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ABSTRAKSI 

 

PENGARUH ANTARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN 

SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA  

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk. DI CIBITUNG 

 

Perusahaan pada dasarnya merupakan organisasi dari sumber daya 
manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya untuk mencapai 
suatu tujuan. Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya 
untuk mencapai tujuan organisasi melalui prestasi kerja karyawan tersebut. Oleh 
karena itu sistem reward dan adanya jaminan sosial, harus diberikan untuk 
menghargai perilaku karyawan. 

Perumusan masalah adalah:1) Bagaimana pengaruh reward dan jaminan 
sosial terhadap produktivitas kerja?. 2) Faktor yang lebih berpengaruh atau lebih 
dominan adalah pemberian reward dan jaminan sosial terhadap produktivitas 
kerja? 

Hipotesis yang disampaikan adalah “Dengan diberikannya reward dan 
jaminan sosial akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan PT. 
Indofood Sukses Makmur, Cibitung”. 

Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel reward dan jaminan sosial 
mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel produktivitas kerja sebesar 
13,6%. Diketahui bahwa variabel yang lebih berpengaruh atau lebih dominan 
terhadap produktivitas kerja adalah variabel jaminan sosial. 

 
Kata kunci: reward, jaminan sosial dan produktivitas kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada dasarnya merupakan organisasi dari sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya untuk mencapai suatu 

tujuan. Sistem pengendalian manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang 

memberikan jaminan melalui para manajer bahwa organisasi tersebut telah 

melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Sistem ini di desain untuk 

mengatur aktivitas anggota organisasi (karyawan) agar sesuai dengan yang 

diinginkan oleh organisasi proses pengendalian manajemen meletakkan manusia 

sebagai aktornya. Artinya ada proses mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi.  

Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya dengan 

satu tujuan, yaitu mencapai tujuan organisasi melalui prestasi kerja karyawan 

tersebut. Oleh karena itu sistem reward (penghargaan) harus didesain untuk 

menghargai perilaku karyawan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. Masalah reward selalu mendapat perhatian besar dari setiap 

karyawan. Hal ini disebabkan karena reward (penghargaan) merupakan sumber 

pendapatan, merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan 

keterampilan yang dimilikinya, menunjukkan kontribusi kerja mereka, dan 

merupakan salah satu elemen kepuasan kerja. Kepuasan erat kaitannya dengan 

harapan yang dimiliki karyawan. Kepuasan terhadap reward (penghargaan) yang 
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diterima dari seorang karyawan merupakan elemen utama terciptanya kepuasan 

kerja karyawan tersebut dan juga akan menimbulkan persepsi terhadap reward 

tersebut. 

Diberikannya reward (penghargaan) pada karyawan dapat mendorong 

karyawan merasa tenang dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya sehingga 

dapat memperbesar tingkat produktivitas. Reward (penghargaan) merupakan daya 

tarik yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu karena bisa mendapat 

imbalan yang memuaskan kebutuhannya. Setiawan (dalam Ningrum, 2007) 

Karyawan, mesin, serta peralatan lain dalam organisasi, bersama-sama 

berusaha untuk mewujudkan tujuan organisasi. Namun dalam hal ini manusia 

tidak sama dengan mesin. Manusia membutuhkan sesuatu yang lain selain 

imbalannya dalam bentuk uang. Imbalan ini diharapkan diberikan organisasi 

dalam usaha untuk mengahargai karyawan atau dengan kata lain organisasi 

memberikan bentuk-bentuk jaminan dalam usaha untuk membuat karyawan 

merasa “dimanusiakan” (Belcher dan Atchinson, 1987).  

Berkaitan dengan jaminan sosial ini Yorder (1986) mengatakan bahwa 

pekerja mengasumsikan penerimaan atau penghargaan yang biasa-biasa saja untuk 

upah atau gaji. Tetapi memberi kesan yang mendalam untuk berbagai macam-

macam jaminan sosial yang diberikan. Selain itu Beach (1982) mengatakan bahwa 

jaminan sosial akan mendorong pekerja berlomba untuk berhasil dan membentuk 

sikap yang lebih positif terhadap perusahaan. Selanjutnya Beach mengatakan 

jaminan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, sebab 

produktivitas kerja merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan 
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antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program 

negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang 

dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita 

sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau 

pensiun. 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus 

mampu meningkatkan efesiensi dan produktivitas karyawannya. Hal ini berarti 

perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, siap 

dan tidak takut menghadapi perubahan lingkungan bisnis sebagai suatu tantangan 

yang harus dihadapi. Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan 

efektifitas sumber daya alam dalam organisasi, sehingga membentuk satuan kerja 

yang efektif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan 

efektifitas organisasional. Oleh karena itu perusahaan harus merencanakan, 

mendapatkan, menggunakan, melatih, mengembangkan, mengevaluasi dan 

memelihara jumlah serta kualitas karyawan dengan tepat. 

Pendayagunaan sumber daya manusia yang tepat menyangkut pemahaman 

terhadap kebutuhan individual maupun organisasional agar potensi sumber daya 

manusia dapat digali sepenuhnya. Salah satu variabel penting terhadap kebutuhan 

tersebut adalah kompensasi atau jaminan sosial. 
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Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan 

ekonomi dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena program ini 

memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya 

penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan atau 

pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu. 

Produktivitas kerja ditentukan oleh sejauhmana pekerja dapat bekerja secara 

maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas 

kerja nasional. Tantangan yang muncul di sini yaitu sejauhmana undang-undang 

tersebut dilaksanakan dengan baik dan semestinya untuk mendukung peningkatan 

kepuasan kerja pekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. 

Sehubungan dengan alasan ini, penulis bermaksud menyusun laporan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemberian Reward (Penghargaan) dan 

Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Indofood Sukses 

Makmur Cibitung”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Pemberian reward (penghargaan) dan jaminan sosial kepada karyawan 

sangat diperlukan agar karyawan dapat meningkatkan kemampuan bekerja yaitu 

bekerja dengan lebih efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Dalam perusahaan sering terjadi mogok kerja karena alasan jarang 

menerima imbalan dalam bentuk apapun dan tidak adanya jaminan sosial. 
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Dengan demikian perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh reward (penghargaan) dan jaminan sosial terhadap 

produktivitas kerja? 

2. Faktor yang lebih berpengaruh atau lebih dominan adalah pemberian reward 

dan jaminan sosial terhadap produktivitas kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh pemberian reward (penghargaan) dan jaminan sosial 

terhadap produktivitas kerja. 

2. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh antara variabel 

Reward (penghargaan) dengan variabel Jaminan Sosial  terhadap 

produktivitas kerja?  

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan pada PT. Indofood 

Sukses Makmur, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Merupakan bahan pertimbangan bagi perusahaan di masa yang akan datang 

dalam kaitannya dengan pengaruh pemberian reward (penghargaan) dan 

jaminan  sosial. 

2. Sebagai dokumen bagi pihak tertentu yang mungkin melakukan penelitian 

yang sejenis atau berkaitan di masa yang akan datang. 

3. Untuk menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kejadian yang 

sebenarnya.  
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E. Sistematika Penulisan skripsi 

Sistemetika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi, ini yang mencakup latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Yang isinya mengenai pengertian dan arti penting reward, jaminan sosial 

dan produktivitas kerja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, objek 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode 

pengambilan data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASANNYA 

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya serta pembuktian atas 

hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran. 

LAMPIRAN 

 

 




