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ABSTRAK 

 

Salah satu faktor mempengaruhi produktivitas karyawan adalah jaminan 

kesehatan. Perusahaan perlu memelihara kesehatan para karyawan, kesehatan ini 

menyangkut kesehatan fisik ataupun mental. Kesehatan para karyawan yang buruk akan 

mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan produksi rendah. Adanya 

program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, 

karena mereka akan lebih jarang absen bekerja dengan lingkungan yang menyenagkan, 

sehingga secara keseluruhan akan mampu bekerja lebih lama berarti lebih produktif. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank BJB, Tbk Cabang Suci Bandung 

diketahui rata-rata total realisasi mengenai produktivitas karyawan adalah sebesar 88% 

sedangkan rata-rata total realisasi mengenai jaminan kesehatan adalah sebesar 84%. Hal 

ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas karyawan. Berdasarkan uraian di atas 

jaminan kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dan jaminan kesehatan 

yang belum dilaksanakan dengan baik  serta dirasakan karyawan belum memberikan 

perlindungan yang memadai yang nantinya berdampak juga terhadap produktivitas 

karyawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan kesehatan, dan 

produktivitas karyawan pada PT. Bank BJB, Tbk Cabang Suci Bandung. Serta untuk 

mengetahui pengaruh Jaminan Kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan pada PT. Bank 

BJB, Tbk Cabang Suci Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dan hasil pengolahan data dari 

kuesioner yang penulis sebarkan kepada responden menunjukkan bahwa Jaminan 

Kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas Karyawan pada PT. 

Bank BJB, Tbk Cabang Suci Bandung. 
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ABSTRACT 

 

One of the factors affecting the productivity of employees is health insurance. 

Companies need to maintain employee health, physical health or mental health concerns. 

Poor health of employees will result in a high rate of absenteeism tendency and low 

production. The existence of a good wellness program will materially benefit the 

employees, because they will be rarely miss work environment of fun, so overall would be 

able to work longer hours mean more productive.  

Based on data obtained from PT Bank BJB, Tbk  Cabang Suci Bandung is 

known average total realization of the productivity of employees amounted to 88% while 

the average total realization of the health insurance amounted to 84%. This can result in 

decreased employee productivity. Based on the above description of health insurance 

affects employee productivity and health care that have not been properly implemented 

and perceived employee not provide adequate protection that will also have an impact on 

employee productivity.  

The purpose of this study was to determine the health insurance and employee 

productivity at PT. Bank BJB, Tbk Cabang Suci Bandung. As well as to determine the 

effect of health insurance on Health Insurance at PT. Bank BJB, Tbk Cabang Suci 

Bandung. The method used in this study is a descriptive analysis method with a 

quantitative approach. And the data processing of the questionnaires that the author 

distribute to respondents indicated that health insurance significantly affect employee 

productivity at PT. Bank BJB, Tbk Cabang Suci Bandung. 

 

Keywords: Occupational Health, Employee Productivity 

 



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan kasih sayang-Nya, penulis diberikan kekuatan untuk 

menyusun skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Jaminan Kesehatan Bankes 

YKP Terhadap Produktivitas Karyawan PT Bank bjb Cabang Suci 

Bandung”. 

Penulis telah berusaha agar penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penelitian ini dapat diselesaikan atas 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH 

Bapak Dr. H. Adang Widjana, SE., MM selaku dosen pembimbing, terima kasih 

atas waktu dan arahannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga 

Tuhan YME membalasnya dengan amalan yang setimpal amin YRA. Selain dari 

itu ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada YTH; 

1. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT, selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung. 

2. Dr. Rer. Nat, Martha Fani Cahyandito, SE., MSc., CSRS. Selaku Wakil Ketua 

I STIE Ekuitas Bandung. 

3. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas Bandung. 

4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas  

Bandung 

5. Dr. Anton Mulyono Azis,, SE., MT, selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas Bandung. 



 

vi 
 

6. Maya Irjayanti, SE., MBA, selaku Sekertaris dan Dosen Wali Program Studi 

S1 Manajemen STIE Ekuitas Bandung. 

7. Dosen-dosen STIE Ekuitas Bandung yang telah memberikan inspirasi dan 

ilmunya kepada penulis. 

8. Kedua orang tua saya yang sangat saya banggakan dan saya sayangi. Terima 

kasih atas segala dukungannya, tanpa kalian berdua saya tidak akan menjadi 

seperti ini. 

9. Kakak dan adik-adikku, terima kasih atas dukungannya terutama adik 

perempuan saya Silmi yang suka nemenin begadang ngerjain skripsi. 

10. My Soulmate Fakhri Haris Al Fajr, terima kasih atas segala dukungannya, 

nasehatnya dan bantuannya. “One step closer, we will find the beautiful 

place”. 

11. Keluarga D’Fams yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

untuk semuanya atas doa dan dukungannya. 

12. Keluarga Bapak Komarudin, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

13. Rekan-rekan kerja saya di Bank bjb Cabang Suci terutama Kantos Kas 

Ekuitas dan KCP Martadinata, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

14. Rekan-rekan kampus STIE EKUITAS, yang skripsi sampai sidangnya bareng 

terima kasih atas info, bantuan dan dukungannya. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 



 

vii 
 

Semoga bantuan yang Bapak&Ibu berikan kepada penulis tercatat 

sebagai amal saleh dan senantiasa mendapatkan balasan berupa pahala yang 

sepadan dari Allah SWT. Tuhan YME, aamiin. 

Bandung, 8 Juli 2014 

  Penulis  

 

Fahmi Restu Utami 

  

 

 

 


