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ABSTRAKSI  

 

Dalam menciptakan dan mendorong semangat kerja yang tinggi 

perusahaan harus dan perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan 

karyawan, yaitu terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi. Kebutuhan materi 

dalam hal ini adalah pemberian tunjangan. Kedua hal ini di atas jika benar-benar 

diperhatikan dan direalisasikan akan mendorong semangat kerja karyawan yang 

tinggi dan secara tidak langsung akan mempertahankan bahwa meningkatkan 

produktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan kerja dan tunjangan terhadap semangat kerja karyawan. 

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan cross sectional yaitu 

data dikumpulkan dalam satu kali pengumpulan data serta waktu yang bersamaan. 

Jumlah populasi adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. ATAG sedangkan 

yang berjumlah kurang lebih 200 karyawan dengan metode sampling probability 

random sampling dipilih secara simple probability sampling dengan jumlah 40 

sampel atau responden penelitian. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan 

metode regresi linier berganda dan pengujian model regresinya agar hasil estimasi 

regresi tepat. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan kerja dengan semangat kerja karyawan, berarti lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap semangat kerja secara signifikan. Sedangkan tunjangan 

kerja diperoleh ada pengaruh yang signifikan antara tunjangan dengan semangat 

kerja, berarti tunjangan berpengaruh terhadap semangat kerja secara signifikan. 

 

 

Kata kunci: Lingkungan Kerja, Tunjangan, Semangat Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


