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Gaji dan tunjangan merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan. Dimana hak tersebut apabila terpenuhi maka akan memotivasi 
karyawan lebih giat dalam menjalakan tugas nya kepada perusahaan.Pentingnya 
motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan 
mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil 
yang optimal. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Gaji DAN 
Tunjangan terhadap Motivasi Karyawan PT Everbright Kampung Lalang 
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara . Latar belakang masalah penelitian ini 
yaitu sudah di jelaskan dalam judul penelitian pemberian gaji dan tunjangan, ada 
masalah dalam memberikan gaji dan tunjangan tidak tepat pada waktunya, dengan 
begitu karyawan merasa tidak puas dan tidak termotivasi dalam bekerja. Jenis 
penelitian ini adalah asosiatif, data primer yang diperoleh melalui kuesioner. 
Populasi pada penelitian ini adalah karyawan bagian produksiPT Everbright 
Kampung Lalang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara berjumlah 104 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah separuh  dari jumlah populasi yaitu sebanyak 
50 orang karyawan, dengan demikian penelitian ini disebut samperandom 

sampling. Teknis analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier sederhana 
dan uji statistik yaitu uji t, dengan menggunakan software SPSS for20.00.Hasil 
yang didapat menunjukkan secara simultan gaji(upah)dan tunjangan berpengaruh 
terhadapmotivasi karyawan.Hal ini dapat dilihat dari hasil uji f yang menghasilkan 
nilai Fhitung> Ftabelyaitu 36,571>3,18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
gaji dan tunjangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi karyawan.Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menghasilkan 
nilai thitung> ttabel, yaitu 3,986>1,677 untuk gaji dan 6,257>1,677untuk 
tunjangan. 
 

Perlu adanya kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh atasan  
terutama yang ada hubungannya dengan motivasi karyawan denganberinteraksi 
secara akrab dengan kepada bawahan atau mendengar keluhan yang dialami 
bawahan 
Kata Kunci :Gaji dan Tunjangan, Motivasi Karyawan 
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BAB I 
PEDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Gaji merupakan suatu bentuk balas jasa atau penghargaan dari pemberi kerja. Di 

berikan secara periodik kepada pekerja atas jasa atau hasil kerjanya. Seseorang 

yang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat dengan suatu organisasi, gaji 

terdiri dari beberapa rician, diantara nya adalah gaji pokok, uang makan, uang 

transportasi, tunjangan dan lainya tergantung kebijakan masing-masing 

perusahaan. 

  Tunjangan adalah jenis kompensasi lain dimana hampir semua oraganisasi 

memberikannya dan sangat luas dan penting, termasuk juga peningkatan 

kesejahteraan yang pemberiannya tidak didasarkan pada kinerja pegawai tetapi 

didasarkan pada keanggotaannya sebagai bagian dari organisasi serta pegawai 

sebagai seorang manusia yang memiliki banyak kebutuhan agar dapat 

menjalankan kehidupannya secara normal dan dapat bekerja lebih baik, seperti 

rasa aman dari kemungkinan terjadinya resiko dilakukannya pemutusan hubungan 

kerja, mengalami gangguan kesehatan, kebutuhan untuk beristirahat dari 

pekerjaan, kebutuhan untuk berinteraksi secara akrab dengan orang lain, dan lain-

lain(Hariandja 2007 : 125). 

Tentunya setiap karyawan akan medapatkan gaji dan tunjangan belum tentu sama 

dengan karyawan lain. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya, masa 

kerja, beban kerja, tanggung jawab, tingkat pendidikan dan lainnya. Gaji dan 

tunjangan merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Dimana hak tersebut apabila terpenuhi maka akan memotivasi karyawan lebih giat 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/2/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

 

 

dalam menjalakan tugas nya kepada perusahaan.Pentingnya motivasi karena 

motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

PT. EVERBRIGHT, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan 

dan penjualan Baterai. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan swasta 

yang sudah berkembang pesat. Sehingga dalam pemberian gaji dan tujangan 

sudah sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi karyawan merasa ada permasalahan 

saat menerima gaji, dimana gaji seharus nya diberikan tepat pada akhir bulan, 

tidak bagi perusahaan yang memberikan gaji setelah akhir bulan.  Begitu juga 

dengan tunjangan seperti tunjangan lebaran perusahan memberikan tunjangan 

tersebut seminggu sebelum lebaran. Karyawan merasa kelagapan untuk 

mempersiapkan lebaran karena tunjangan yang di berikan agak terlambat. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

memilih judul : “Pengaruh Gaji dan Tunjangan Berpengaruh Terhadap 

Motivasi Karyawan PT. Everbtight Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 

Utara”. 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti lakukan, maka ditemukan 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah gaji secara parsial berpengaruh terhadap motivasi karyawan pada 

PT. Everbright Kampung Lalang Kabupaten Deli Serdang Kecamatan 

Sunggal, Sumatera Utara. 

b. Apakah tunjangan secara parsial berpengaruh terhadap motivasi karyawan 

pada PT. Everbright Kampung Lalang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 

Utara. 

c. Apakah gaji dan tunjangan secara simultan berpengaruh terhadap motivasi 

karyawan pada PT. EverbrightKampung Lalang Kabupaten Deli Serdang 

Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah gaji secara parsial berpengaruh terhadap 

motivasi karyawan pada PT. EverbrightKampung Lalang Kabupaten Deli 

Serdang, Sumatera Utara. 

b. Untuk mengetahui apakah tunjangan secara parsial berpengaruh terhadap 

motivasi karyawan pada PT. Everbright Kampung Lalang Kabupaten Deli 

Serdang, Sumatera Utara. 

c. Untuk mengetahui apakah gaji dan tunjangan secara simultan berpengaruh 

terhadap motivasi karyawan pada PT. Everbright Kampung Lalang 

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 
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D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini yang penulis lakukan dalam penelitian adalah : 

a. Bagi PT. Everbright Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai 

bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

khususnya mengenai gaji, tunjangan dan motivasi karyawan. 

b. Bagi peneliti, untuk mengetahui secara nyata tentang pengaruh gaji dan 

tunjangan terhadap motivasi karyawan pada PT. Everbright  Kabupaten 

Deli Serdang, Sumatera Utara. 

c. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menggunakan sebagai referensi dimasa 

yang akan datang. 
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      BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Jenis penelitian 
 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal.Menurut 

Umar (2003 : 30) penelitian asosiatif kausal adalah “penelitianyang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variable lainya atau 

bagaimana suatu variabelmempengaruhi variabel lain”. Dengan kata lain desain 

kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau 

berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

yang lain. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini di PT. Everbright Medan yang beralamat di Jl. Medan-

Binjai Km. 9 Kampung Lalang Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, 

Sumatera Utara. 

3. Waktu Penelitian 
 
 Waktu penelitian ini dilaksanakan empat bulan dari bulan Desember 2014 

sampai dengan bulan April 2015, berikut ini rincian waktu penelitian yang penulis 

rencanakan.  
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Tabel 3.1 
Rencana Penulisan Skripsi 

No Kegiatan Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul  Agu 

1. 
Pembuatan 
dan Seminar 
Proposal 

      
   

 
  

2. Pengumpulan 
Data            

3. Analisa Data            

4. Penyusunan 
Skripsi  

           

5. Seminar hasil            

6. 
Pengajuan 
SidangMeja 
Hijau 

           

 

1.  Populasi 

 Menurut Margono (2008:102) :“Populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan “. 

Berdasarkan pendapat di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan di bagian produksi pada  PT Everbright Kampung 

Lalang Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara yang 

berjumlah 104 orang karyawan di bagian produksi. 

2.  Sampel 

Menurut mudrajad kuncoro( 2009) sampel adalah suatu himpunan bagian 

(subset)  dari unit populasi tersebut.sampel  dalam penelitian ini adalah karyawan 

di bagian produksi adapun rumusan mencari sampel menurut sugiyono (2006)  

yaitu : 
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Keterangan : 

n=  jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e= taraf kesalahan (standar error 10%) 

Maka jumlah sampel yang diperoleh : 

  
   

             
 

 = 50 responden 

 Berdasarkan hasil perhitungan rumus slovin diatas,maka sampel yang diambil 

adalah berjumlah 50 orangDalam penelitian ini tekhnik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik random sampling  menurut Sugiyono ( 50: 2006) adalah 

teknik pengambilan sampel yang di lakukan secara acak. Sehingga data yang 

diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten 

dibidangnya. Pelaksanaan random sampling dalam penelitian ini diberikan  

kepada seluruh karyawan di bagian produksi pada  PT Everbright Kampung 

Lalang Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. 

C.  Definisi Operasional/Variabel 

1. Dedinisi Variabel Penelitian 

 Menurut Sugioyo (2010 : 59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik 
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kesimpulannya.Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, 

yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel 

terikat). 

2. Variabel Independen ( Variabel Bebas) 

 Sugioyono (2010: 59) mengatakan variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Gaji (X1) 

dan Tunjangan (X2) 

3. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

 Sugioyono (2010: 59) mengatakan variabel terikat adalah variabel yang di 

pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen ( Variabel 

Bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Motivasi Karyawan (Y). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/2/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



26 

 

 

 
      Tabel 3.2 
     Definsi Operasi Variabel 

Variable Definisi Indikator Pengukuran 
Gaji(X1) Gaji adalah imbalan 

kepada pegawai 
yang diberi tugas-
tugas administratif 
dan pimpinan yang 
jumlahnya, biasanya 
tetap secara 
bulanan/tahunan. 

a. Pengalaman Kerja 
a. b.Prestasi Kerja 
b. c. Pendidikan 
c. d. Upah minimum 
d. Kabupaten/Kota 
e. e.Absensi 

 
 
 
Likert 

Tunjangan 
     (X2) 

pemabayaran-
pembayaran dan 
jasa-jasa yang 
terlindungi dan 
melengkapi gaji 
pokok, dan 
organsisasi dapat 
membayar semua 
atau sebagaian dari 
tunjangan tersebut 

a. a.Kerajinan waktuhadir 
b. b.Kematian 
c. c.Bonus Tahunan 
d. d.THR 
e. e. BPJS 

 
 
 
Likert 

Motivasi 
karyawan 
    (Y) 

Motivasi  adalah 
daya pendorong 
yang mengakibatkan 
seseorang anggota 
organisasi mau dan 
rela untuk 
menggerakkan 
kemampuan dalam 
keahlian dan 
keterampilan tenaga  
dan waktunya untuk 
menyelenggarakan 
berbagai kegiatan 
yang menjadi 
tanggung jawabnya 

 
a. Tanggung jawab 

dalam melakukan 
pekerjaan 

b. Kewajiban yang harus 
dipenuhi dalam 
mencapai target 
perusahaan. 

c. Membentuk keahlian  
yang baru didalam 
perusahaan 

d. Tepat waktu dalam 
melakukan pekerjaan 

e. Melakukan 
keterampilan ketika 
berkerja diperusahaan 

 
Likert 

Gambar : Dikembangkan penulis untuk penelitian ini 2015 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 Sugioyono (2010 : 193) bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :Data 
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primer merupakan data yang diperoleh dari responden pada lokasi penelitian. 

Dengan menggunakanpengisian kuisioner. 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

Daftar pertanyaan kuisioner, yaitu untuk proses wawancara, penulis membagikan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi jawaban oleh 

pelanggan selama masa penelitian. 

 Pengukuran data dalam penelitian ini adalah skla likert. Menurut Sugiyono 

(2008:86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomena social. Untuk keperluan analisa 

kuantitatif penelitian ini maka peneliti memberikan 5 (lima) alternative jawaban 

kepada responden untuk masing-masing variabel dengan menggunakan skala 1 

samai 5, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel3.3 

Instrumen Skala Likert 

No Item Instrumen Skor 

1 Sangat Setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Ragu-ragu 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 

     Sumber: Sugioyono 
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F.  Teknik Analis Data  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reabilitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner 

layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberpa 

nyata suatu pengajuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukur dikatakan 

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Reliabilitas menunjukkan 

akuasi dan konsistensi dari pengukurnya. 

 Dikatakan jika beberpa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh 

hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto 2004: 135). Uji validitas dan reliabilitas ini 

menggunakan alat abntu program SPSS versi 20.00 for windows. 

a. Uji Validitas 

 Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

20.00, dengan kriteria sebagai berikut : 

 1). Jika rhitung>rtabel, maka pertanyaan dinyatakan valid 

 2). Jika rhitung<rtabel, maka pertanyaan dinyatakam tidak valid 
b.  Uji Reliabilitas 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20.00. butir 

pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas reliabilitas dengan 

criteria sebagai berikut :  

 1). Jika ralphapositif lebih besar dari rtabelmaka pertanyaan reliabel. 

 2.) jika ralphanegatif atau lebih kecil dari rtabelmaka pertanyaan tidak reliable 
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2.  Uji Statistik 

  Uji statistik yang digunakan adalah model regresi linier berganda denagn 

menggunakan bantuan SPSS for windows 20.00 dengan persamaan sebagai 

berikut : 

  Y = βO + β1X1+ β2X2 + e…………… (Sugiyono, 2008 :204) 

Dimana : 

Y  = Variabel Terikat (Motivasi Karyawan) 
X1 = Variabel bebas (Gaji) 
X2   = Vvariabel bebas (Tunjangan) 
o  = Konstanta 
β1,2= Korfisien Regresi 
e  = error (Tingkat Kesalahan) yaitu 0.05 (5%) 

 

3.  Uji Hipotesis 

a.  Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F, dengan maksud menguji apakah secara simultan variabel ebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0.05).  

Kriteria pengujian 

 Dimana : Fhitung> Ftabel = H0 ditolak 

 Fhitung< Ftabel = Haditerima 

b.  Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t statistik dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara antara variabel 

bebas dan variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, 

denagn tingkat keyakinan 95% (α = 0 )Kriteria pengujian 

thitung>ttabel  = H0 ditolak 
thitung<ttabel  = Ha diterima 

4.  Koefisien Determinasi (R2) 
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 Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang 

dipakai. Koefisien determinasi adjusted R2 yaitu angka yang menunjukkan 

besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel terikat atau 

angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh 

variabel bebasnya. Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 (0 < 

adjusted R2< 1), dimana nilai keofisien harus < 1, menjelaskan hubungan variabel 

bebas X1, X2,terhadap variabel Y dimana nilai tersebut menjelaskan hubungan 

tersebut. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a.  Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalammodel regresi, variabel 

terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran 

data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal Ghozali (52 : 

2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakandengan melihat 

normal probability plot yangmembandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. 

 Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah 

Ghozali (60 : 2006)Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) Jika data menyebar jauh dari 

diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b.  Uji Spearman 

 Menurut Ghozali (75 : 2006) Koefisien kolerasi spearman merupakan 

statistik nonparametik. Statistik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau 

hubunganyang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur 

adalah skala ordinal (berbentuk ranking) atau kedua variabel adalah kuantitatif 

namun kondisi normal tidak dipenuhi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil pemaparan dan pembahasan data di atas maka kesimpulan dari 

hasil penelitian adalah : 

1. Berdasarkan nilai thitungvariabel gaji secara parsial mempunyai pengaruh 

yang positif  terhadap variabel  motivasi karyawan pada PT Everbright 

Medan. Dengan nilai thitung> ttabel (3,986>1,677)dengan  tingkat signifikan  

0,00<0,05. 

2. Berdasarkan nilai thitungvariabel tunjangansecara parsial mempunyai 

pengaruh yang positif  terhadap variabel  motivasi karyawan pada PT 

Everbright Medan.Dengan nilai thitung> ttabel (6,257>1,677) dengan  tingkat 

signifikan  0,000<0,05 

3. Berdasarkan hasil uji F untuk variabel gaji dan variabel tunjangan secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabelvariabel  

motivasi karyawan pada PT Everbright Medan. Nilai Fhitung>Ftabel 

(36,571>3,18) dengan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 
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B.  SARAN 

Berdasarkan hasil uji yang telah di peroleh dalam penelitian ini, maka di 

ketahui motivasi karyawan sangatlah di pengaruhi oleh pemberian gaji dan 

tunjangan yang di berikan oleh  PT. EVERBRIGHT. Hal ini sesuai dengan 

permasalahan yang di teliti oleh penulis, oleh sebab itu PT. EVERBRIGHT 

hendaklah melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. PT. EVERBRIGHT memberikan gaji tepat pada akhir bulan, tidak bagi 

perusahaan yang memberikan gaji setelah akhir bulan.   

2. PT. EVERBRIGHT memberikan tunjangan seminggu sebelum lebaran. 

Dengan mempersiapkan pemberian tunjangan lebaran, agar pemberian  

tunjangan yang di berikan tidak terlambat. 

3. Khususnya bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan judul yang sama dengan menambahkan variasi pada 

variabel yang di teliti. 
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