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ABSTRAK 

Nama : Fariz Nur Haliim NIM : 2012410060 Judul : Pengaruh Komunikasi dan Jaminan Sosial 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Tjokro Group 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Komunikasi dan Jaminan Sosial 

terhadap Kerja karyawan pada bagian produksi PT Tjokro Group. Penelitian ini dilakukan 

melalui metode pendekatan kuantitatif pada 67 orang karyawan di bagian produksi PT Tjokro 

Group. 

Hasil penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dengan bantuan SPSS, untuk 

hasil analisis regresi berganda menunjukkan Y = 0,177 + 0,381 X1 + 0,610 X2 yang artinya 

bahwa semakin baik komunikasi kerja karyawan dan semakin tinggi  jaminan sosial yang 

terjadi maka akan semakin baik kerja karyawan dan sebaliknya jika komunikasi kerja karyawan 

belum memenuhi unsur kopetensi yang tepat dan jaminan sosial yang terjadi semakin rendah 

maka kerja karyawan akan semakin tidak baik. Hasil regresi liniear sederhana pengaruh 

komunikasi terhadap kerja karyawan adalah Y = 0,531+ 0,812 X1 yang artinya bahwa semakin 

baik komunikasi karyawan maka akan semakin baik kerja karyawan . sebaliknya jika 

komunikasi karyawan belum memenuhi unsur kopetensi yang tepat guna maka kerja karyawan 

akan semakin menurun. hal ini diperkuat dengan t hitung> t tabel yaitu (5,968) > (1,668) sehingga 

hipotesis alternatifnya dapat diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

komunikasi kerja terhadap kerja karyawan. Sedangkan pengaruh jaminan sosial terhadap kerja 

karyawan adalah Y = 0,226+ 0,886 X2 yang artinya semakin tinggi jaminan sosial yang ada 

maka akan semakin baik kerja karyawan dan sebaliknya jika jaminan sosial yang terjadi dapat 

diadakan dan menciptakan komunikasi yang baik maka kerja karyawan akan semakin 

meningkat. hal ini diperkuat dengan t hitung> t tabel yaitu (6,735) > (1,668) sehingga hipotesis 

alternatifnya dapat diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada antara jaminan sosial 

terhadap kerja karyawan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kerja dan jaminan sosial terbukti 

mempengaruhi kinerja karyawan pada bagian produksi PT Tjokro Group, maka disarankan 

untuk penempatan kerja karyawan sesuai dengan analisa jabatan yang tepat dan memenuhi 

unsur kopetensi dan komunikasi yang terjadi agar segera diselesaikan, menciptakan 

komunikasi yang baik antar sesama karyawan sehingga kinerja dan produktivitas karyawan 

akan semakin meningkat.  

 

Kata Kunci: Komunikasi, Jaminan Sosial dan Produktivitas Kerja karyawan. 
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ABSTRACT 

Name: Fariz Nur Haliim NIM: 2012410060 Title: Influence of Communication and Social 

Security to Employee Productivity at PT Tjokro Group 

The purpose of this study is to determine the effect of Communications and Social Security to 

Employee work on the production of PT Tjokro Group. This research was conducted through 

quantitative approach method on 67 employees in production section of PT Tjokro Group. 

The results of this study obtained from data that has been processed with the help of SPSS, for 

the results of multiple regression analysis shows Y = 0,177 + 0,381 X1 + 0,610 X2 which 

means that the better communication employee work and the higher social security that occurs 

then the better employment and on the contrary if the employee's communication has not 

fulfilled the appropriate element of competence and social security that happens lower the 

employee work will be less good. Simple linear regression result of the influence of 

communication on employee work is Y = 0,531+ 0,812 X1 which means that the better the 

employee communication the better the employee work. otherwise if the employee 

communication has not fulfilled the appropriate element of competence then the work of 

employees will decrease. this is reinforced by t arithmetic (5,698)> t table (1,668) so that 

alternative hypothesis can be accepted, that there is significant influence between work 

communication to employee work While the influence of social security to employee work is Y 

= 0,226+ 0,886 X2 which means the higher the existing social security will be the better the 

employee work and vice versa if social security that occurs can be held and create a good 

communication then employee work will increase, this is reinforced by t arithmetic (6.735)> t 

table (1.668) so that the alternative hypothesis can be accepted that there is a significant effect 

on between social security to employee work. 

 

From the result of research indicate that communication work and social guarantee proved to 

affect employee performance in production part of PT Tjokro Group, hence suggested for 

employee job placement in accordance with proper position analysis and fulfill the element of 

kopetensi and communications happened to be finished, create good communication between 

fellow employees so that employee performance and productivity will increase. 

 

Keywords: Communication, Social Security and Employee Productivity. 
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