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Abstract 

 

Work motivation is main ofasset which need more attention consistently from guidance of 

related-organization. Those work motivation as a booster aspect of employee behavior is vital-

variables in human resource development in order to employee can respons the duties and 

responsibilities of their work. The hierarchical, human resources in Library of Airlangga 

University as one of provider service and information service institute for all students of 

Airlangga University have been divided by two, there are operational (administration employee) 

and functional (librarian). 

The Employee who has work motivation higher will more focus within do their jobsas 

good as possible because work motivation connect with how can people to get respons and 

behave their job applied. According to Hezberg from Stoner and Freeman (2000) explain that 

the group of external motivation are : 1) Company policy and administration; 2) Supervision; 3) 

Salary, wages, and other benefits include incentives; 4) Interpersonal relationship; 5) Status; 6) 

Job security; 7) Working conditions. Meanwhile, the group of internal motivasion are : 1) 

Achievement; 2) Recognition; 3) Responsbility; 4) Growth or possibility of growth; 5) The work 

Itself. 

The kind of research in order to comparative explanative and the method used survey 

with total respondents are 74 peoples. The purpose from this research is to find out whether be 

be found the difference of work motivation between librarian with administration employee in 

Library of Airlangga University. The analysis method used Independent Sample T-Test Based on 

analysis results get the conclusion that there are having the difference between librarian with 

administration employee towards indicators are : 1) Company policy and administration; 2) 

Supervision; 3) Status; 4) Job Security; 5) Achievement; 6) Recognition; 7) The work Itself, with 

the value of signicantion (α) < 0,05 for each indicator. 
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Abstrak 

 

Pegawai merupakan bagian dari keseluruhan proses pelayanan yang memiliki peranan 

yang besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena 

itu, pemberian motivasi dalam bekerja dan pengelolaan secara profesional merupakan modal 

utama yang perlu mendapat perhatian secara konsisten dari pimpinan organisasi terkait. Secara 

hirarki, sumber daya manusia yang berada di Perpustakaan Universitas Airlangga sebagai salah 

satu instansi penyedia jasa dan layanan informasi bagi mahasiswa Universitas Airlangga dibagi 

dua yaitu operasional (tenaga administrasi) dan fungsional (pustakawan).  



Dengan adanya perbedaan status kepegawaian tersebut, masing-masing komponen 

mempunyai mekanisme kinerja yang berbeda-beda sesuai kemampuan yang bergantung pada 

motivasi. Menurut Hezberg dalam Stoner dan Freeman (2000) menjelaskan bahwa yang 

tergolong motivasi secara eksternal adalah : 1) kebijakan dan administrasi perusahaan; 2) 

penyeliaan atau pengawasan; 3) gaji atau upah, dan keuntungan lainnya termasuk insentif; 4) 

hubungan interpersonal; 5) status; 6) keamanan kerja; 7) kondisi kerja. Sedangkan yang 

tergolong motivasi secara internal adalah : 1) prestasi; 2) pengakuan; 3) tanggungjawab; 4) 

pertumbuhan atau kemungkinan untuk tumbuh; 5) pekerjaan itu sendiri. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif komparatif dan metode yang 

digunakan adalah survey dengan jumlah responden 74 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga 

administrasi di Perpustakaan Universitas Airlangga. Metode analisis yang digunakan adalah uji 

Independent Sample T-Test. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan antara pustakawan dengan tenaga administrasi pada indikator : 1) kebijakan dan 

administrasi perusahaan; 2) penyeliaan atau pengawasan; 3) status; 4) keamanan kerja; 5) 

prestasi; 6) pengakuan ; 7) pekerjaan itu sendiri, dengan nilai signifikansi (α) < 0,05 pada setiap 

indikator. 

 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Pustakawan, Tenaga Administrasi 

 

Latar Belakang Masalah 

  

 Motivasi kerja merupakan modal utama yang perlu mendapat perhatian secara konsisten dari 

pimpinan organisasi terkait. Adanya motivasi kerja sebagai aspek pendorong perilaku pegawai 

merupakan variabel vital dalam manajemen sumber daya manusia agar pegawai dapat merespon 

tugas dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. Pegawai yang mempunyai motivasi kerja 

tinggi akan lebih fokus dalam menjalankan tugas pekerjaan dengan sebaik mungkin sebab 

motivasi kerja berkaitan dengan bagaimana individu tersebut merespon dan menyikapi tugas 

pekerjaan yang diberikan.  

  

 Secara operasional dalam ketersediaan sumber daya manusia pada suatu organisasi terdapat 

dua jenis yaitu pegawai yang memang fokus bekerja di bidang tertentu (tenaga ahli) dan pegawai 

yang mampu dipekerjakan di segala bidang (tenaga bantu). Saat ini tidak sedikit organisasi yang 

mempekerjakan tenaga bantu untuk mem-back up serta mempermudah pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab tenaga ahli. Dalam penelitian ini, tenaga ahli secara fungsional yang dimaksud 

adalah pustakawan dan tenaga bantu tersebut ialah tenaga administrasi. 

 Secara hirarki dalam pelaksanaan kerja, sumber daya manusia yang berada di Perpustakaan 

Universitas Airlangga sebagai salah satu instansi penyedia jasa dan layanan informasi bagi 

mahasiswa Universitas Airlangga di kampus A, B, dan C dibagi menjadi dua yaitu operasional 

dan fungsional yang mana diantaranya keduanya memiliki komponen, antara lain adalah secara 

fungsional dijalankan oleh pustakawan yang terdiri dari pustakawan tetap berstatus sebagai PNS 

dan pustakawan tetap yang tidak berstatus sebagai PNS (honorer). Sedangkan aktivitas secara 

operasional dijalankan oleh tenaga administrasi baik tenaga administrasi yang berstatus PNS 

maupun tenaga administrasi yang tidak berstatus PNS (honorer) yang dijabarkan berikut : 

1. Jumlah Pustakawan Fungsional PNS adalah 27 orang. 

2. Jumlah Pustakawan Honorer adalah 18 orang. 



3. Jumlah Tenaga Administrasi PNS adalah 25 orang. 

4. Jumlah Tenaga Administrasi Honorer adalah 4 orang. 

 Fenomena mengenai kepegawaian Perpustakaan Universitas Airlangga juga mendorong 

Pimpinan Perpustakaan Universitas Airlangga untuk bertindak secara bijak dimana seperti yang 

dituangkan didalam Warta UNAIR edisi bulan Oktober 2014, beliau menyatakan bahwa dalam 

workshop dan pelatihan yang diadakan bagi pustakawan harus mampu meningkatkan 

kemampuan librarian-preneurship dan meningkatkan self-esteem yang didukung softskill untuk 

bersosialisasi yang bisa digunakan seoptimal mungkin untuk membantu pengguna agar lebih 

efisien dalam memenuhi kebutuhan informasinya.  

 Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjaraka dan Handriana (2003) 

tentang Analisis Perbedaan Motivasi Untuk Meneliti Antara Dosen Bidang Studi Eksakta 

Dengan Non Eksakta yang menggunakan uji beda Wilcoxon untuk menganalisis perbedaan 

motivasi tersebut dengan variabel valence, expectancy, dan instrumentality. Dari hasil analisis 

yang dilakukannya memiliki kesimpulan bahwa untuk variabel valence terdapat perbedaan 

motivasi untuk meneliti antara dosen bidang studi eksakta dengan non eksakta, namun pada 

variabel expectancy dan instrumentality tidak memiliki perbedaan. Sehingga untuk variabel 

motivasi secara keseluruhan (valence, expectancy, dan instrumentality) terdapat perbedaan yang 

nyata mengenai motivasi untuk meneliti antara dosen bidang studi eksakta dengan dosen bidang 

studi non eksakta.  

 Sedangkan pada penelitian Dian (2009) mengenai Studi Deskriptif Perbedaan Motivasi 

Eksternal dan Motivasi Internal Karyawan Tetap Dibanding Dengan Karyawan Kontrak 

(Apprentice) di Department Housekeeping Hotel Regent’s Park Malang memaparkan bahwa 

pada intinya nilai rata-rata motivasi eksternal dan internal karyawan kontrak lebih besar daripada 

karyawan tetap. Besarnya nilai rata-rata ini dipengaruhi oleh semangat kerja tinggi dalam bekerja 

dan bahkan mereka mempunyai harapan untuk bisa mendapatkan posisi jabatan (status) yang 

lebih baik dikemudian hari, sedangkan untuk karyawan tetap atau lama merasa bahwa pekerjaan 

mereka sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. 

 Dari beberapa hasil penelitian diatas memiliki hasil yakni adanya perbedaan yang signifikan 

antara kedua variabel dalam penelitian tersebut sehingga penelitian sebelumnya dapat menjadi 

salah satu acuan konkrit yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian sebagai literatur 

atau referensi yang spesifik dan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di 

Perpustakaan Universitas Airlangga berkaitan dengan perbedaan motivasi kerja antara 

pustakawan dengan tenaga administrasi.  

 

Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pada pemaparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga administrasi yang 

ada di Perpustakaan Universitas Airlangga ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga administrasi di 

Perpustakaan Universitas Airlangga 



2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membedakan motivasi kerja antara 

pustakawan dengan tenaga administrasi 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan 

kajian dalam program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan perihal manajemen sumber 

daya manusia yang berkaitan dengan motivasi. 

2. Dapat menjadi kontribusi informasi yang bermanfaat bagi Kepala Perpustakaan yang mana 

setelah melakukan penelitian dan mengetahui adanya perbedaan motivasi kerja antara 

pustakawan dengan tenaga administrasi. 

3. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan pemahaman dan 

pertimbangan dalam membuat program dibidang pengembangan sumber daya manusia yang 

lebih baik di masa yang akan datang serta mampu menjadi bahan referensi dan kepustakaan 

sebagai acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

 

Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kuantitatif dan jenis 

penelitiannya adalah eksplanatif yang bersifat komparatif, metode ini digunakan untuk 

menjelaskan perbandingan atau perbedaan antara variabel-variabel yang terdapat dalam 

penelitian (Sugiyono, 2007). Peneliti mengambil populasi yaitu pustakawan dan tenaga 

administrasi yang bekerja di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus A, B, dan C. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling dengan tujuan 

menurut Sugiyono (2007) adalah karena jumlah populasi yang ada di suatu penelitian adalah 

kurang dari 100 maka dapat diasumsikan pula bahwa jumlah anggota sampel relatif kecil.  

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan pada 

penelitian ini jawaban setiap item pertanyaan kuisioner menggunakan Skala Interval, yakni skala 

yang memiliki gradasi jawaban mulai dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif yang 

diangkakan dengan skor 1 sampai dengan 5. 

 

Klasifikasi Skoring Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tabel 1. Klasifikasi Skoring 

  

 Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain : 

kuisioner, observasi, dan studi kajian literature. Lokasi penelitian adalah Perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus A, B, dan C yang berlangsung dari bulan September – November 

2014. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 



 H0 = Tidak ada perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga administrasi di 

Perpustakaan Universitas Airlangga  

 H1 = Ada perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga administrasi di 

Perpustakaan Universitas Airlangga 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Motivasi 

 

 Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat 

dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Ada beberapa 

asumsi : 1) Perilaku memiliki titik awal (starting point), arah (direction), dan titik akhir 

(stopping point) ; 2) Perilaku adalah secara sukarela dan dibawah kendali diri ; 3) Perilaku 

adalah tidak acak (non random) tetapi memiliki arah dan tujuan tertentu. Berdasarkan asumsi 

tersebut dapat didefinisikan bahwa motivasi mengacu pada proses psikologikal yang 

menyebabkan kebangkitan (arousal), arah, dan ketepatan tindakan sukarela dengan arah tujuan 

tertentu (Champoux, 2003). 

 Motivasi menurut Luthans (2005) ialah “A process that starts with a physiological or 

psychological deficiency or need that activates a behavior or a drive that is aimed at a goal or 

incentives”. Yang mana artinya adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan 

physiological atau psychological atau kebutuhan yang menimbulkan perilaku atau pendorong 

yang mengacu pada tujuan atau insentif. 

 Menurut Hezberg dalam Stoner dan Freeman (2000) menjelaskan bahwa yang tergolong 

motivasi secara eksternal adalah : 1) kebijakan dan administrasi perusahaan; 2) penyeliaan atau 

pengawasan; 3) gaji atau upah, dan keuntungan lainnya termasuk insentif; 4) hubungan 

interpersonal; 5) status; 6) keamanan kerja; 7) kondisi kerja. Sedangkan yang tergolong motivasi 

secara internal adalah : 1) prestasi; 2) pengakuan; 3) tanggungjawab; 4) pertumbuhan atau 

kemungkinan untuk tumbuh; 5) pekerjaan itu sendiri.  

 

Pustakawan 

 

 Pustakawan menurut keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 

tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi di instansi pemerintah dan unit tertentu lainnya. Lain 

halnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, jabatan fungsional pustakawan 

merupakan jabatan yang terhormat seperti halnya jabatan fungsional yang lain, yang 

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan atau 

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (Djunaidi, 2005). 

 Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara 

Nomor 132/M.PAN/12/2002 menyatakan bahwa “Pustakawan adalah pejabat fungsional yang 

berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada instansi pemerintah” (Djunaidi, 2005).  

 

 



Tenaga Administrasi 

 

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja atau pegawai adalah 

tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pegawai perpustakaan 

yang selain pustakawan disini diartikan sebagai seorang tenaga administrasi, yaitu merupakan 

seseorang yang bekerja di perpustakaan secara operasional yang membantu kerja pustakawan 

secara aktif dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna dalam memenuhi 

kebutuhannya sesuai dengan kapasitas tugas dan pekerjaan yang diberikan. 

 

Teknik Pengolahan Data 

 

 Setelah pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dengan tahap 

sebagai berikut : editing, coding, tabulation, entry data, dan cleaning. 

 

Teknik Analisis Data 

 

 Tahap analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah. Dengan 

dilakukannya analisa data maka hipotesis dapat diuji dan menghasilkan kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan. Menurut Hasan (2004) salah satu bentuk analisa data adalah analisis 

kuantitatif, yang arti bahwa alat analisis yang digunakan bersifat kuantitatif. 

 

 Uji Normalitas Data 

 Tujuan dari uji normalitas data adalah untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

motivasi kerja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengujian normalitas hasil temuan data 

pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 22 yang kemudian ditarik kesimpulan dengan 

memeriksa uji statistik Kolmogorov-Smirnov, yang mana pengambilan keputusan untuk menguji 

distribusi normalitas data adalah sebagai berikut : 

 Jika nilai Signifikasi (nilai probabilitas) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

 Jika nilai Signifikasi (nilai probabilitas) > 0,05 maka data berdistribusi normal 

 

 Uji Homogenitas Data (Levene’s Test) 

 Untuk menguji homogenitas data digunakan Levene’s Test for Equality of Variances. Hasil 

pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah varian 2 populasi sama ataukah berbeda. 

Pengujian dilakukan dengan menetapkan hipotesis, yakni : 

H0 = Kedua varians populasi adalah sama (equal variances assumed) 

H1 =  Kedua varians populasi adalah tidak sama (equal variances not assumed) 

 

 Uji Independent Sample T-Test 

 Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang 

masing-masing berbeda sehingga ada indikasi untuk mengarahkan peneliti untuk menggunakan 

metode uji statistik yaitu Independent Sample T-Test (Ghozali, 2009). Uji ini untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata dua kelompok/populasi.  Independent Sample T-Test ini memiliki asumsi 

atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 

1. Datanya berdistribusi normal 

2. Kedua kelompok data adalah independen (bebas) 



3. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik 

 

 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk dapat mengukur besarnya nilai dari suatu variabel yang ingin diteliti, diperlukan alat 

ukur atau skala tes yang reliabel dan valid dengan tujuan agar kesimpulan penelitian memberikan 

gambaran yang tidak jauh beda dengan kenyataan yang ada.  

 Uji Validitas 

 Penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment, yaitu mengkorelasi skor masing-

masing setiap poin pertanyaan dengan skor total variabelnya. Pengujian validitas 

menggunakan Cronbach’s Alpha (koefisien alfa) dengan bantuan komputer atau laptop yang 

memiliki program SPSS 22 for Windows. rtabel didapat dari taraf signifikansi ( α ) 5% dengan 

derajat kebebasan (db) = 74, (n1 + n2 – 2 ) maka r(α)(db) diperoleh sebesar 0,229 (dari tabel r 

Product Moment). Keputusan uji validitas diambil bilamana : 

 Skor korelasi total > 0,229 (level of significant) pertanyaan tersebut valid. 

 Skor korelasi total < 0,229 (level of significant) pertanyaan tersebut tidak valid. 

 Uji Reliabilitas 

 Dalam hal ini, pengukurannya menggunakan teknik Cronbach’s Alpha (koefisien alfa), 

dimana dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai koefisien alfa lebih dari 0,60. 

Artinya apabila koefisien alfa yang dihasilkan lebih dari 0,60 maka data tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 

 Untuk menentukan nilai rata-rata (mean) dalam daftar pada setiap poin pertanyaan, maka 

menurut Ghozali (2009) terlebih dahulu menentukan interval kelasnya menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Keterangan : i =  interval kelas 

 r = skala tertinggi – skala terendah 

 k =  jumlah kelas 

 Dengan interval kelas 0,8 kemudian disusun kriteria penilaian motivasi kerja sebagai mean 

dari skor interval yang disajikan pada tabel berikut ini : 

 

 

Interval Penilaian Terhadap Motivasi Kerja Kode 

4,24 < a < 5,04 Sangat Baik 5 

3,43 < a < 4,23 Baik 4 

2,62 < a < 3,42 Sedang 3 

1,81 < a < 2,61 Buruk 2 

1,00 < a < 1,80 Sangat Buruk 1 
Tabel 2. Mean dari Skor Interval (Karakteristik Penilaian Motivasi Kerja) 

 

i = r/k i = 5-1 = 0,8 

       5  



 Analisa Data Komparasi Dua Sampel Independen 

 Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut : 

a. Menentukan Karakteristik Data Penelitian 

 Karakteristik data penelitian ditinjau dari hasil uji normalitas data dengan 

menggunakan bantuan SPSS 22 for Windows. Dimana dalam penelitian ini menguji 

sampel yang tidak berkorelasi pada kelompok Pustakawan dan Tenaga administrasi. 

b. Menentukan Hipotesis 

 Pada penelitian ini terdapat asumsi (dugaan) bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara kedua kelompok sampel tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut :   

 H0 = Tidak ada perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga 

administrasi di Perpustakaan Universitas Airlangga  

 H1 = Ada perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dengan tenaga administrasi di 

Perpustakaan Universitas Airlangga  

c. Menentukan Taraf Signifikasi 

 Penelitian ini menggunakan taraf signifikasi (α) sebesar 5% (0,05) dengan pengujian 

dua arah (2-tailed) dengan derajat kebebasan db = n1 + n2 – 2.   

d. Menentukan Kriteria Pengambilan Keputusan 

 Penelitian ini menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila t0 < t(α)(db) 

 H0 ditolak dan H1 diterima apabila t0 > t(α)(db) 

e. Menentukan Nilai Uji Statistik 

 Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan dua kelompok sampel 

yang masing-masing berbeda sehingga ada indikasi untuk mengarahkan peneliti untuk 

menggunakan metode statistik Independent Sample T-Test. Uji ini untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata dua kelompok/populasi Independent Sample T-Test ini memiliki 

asumsi atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 

1. Datanya berdistribusi normal 

2. Kedua kelompok data adalah independen (bebas) 

3. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik 

f. Menentukan Daerah Penolakan atau Penerimaan Hipotesis 

 Dalam menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis penelitian ini, perlu 

diperhatikan sebagai berikut : 

 H0 diterima dan H1 ditolak jika taraf signifikasi > α adalah 5% (0,05) yang artinya 

bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dan tenaga 

administrasi di Perpustakaan Universitas Airlangga. 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika taraf signifikasi < α adalah 5% (0,05) yang artinya 

bahwa terdapat perbedaan motivasi kerja antara pustakawan dan tenaga administrasi 

di Perpustakaan Universitas Airlangga. 

 

 

 

 

 

 



Analisis 

 

Perbedaan Motivasi Kerja 

 

Indikator 

Rata-rata Penilaian 

Pustakawan 
Tenaga 

Administrasi 
Pustakawan 

Tenaga 

Administrasi 

Kebijakan dan 

Administrasi Perusahan 
3,79 3,30 

Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Sedang 

Penyeliaan atau 

Pengawasan 
3,67 3,16 

Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Sedang 

Gaji atau Upah dan 

keuntungan lainnya 

termasuk Insentif 

3,47 3,62 
Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Baik 

Hubungan 

Interpersonal 
3,84 4,01 

Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Baik 

Status 3,64 3,14 
Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Sedang 

Keamanan Kerja 2,98 3,63 
Motivasi 

Sedang 

Motivasi 

Baik 

Kondisi Kerja 3,59 3,49 
Motivasi 

Baik 
Motivasi 

Baik 

Prestasi 3,30 2,95 
Motivasi 

Sedang 

Motivasi 

Sedang 

Pengakuan 3,65 3,05 
Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Sedang 

Tanggungjawab 3,78 3,77 
Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Baik 

Tumbuh atau 

Kemungkinan Untuk 

Tumbuh 

3,82 3,93 
Motivasi 

Baik 

Motivasi 

Baik 

Pekerjaan Itu Sendiri 3,07 2,46 
Motivasi 

Sedang 

Motivasi 

Buruk 
Tabel 3. Penilaian antara pustakawan dengan tenaga administrasi  

 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator kebijakan dan administrasi perusahaan berdasarkan 

jawaban pustakawan adalah 3,79 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga 

administrasi adalah 3,30 yang termasuk kategori motivasi sedang sehingga motivasi pustakawan 

lebih tinggi daripada motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator kebijakan dan 

administrasi perusahaan. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator penyeliaan atau pengawasan berdasarkan jawaban 

pustakawan adalah 3,67 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi 

adalah 3,16 yang termasuk kategori motivasi sedang sehingga motivasi pustakawan lebih tinggi 

daripada motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator penyeliaan atau pengawasan. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator gaji atau upah dan keuntungan lainnya termasuk 

insentif berdasarkan jawaban pustakawan adalah 3,47 yang termasuk kategori motivasi baik, 



sedangkan tenaga administrasi adalah 3,62 yang termasuk kategori motivasi baik sehingga 

motivasi pustakawan sama dengan motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator gaji atau 

upah dan keuntungan lainnya termasuk insentif. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator hubungan interpersonal berdasarkan jawaban 

pustakawan adalah 3,84 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi 

adalah 4,01 yang termasuk kategori motivasi baik sehingga motivasi pustakawan sama dengan 

motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator hubungan interpersonal. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator status berdasarkan jawaban pustakawan adalah 3,64 

yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi adalah 3,14 yang termasuk 

kategori motivasi sedang sehingga motivasi pustakawan lebih tinggi daripada motivasi tenaga 

administrasi berdasarkan indikator status. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator keamanan kerja berdasarkan jawaban pustakawan 

adalah 2,98 yang termasuk kategori motivasi sedang, sedangkan tenaga administrasi adalah yang 

termasuk kategori motivasi baik sehingga motivasi pustakawan lebih rendah daripada motivasi 

tenaga administrasi berdasarkan indikator keamanan kerja. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator kondisi kerja berdasarkan jawaban pustakawan adalah 

3,59 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi adalah 3,49 yang 

termasuk kategori motivasi baik sehingga motivasi pustakawan sama dengan motivasi tenaga 

administrasi berdasarkan indikator kondisi kerja. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator prestasi berdasarkan jawaban pustakawan adalah 3,30 

yang termasuk kategori motivasi sedang, sedangkan tenaga administrasi adalah 2,95 yang 

termasuk kategori motivasi sedang sehingga motivasi pustakawan sama dengan motivasi tenaga 

administrasi berdasarkan indikator prestasi. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator pengakuan berdasarkan jawaban pustakawan adalah 

3,65 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi adalah 3,05 yang 

termasuk kategori motivasi sedang sehingga motivasi pustakawan lebih tinggi daripada motivasi 

tenaga administrasi berdasarkan indikator pengakuan. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator tanggungjawab berdasarkan jawaban pustakawan 

adalah 3,78 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan tenaga administrasi adalah 3,77 

yang termasuk kategori motivasi baik sehingga motivasi pustakawan sama dengan motivasi 

tenaga administrasi berdasarkan indikator tanggungjawab. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator pertumbuhan atau kemungkinan untuk tumbuh 

berdasarkan jawaban pustakawan adalah 3,82 yang termasuk kategori motivasi baik, sedangkan 

tenaga administrasi adalah 3,93 yang termasuk kategori motivasi baik sehingga motivasi 

pustakawan sama dengan motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator pertumbuhan atau 

kemungkinan untuk tumbuh. 

 Secara keseluruhan rata-rata indikator pekerjaan itu sendiri berdasarkan jawaban pustakawan 

adalah 3,07 yang termasuk kategori motivasi sedang, sedangkan tenaga administrasi adalah 2,46 

yang termasuk kategori motivasi buruk sehingga motivasi pustakawan lebih tinggi daripada 

motivasi tenaga administrasi berdasarkan indikator pekerjaan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Independent Sample T-Test 

 

Indikator 
Asumsi Homogenitas Uji Independent Sample T-Test 

Probabilitas Keputusan t0 ttabel(2,5%.72) Sig Keputusan 

Kebijakan 0.871 Homogen 4.578 1.993 0.000 H1 Diterima 

Pengawasan 0.430 Homogen 3.966 1.993 0.000 H1 Diterima 

Gaji 0.301 Homogen -0.788 1.993 0.433 H1 Ditolak 

Hubungan 0.021 
Tidak 

Homogen 
-1.020 1.993 0.313 H1 Ditolak 

Status 0.076 Homogen 3.693 1.993 0.000 H1 Diterima 

Keamanan 0.252 Homogen -5.581 1.993 0.000 H1 Diterima 

Kondisi 0.004 
Tidak 

Homogen 
0.766 0.859 0.393 H1 Ditolak 

Prestasi 0.006 
Tidak 

Homogen 
3.050 1.993 0.003 H1 Diterima 

Pengakuan 0.955 Homogen 4.410 1.993 0.000 H1 Diterima 

Tanggung 

jawab 
0.004 

Tidak 

Homogen 
0.065 1.993 0.949 H1 Ditolak 

Pertumbuhan 0.019 
Tidak 

Homogen 
-1.004 1.993 0.319 H1 Ditolak 

Pekerjaan 0.042 
Tidak 

Homogen 
5.461 1.993 0.000 H1 Diterima 

Tabel 4. Hasil Uji Independent Sample T-Test  

 

 Nilai probabilitas sebesar 0.871 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator kebijakan adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 menunjukkan 

adanya perbedaan antara motivasi eksternal kebijakan yang dirasakan oleh pustakawan dan 

tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.430 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator pengawasan adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi eksternal pengawasan yang dirasakan oleh 

pustakawan dan tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.301 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator gaji adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.433 > 0.05 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan antara motivasi eksternal gaji yang dirasakan oleh pustakawan dan tenaga 

administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.021 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator hubungan antar pribadi adalah tidak homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.313 > 

0.05 menunjukkan tidak adanya perbedaan antara motivasi eksternal hubungan antar pribadi 

yang dirasakan oleh pustakawan dan tenaga administrasi. 
 Nilai probabilitas sebesar 0.076 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator status adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 menunjukkan 

adanya perbedaan antara motivasi eksternal status yang dirasakan oleh pustakawan dan tenaga 

administrasi. 

 



 Nilai probabilitas sebesar 0.252 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator keamanan kerja adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi eksternal keamanan kerja yang dirasakan oleh 

pustakawan dan tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.004 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator kondisi kerja adalah tidak homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.393 > 0.05 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antara motivasi eksternal kondisi kerja yang dirasakan 

oleh pustakawan dan tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.006 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator prestasi adalah tidak homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.003 < 0.05 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi prestasi yang dirasakan oleh pustakawan dan 

tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.955 > 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator pengakuan adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 menunjukkan 

adanya perbedaan antara motivasi pengakuan yang dirasakan oleh pustakawan dan tenaga 

administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.004 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator tanggung jawab adalah tidak homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.949 > 0.05 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antara motivasi tanggung jawab yang dirasakan oleh 

pustakawan dan tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.019 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator pertumbuhan tidak adalah homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.319 > 0.05 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antara motivasi pertumbuhan yang dirasakan oleh 

pustakawan dan tenaga administrasi. 

 Nilai probabilitas sebesar 0.042 < 0.05 maka kedua sampel yaitu pustakawan dan adminstrasi 

pada indikator pekerjaan adalah tidak homogen. Nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi pekerjaan yang dirasakan oleh pustakawan dan 

tenaga administrasi. 

 

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara 

pustakawan dengan tenaga administrasi pada indikator : 

1. Kebijakan dan administrasi perusahaan, dengan nilai probabilitas sebesar 0.871 > 0.05 

(homogen) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 

2. Penyeliaan atau pengawasan, dengan nilai probabilitas sebesar 0.430 > 0.05 (homogen) dan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 

3. Status, dengan nilai probabilitas sebesar 0.076 > 0.05 (homogen) dan nilai signifikansi 

sebesar 0.000 < 0.05. 

4. Keamanan kerja, dengan nilai probabilitas sebesar 0.252 > 0.05 (homogen) dan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 

5. Prestasi, dengan nilai probabilitas sebesar 0.006 < 0.05 (homogen) dan nilai signifikansi 

sebesar 0.003 < 0.05. 

6. Pengakuan, dengan nilai probabilitas sebesar 0.955 > 0.05 (homogen) dan nilai signifikansi 

sebesar 0.000 < 0.05. 



7. Pekerjaan itu sendiri, dengan nilai probabilitas sebesar 0.042 < 0.05 (tidak homogen) dan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 

 

Saran  

 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa pustakawan dan tenaga administrasi pada indikator 

kebijakan dan administrasi perusahaan memiliki perbedaan secara signifikan. Maka disarankan 

antara lain sebagai berikut : 1) Kebijakan yang diterapkan mampu disosialisakan secara seksama 

dan menyeluruh agar tidak terjadi disfungsi kebijakan oleh seluruh pegawai yang ada di 

Perpustakaan Universitas Airlangga, baik pustakawan maupun tenaga administrasi. 2) 

Pengawasan yang dilakukan lebih obyektif lagi dan adil oleh pihak atasan bahkan pimpinan 

perpustakaan agar produktivitas kerja pegawai meningkat secara keseluruhan, dan bila perlu 

diadakan evaluasi secara berkala; 3) Diterapkan fungsi K-3 (keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan) dan adanya jaminan asurani yang ada secara adil dan menyeluruh; 4) Prestasi kerja 

lebih ditonjolkan dan untuk mengurangi diferensiasi (perbedaan) target hasil kerja sesuai 

prosedur dan kebijakan yang telah diterapkan Perpustakaan Universitas Airlangga; 5) 

Menumbuhkan rasa saling menghargai kemampuan dan keterampilan rekan kerjanya satu sama 

lain terhadap hasil kerja yang setiap individu agar terjalin hubungan yang harmonis, rukun, dan 

menghilangkan gap (perselisihan paham); 6) Agar bisa saling mengisi satu sama lain, walaupun 

pada dasarnya tugas, pokok, dan fungsi antara pustakawan sebagai tenaga fungsional dengan 

tenaga administrasi sebagai tenaga operasional itu berbeda namun secara garis besar kedua pihak 

bisa saling bekerjasama untuk mengembangkan kompetensi Perpustakaan Universitas Airlangga. 

 Pada peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian sejenis hendaknya disarankan 

agar substansi materi penelitiannya digali lebih dalam lagi serta menambah variabel lainnya, 

missal : kepuasan kerja, kinerja, promosi, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Dan juga 

peneliti yang menggunakan kualitatif disarankan untuk menggali lebih dalam lagi perihal 

substansi materi penelitian terkait motivasi kerja itu sendiri.  
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