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Dalam pencapaian tujuan perusahaan, peranan manusia sangat penting terlibat di 
dalamnya sehingga untuk menggerakan manusia agar sesuai dengan yang 
dikehendaki perusahaan, maka haruslah dipahami motivasi dan loyalitas manusia 
yang menentukan perilakunya dalam bekerja. 
Penelitian ini ingin mencari tahu hubungan motivasi dan loyalitas karyawan terhadap 
jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Elite Marble dan Granite Medan. Tipe statistik 
deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, dengan jumlah sampel 
sebanyak 37 orang PT. Elite Marble dan Granite Medan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap jaminan sosial tenaga kerja dapat dilihat pada nilai signifikasinya 
sebesar 0,024 < 0,05. Loyalitas karyawan positif dan signifikan terhadap jaminan 
sosial tenaga kerja dapat dilihat pada nilai signifikasinya sebesar 0,012 < 0,05. 
Motivasi dan loyalitas karyawan positif dan signifikan terhadap jaminan social tenaga 
kerja dapat dilihat pada nilai signifikasinya sebesar 0,00 < 0,05. 
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