahaan.

Agar kesejahteraan meningkat perusahaan perlu mengadakan motivasi, 
dalam hal ini motivasi yang diberikan adalah motivasi internal yang berasal dari 
pribadi seseorang yang mana motivasi itu dapat didorong dengan adanya 
tunjangan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan disini adalah usaha pemenuhan 
kebutuhan karyawan sebanyak-banyaknya dengan jasa yang telah diberikan pada 
perusahaan. Pada umumnya uang yang digunakan sebagai alat pemenuhan 
kebutuhan itu, tapi sebenarnya tidak selalu berbentuk uang, tapi justru berupa 
pelayanan kesehatan, asuransi, penghargaan dan sebagainya. Jadi tunjangan 
kesejahteraan karyawan adalah sangat penting dan disini yang harus diteliti adalah 
tingkat kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Permasalahan yang akan diteliti adalah hubungan antara tunjangan 
kesejahteraan karyawan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik 
Keris Surakarta. Dalam penelitian ini hipotesa yang diajukan adalah apakah 
terdapat hubungan yang positif antara tunjangan kesejahteraan dengan 
produktivitas kerja karyawan. Analisa data yang dipakai adalah metode korelasi, 
uji t dan perhitungan T. 

Adapun hasil dari analisa data adalah sebagai berikut : tunjangan tahun 
1996 : 7.191.000, tahun 1997 : 6.698.000, tahun 1998 : 8.648.000, tahun 1999 : 
9.039.000, tahun 2000 : 8.979.000, dan produktivitas kerjanya tahun 1996 : 
9.648.000, tahun 1997 : 9.845.000, tahun 1998 : 9.966.000, tahun 1999 :  
10.039.000, tahun 2000 : 10.209.000, perhitungan korelasinya 0,81 yang berarti 
ada hubungan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa pemberian tunjangan 
kesejahteraan mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja, 
perhitungan T nya 3,20 yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
tunjangan dengan produktivitas kerja karyawan. 

Dari data diatas peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : dari 
perhitungan korelasi dimuka menunjukkan r : 0,81 yang berarti ada hubungan 
antara kebijaksanaan perusahaan dengan pemberian tunjangan terhadap 
peningkatan produktivitas kerja karyawan, adanya pemberian tunjangan pada 
kenyataannya memang menambah motivasi kerja karyawan, sehingga hipotesa 
yang diajukan dalam proposal terbukti kebenarannya, dan dari test korelasi 
terbukti ada hubungan yang positif antara tunjangan kesejahteraan dengan 
produktivitas kerja karyawan. 


