
i 
 

PERBEDAAN MOTIVASI BERPRESTASI DAN PROMOSI JABATAN 

ANTARA KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN KONTRAK 

SWALAYAN SURYA DI PONOROGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna 

memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)  

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

Disusun oleh : 

 Nama  : Indarwati 

  NIM : 13413153 

 Program Sutdi : Manajemen 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 

2017 

 



ii 
 

PERBEDAAN MOTIVASI BERPRESTASI DAN PROMOSI JABATAN 

ANTARA KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN KONTRAK 

SWALAYAN SURYA DI PONOROGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna 

memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)  

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

Disusun oleh : 

 Nama  : Indarwati  

  NIM : 13413153 

 Program Sutdi : Manajemen 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 

2017 

 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul : Perbedaan Motivasi Berprestasi Dan Promosi Jabatan 

Antara Karyawan  Tetap Dan Karyawan Kontrak 

Swalayan Surya Di Ponorogo 

Nama : Indarwati 

N I M : 13413153 

Program Studi : Manajemen 

 

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan 

guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

 Ponorogo, 10 Juni 2017 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

 

 

Dra. Umi Farida, MM  Siti Chamidah, SE, M,Si 
NIP. 19610110 199112 13    NIP. 19710519 201401 11 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

TitiRapini, SE, MM 

NIP. 19630505 199003 2 003 

 

Dosen Penguji : 

 

 

 

 

 

Dra. Umi Farida, MM 

NIP. 19610110 199112 13 

 

 

 

 

 

H. Setyo Adji, SE, MM  

NIP. 19520510 198601 11 

 

 

 

 

 

Drs. Ec. Purwanto, MM  

NIP. 19531024 199309 14 

 



iv 
 

RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin fenomena khususnya yang 

mencuat kepermukaan dalam bidang ketenagakerjaan adalah munculnya istilah 

karyawan kontrak dan karyawan tetap. Sehingga banyak perusahaan yang 

menggunakan karyawan kontrak karena berbagai alasan antara lain mempunyai 

kineraja yang tinggi, tingkat upah yang diberikan lebih rendah dan pihak 

perusahaan tidak memberikan pesangon diakhir masa kerja beda halnya dengan 

karyawan tetap. Tetapi disisi lain banyak perbedaan motivasi antara karyawan 

tetap dan karyawan kontrak yang begitu terlihat dan keinginan untuk menempati 

jabatan yang lebih tinggi melalui promosi jabatan yang menjadi masalah dalam 

perusahaan swalayan surya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

seberapa besar perbedaan motivasi dan promosi jabatan antara karyawan tetap dan 

karyawan kontrak di swalayan surya  

 Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang berkerja di 

swalayan surya yang memiliki status karyawan tetap dan karyawan kontrak. 

Sampel yang diambil sebanyak 80 responden dengan mengambil semua sampel 

yang ada karena sampel kurang dari 100 maka dalam penelitian ini termasuk 

penelitian sampel. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh perbedaan independen sampel T 

test sebagai berikut : X1motivasi berprestasi = karyawan tetap 34,78 dan 

karyawan kontrak 36,78, X2 promosi jabtan = karyawan tetap 28,85 dan 

karyawan kontrak 33,68 berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator 

dalam penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Urutan secara 

individu dari masing-masing variabel yang memiliki perbedaan antara karyawan 

tetap dan karyawan kontrak dalam hal motivasi dan promosi, yang menghasilkan 

karyawan kontrak lebih memiliki motivasi berprestasi yang tingkat perbedaan 

sebesar 2,000 dan promosi jabatan yang tingkat perbedaan sebesar 4,825 dengan 

karyawan tetap. Swalayan Surya Ponorogo perlu memberikan perhatian yang 

lebih terhadap karyawan tetap agar tetap termotivasi dan tidak hanya merasa 

nyaman dalam posisinya saat ini agar tidak hanya karyawan kontrak yang 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan keinginan untuk dipromosikan 

tetapi karyawan tetap juga memiliki hal tersebut agar dapat memajukan 

perusahaan lebih baik lagi dari saat ini. 

 

Kata-kata kunci : Motivasi Berprestasi, Promosi Jabatan, Karyawan Tetap Dan 

Karyawan Kontrak 
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MOTTO 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (aristoteles) 

 

“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerjakarena mereka terinspirasi, namun 

mereka menjadi terinspirasi karena lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu 

untuk menunggu inspirasi” 

(emest newman) 

 

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang memiliki ilmu pengetahuan” (al-mujadillah:11) 

 

“Sesungguhnya allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri 

sendiri”(Qs. Al-Baqarah : 216) 

 

“sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah 

berhasil melakukannya dengan baik”(Evelyn Underhill) 
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