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MOTTO 

 

……… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ……… 

(Q.S. Ar-Ra’d:11) 

 

Allah tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya ………… 

(Q.S. Al-Mu’minuun:62) 

 

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada orang 

yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang-orang kafir. 

(Q.S. Yusuf:87) 

 

………. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap 

siaga, serta bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung…….. 

(Q.S. Ali Imran:200) 

 

Keberhasilan tidak datang begitu saja tanpa suatu usaha sedangkan usaha belum 

tentu akan membuahkan hasil tanpa diiringi do’a. 

(Penulis) 
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ABSTRAKSI 

 

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan kompetitif di era 
globalisasi ini menuntut peningkatan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan. 
Pembangunan SDM diarahkan pada harkat, martabat, dan kemampuan kerja manusia 
serta kepercayaan pada diri sendiri, terutama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja 
yang cukup potensial. Dalam hal ini upah insentif dan jaminan sosial juga ikut 
berperan, karena kedua faktor tersebut merupakan faktor yang penting yang dapat 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Melalui upah insentif yang tinggi dan 
dengan jaminan sosial yang tercermin dari rasa tanggung jawab perusahaan terhadap 
karyawan maka akan menciptakan suatu keinginan untuk bekerja lebih giat dan 
memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya sehingga tujuan perusahaan akan 
mudah tercapai.  

Penelitian ini mengambil obyek pada perusahaan rokok Notodjojo Mulyo di 
Kudus. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah insentif dan 
jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan serta untuk mengetahui variabel 
yang paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada 
perusahaan rokok Notodjojo Mulyo di Kudus. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh konstanta sebesar 
131,598, koefisien regresi untuk upah insentif (X1) sebesar 0,000003881 dan 
koefisien regresi untuk jaminan sosial (X2) sebesar 0,000003210, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa upah insentif merupakan variabel yang paling berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung  untuk variabel upah insentif 
(3,375) > ttabel (1,960) maka Ho ditolak berarti upah insentif berpengaruh secara 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan untuk variabel jaminan 
sosial diperoleh thitung (0,235) < ttabel (1,960) maka Ho diterima berarti jaminan sosial 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dari hasil 
uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung (5,714) > Ftabel (4,17) berarti upah insentif dan 
jaminan sosial secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial besarnya 
koefisien korelasi untuk variabel upah insentif adalah 0,506 sedangkan rtabel adalah 
0,329 artinya upah insentif mempunyai hubungan yang kuat dengan produktivitas 
kerja karyawan.Untuk variabel jaminan sosial besarnya koefisien korelasi adalah 
0,029 dan rtabel sebesar 0,329,ini berarti jaminan sosial tidak mempunyai hubungan 
yang kuat dengan produktivitas kerja karyawan. 

Dari hasil penelitian diatas,dapat diketahui bahwa upah insentif mempunyai 
pengaruh yang signifikan dan merupakan variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada perusahaan rokok Notodjojo 
Mulyo di Kudus. 
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