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ABSTRAK 

 

Tri Dewi Oktamala.508141043. Hubungan Penguasaan Pengolahan Roti 

Terhadap Kepercayaan Diri Karyawan Di Toko AROMA Bakery Medan.  Jurusan 

Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik UNIMED. Tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan antara lain : (1) Untuk mengetahui penguasaan karyawan 

tentang pengolahan roti (2) Untuk mengetahui kepercayaan diri karyawan dalam 

mengolah roti (3)Untuk mengetahui hubungan antara Penguasaan Pengolahan Roti 

Terhadap Kepercayaan Diri Karyawan. Penelitian ini dilakukan di 8 cabang toko 

AROMA Bakery  Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 

pengolahan roti yang berjumlah 40 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Total Sampling.  Data penelitian ini dijaring dengan menggunakan tes untuk penguasaan 

pengolahan roti (x) dan kepercayaan diri karyawan (y) dengan angket model skala likert. 

Sebelum tes penguasaan pengolahan roti dan angket kepercyaan diri karyawan 

digunakan, terlebih dahulu di uji coba di 4 cabang toko Bakery  di kota Medan  dengan 

jumlah karyawan sebanyak 20 orang dan memilliki karakteristik yang sama dengan 

responden (sample). Untuk melihat validitas (kesahihan) instrument penelitian tes 

penguasaan pengolahan roti dihitung dengan rumus Point Biserial dengan tingkat 

penerimaan pada taraf  signifikan 5%. Dari 50 butir item tes yang di ujicobakan diperoleh 

41 item yang valid, dengan reabilitas (keterandalan) 0,916 tergolong sangat tinggi yang 

dihitung dengan rumus alfa. Sedangkan untuk melihat validitas (kesahihan ) instrumen 

penelitian angket kepercayaan diri karyawan dihitung dengan rumus korelasi produk 

moment dengan tingkat penerimaan pada taraf signifikan 5%. Dari 50 butir item angket 

yang diuji cobakan, diperoleh 43 item yang valid dengan reabilitas (keterandalan) 0,952 

tergolong sangat tinggi yang dihitung dengan rumus alfa. 

Setelah 41 item tes dan 43 item angket dinyatakan valid dan reabel maka angket 

disebarkan kepada 40 orang karyawan sebagai data penelitian. Dari hasil perhitungan data 

penelitian menunjukan pengujian korelasi produk moment antara variabel x (penguasaan 

pengolahan roti) dengan variabel y (kepercayaan diri karyawan) diperoleh rxy= 0,416 > 

rtabel= 0,312 pada taraf signifikan = 5% dan dk= n-2. 
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