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ABSTRAK

FRANDHICKA FAUZI. Hubungan Ketidakamanan Kerja dengan
Efikasi Diri Pada Karyawan PT Setia Guna Sejati di Cikarang.
Skripsi Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta. 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan
Ketidakamanan Kerja dengan Efikasi Diri Pada Karyawan PT Setia Guna
Sejati.
Penelitian ini dilakukan di PT Setia Guna Sejati.Penelitian ini
menggunakan metode survey untuk variabel efikasi diridan data primer
untuk variabel ketidakamanan kerja.Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 200 karyawan dengan menggunakan sampel sebanyak 127
karyawan.
Pengujian normalitas galat taksiran regresi Y atas X dilakukan dengan uji
liliefors pada taraf signifikan α = 0,05 untuk sampel sebanyak 127
karyawan dengan kriteria pengujian data berdistribusi normal, apabila L0<
Lt dan jika sebaliknya maka galat taksiran regresi Y atas X tidak
berdistribusi normal.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh
atau konstribusi variabel bebas (ketidakamanan kerja) terhadap variabel
terikat (efikasi diri). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai
koefisien determinasi (KD) sebesar 33,89%. Hal ini berarti bahwa besar
kecilnya efikasi diri signifikan dipengaruhi oleh nilai rasio ketidakamanan
kerja.Koefisien determinasi ketidakamanan kerja dipengaruhi oleh efikasi
diri sebesar 33,89%. Hasil   penelitian   ini   menyimpulkan   terdapat
Hubungan negatif Ketidakamanan Kerja dengan efikasi diri pada
karyawan PT Setia Guna Sejati di Cikarang.

Kata kunci: ketidakamanan kerja,efikasi diri
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ABSTRACT

FRANDHICKA FAUZI. Relationship Job Insecurity with Self Efficacy
In Employee PT Setia Guna True in Cikarang. Thesis Jakarta: Economic
Education Program, Concentration Education Office Administration,
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics of
Jakarta. 2015.
This study aims to determine the extent of Job Insecurity relationship with
self Efficacy In Employee PT Setia Guna True.
This research was conducted at PT Setia Guna True. This study used a
survey method for the variable self-efficacy and the primary data for the
variable job insecurity. The population in this study were 200 employees
with a sample of 127 employees.
Testing normality of error estimated regression of Y on X is done with
Liliefors test at significant level α = 0.05 for a sample of 127 employees
with the normal distribution of data testing criteria, if Lo <Lt and otherwise
the error estimated regression of Y on X is not normal.
This test is performed to determine the percentage of influence or
contribution of independent variables (job insecurity) on the dependent
variable (self-efficacy). Based on the calculations, the coefficient of
determination (KD) of 33.89%. This means that the size of self-efficacy
significantly affected by the ratio of the value of job insecurity. Ratio The
ratio of job insecurity is influenced by the self-efficacy of 33.89%. Results of
this study concluded there is negatively job insecurity Relationship with
self-efficacy on the employees of PT Setia Guna True in Cikarang.

Keywords: job insecurity, self-efficacy
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