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ABSTRAK

INDAH NIRMALA. Perbedaan Motivasi Antara Karyawan yang
Mendapatkan Perluasan Pekerjaan Dengan yang Tidak. Skripsi, Jakarta:
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Administrasi Perkantoran.
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta, 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi
antara karyawan yang mendapatkan perluasan pekerjaan (job Enlargement)
dengan yang tidak pada karyawan PT. Bina Busana Internusa II. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kausal
komparatif. Populasi penelitian ini adalah karyawan di PT Bina Busana Internusa
II dan populasi terjangkaunya adalah karyawan PT Bina Busana Internusa II divisi
Supply Chain Management dan GA yang berjumlah 80 orang. Sampel penelitian
ini sebanyak 65 karyawan dengan komposisi 20 karyawan yang mendapatkan
perluasan pekerjaan dan 45 yang tidak mendapatkan perluasan pekerjaan.
Data motivasi diperoleh dengan menggunakan instrument berbentuk skala likert.
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan rumus
Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrument diperoleh sebesar 0,931. Teknik
analisis data yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata (uji-t), dan uji
persyaratan data dilakukan dengan uji normalitas data dengan uji lilliefors, dan uji
homogenitas data dengan uji F. hasil normalitas data untuk variabel X1
menghasilkan Lhitung (Lo) = 0,124, dibandingkan dengan Ltabel (Lt) untuk n = 20
pada taraf signifikan 0,05 yaitu 0,190, maka Lo (0,124) < Lt (0,190). Hal ini
berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas data untuk
data variabel X2 menghasilkan Lhitung (Lo) = 0,056, dibandingkan dengan Ltabel
(Lt) untuk n = 40 pada taraf signifikan 0,05 yaitu 0,132, maka Lo (0,056) < Lt
(0,132). Hal ini berarti data variabel X2 berdistribusi normal.
Hasil uji homogenitas data adalah Ft (tabel) bernilai 2,02 dan Fo (hitung) = 1,12,
maka Fo (hitung) < Ft (tabel). Hal ini berarti kedua data tersebutr memiliki varians
yang homogen. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dengan hasil t
hitung = 6,063, dibandingkan dengan t tabel yang bernilai 2,00 maka t hitung
(6,063) > t tabel (2,00). Hasil perhitungan tersebut dapat memberikan kesimpulan
dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan motivasi antara karyawan yang
mendapatkan perluasan pekerjaan dengan tidak.

ABSTRACT

INDAH NIRMALA. The Different Motivation Between Enlargement And
Unenlargement Employees at PT Bina Busana Internusa. Script,
Jakarta:Study Program Of Economics. Concentration of Office Administration.
Economics and Administration Department, Faculty of Economics, State
University of Jakarta, 2013.
The purpose of this research is to get valid and reliable data or fact, to know
more the different motivation between enlargement and unelargement the method
of research is survey method with causal comparative causal approach. The
research population are employees of PT Bina Busana Internusa division Supply
Chain Management ang GA. Sampling method using Proportional Random
Sampling. Research sampling are 65 employees with composition 20 employees
with enlargement and 45 employees with unenlargement.
Collecting motivation data using instrument likert scale. Before that it has validity
and reliability test using Alpha Cronbach formula. Reliability result is 0,931.
Data analysis technic using t-test, data norality test using lilliefors formula, and
data homogeneity test with F-test. Data normality result for X1 variable is Lcount
(Lo) = 0,124, and Ltable (Lt) for n = 20 in significant level 0,05 is 0,190, so Lo
(0,124) < Lt (0,190) mean X1 has normal distribution. Data normality result for
X2 variable is Lcount (Lo) = 0,056, and Ltable (Lt) for n = 45in significant level 0,05
is 0,132, so Lo (0,056) < Lt (0,132) mean X2 has normal distribution.
Homogenity test result is Ft (table) = 2,02 dan Fo (count) = 1,12, so Fo (count) <
Ft (tabel). It mean data have homogeny varians. Next research is doing t-test
result, tcount = 6,063, and ttable 2,00 so tcount (6,063) > t tabel (2,00). The conclusion
shown that research have the different motivation between enlargement and
unenlargement employees.

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil.”

Karya ini kudedikasikan untuk Bapak dan Ibuku,
Untuk peluh dan airmata yang belum terbalas,
Saudara-saudara tercinta,
Serta orang-orang di masa lalu dan masa depanku kelak.
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