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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penetapan orientasi kancah penelitian perlu dilakukan terlebih 

dahulu dengan tujuan untuk memeroleh gambaran lokasi penelitian, dan 

karakteristik subjek sesuai dengan tema penelitian. Kancah dalam 

penelitian ini adalah PT APAC Inti Corpora Semarang, dan subjeknya 

adalah karyawan bagian spinning 1. 

PT. APAC Inti Corpora Semarang beralamat di Jalan Raya 

Soekarno-Hatta km. 32 Bawen-Semarang-50661-Jawa Tengah-Telp 

(0298-522297) Fax. (0298-522297) Desa Harjosari Kec. Bawen-Kab 

Semarang. Letak Geografis pada ketinggian 547 m diatas permukaan 

laut, suhu 25’C, curah hujan rata-rata 252 cm/ tahun dan curah hujan 

hrian rata-rata 156 cm/tahun.PT. APAC merupakan perusahaan swasta 

nasional yang merupakan produsen benang dan tenun dengan nama 

awal PT. KANINDOTEX yang berdiri awal tahun 1989 dengan satu 

bisnis unit Spinning yang berkapasitas 60.000 spindle per mata pintal. 

Perusahaan ini mulai beroprasi pada tanggal 08 Agustus 1990. 

Pada Perjalanannya PT. KANINDOTEX mengalami pergantian 

manajemen di tahun 1995 diambil oleh Gabungan Koperasi Batik 

Indonsesia, namun beberapa bulan kemudian berganti manajemen lagi 

oleh suatu Badan Konsorsium Bisnis Eksekutif Nasional yang dipimpin 

oleh Bambang Triatmodjo. PT. KANINDOTEX semula terdiri dari 3 

badanusaha yaitu PT. KANINDOTEX Succes Textile, PT. 
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KANINDOTEX Prima Perkasa, dan PT KANINDOTEX Mulia 

Utama.PT. KANINDOTEX kemudian berubah menjadi PT. APAC 

INTI CORPORA pada tanggal 2 Oktober 1995. Dalam kurun kurang 

dari 15 tahun perusahaan ini berkembang pesat dari 1 unit sub bisnis 

spinning menjadi 7 sub bisnis spinning/pemintalan, 3 sub bisnis unit 

Weaving Greige dan 2 sub bisnis unit Denim. 

Unit kerja spinning merupakan unit kerja yang mengolah serat 

kapas menjadi benang. Proses pengolahan serat kapas menjadi benang 

yang dilakukan pada unit spinning melewati beberapa tahap antara lain: 

1. Bahan baku rayon dan sintetis diproses ke mesin blowing. 

2. Blowing merupakan proses pembukaan, pembersihan, pencampuran, 

dan hasilnya berupa lap. 

3. Carding merupakan proses pembersihan penguraian serat, 

pemisahan serat panjang dan serat pendek, dan merubah bentuk lap 

menjadi bentuk slifer. 

4. Drawing merupakan proses perangkapan, penarikan, dan peregangan 

serat-serat. Hasil pada tahap ini tetap berbentuk slifer tetapi lebih 

rata. 

5. Roving menggunakan mesin simplex merupakan proses penarikan, 

pemberian pelintiran dan hasilnya berupa roving. 

6. Ring Spinning merupakan proses penarikan, pemerian pelintiran, 

penggulungan, dan hasilnya berupa benang dalam bentuk tube. 

7. Winding merupakan proses penggulungan benang menjadi gulungan 

yang leih besar sesuai permintaan kosumen. 
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 PT. APAC INTI CORPORA memiliki visi mempertahankan dan 

mengembangkan reputasi perusahaan sebagai pelaku utama dalam 

industri tekstil nasional dan internasional. Sedangkan misi yang perlu 

diemban adalah berpikir dan bekerja lebih dan lebih baik. Panca Darma 

perusahaan yang menggambarkan budaya perusahaan adalah kreativitas 

yang tinggi, mengutamakan kerjasama, siap dan tanggap terhadap 

perubahan, dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi, dan menghargai 

pelanggan. 

PT. INTI CORPORA memiliki total karyawan 5.946 terdiri dari 

laki-laki sejumlah 2.314 dan 3.632 wanita (sumber data Laporan 

Personalia per 31 November 2016.Pola kerja karyawan pada unit 

spinning 1 dibagi menjadi 4 shift, yaitu: 

1. Shift Pagi: 06.00 s.d 14.00 wib 

2. Shift Sore: 14.00 s.d 22.00 wib 

3. Shift Malam: 22.00 s.d 06.00 wib 

4. Shift General: 08.00 s.d 16.15 wib 

 Perusahaan ini menjunjung tinggi K3 dengan pasal-pasal sebagai 

berikut: 

PASAL 36 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

1. Pekerja yang sedang bekerja pada tempat-tempat yang berbahaya 

bagi keselamatan dankesehatan pekerja diharuskan menggunakan 

alat-alat pelindung diri/pengaman sesuai dengan sifat pekerjaannya. 

2. Untuk keperluan ini, pengusaha menyediakan ala-talat pelindung 

diri dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a) Mewajibkan setiap pekerja untuk menjaga dirinya dan orang 

lain dengan mengikuti/mematuhi ketentuan mengenai 

keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku, serta 

memperhatikan dan melaksanakan standar keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

b) Mewajibkan pekerja untuk mengetahui / memahami kegunaan 

dan cara menggunakan alat – alat pelindung diri / pengaman, 

baik yang dipasang pada mesin atau yang dipakai pekerja. 

c) Di luar kegiatan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, 

setiap pekerja tidak diperbolehkan memakai alat – alat atau 

perlengkapan kerja milik perusahaan untuk kepentingan 

pribadi. 

3. Bagi pekerja yang melalaikan kewajiban tersebut dalam ayat 2, 

dapat dikenakan sanksi. 

PASAL 37 

PERALATAN KERJA 

1. Peralatan kerja yang dibutuhkan pekerja untuk meningkatkan 

produktivitas kerja, disediakan olehpengusaha. 

2. Peralatan kerja yang disediakan oleh pengusaha, wajib dijaga dan 

dirawat dan menjadi tanggungjawab pekerja. 

3. Apabila peralatan kerja yang digunakan rusak yang dapat 

mengakibatkan penurunan efisiensi atau kecelakaan kerja, pekerja 

wajib segera melaporkan kepada atasan untuk upaya perbaikan atau 

menggantinya. 



 

 

55 
 

  

4. Menghilangkan dan atau karena kelalaiannya yang menyebabkan 

peralatan kerja rusak dapat dikenakan sanksi. 

PASAL 38 

PAKAIAN KERJA 

1. Dasar pemberian 

Perusahaan memberikan inventaris pakaian seragam dan atau 

pakaian kerja dengan tujuanuntuk menciptakan ketertiban dan 

keselamatan kerja dan pekerja harus memelihara dan menggunakan 

pada saat bekerja dan di lingkungan kerja, sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2. Ketentuan pemberian 

Perusahaan memberikan inventaris kerja dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Pakaian seragam setiap tahun . 

b. Pakaian kerja khusus diberikan setiap tahun. 

c. Diberikan selambatnya bulan Desember. 

3.  a.  Pekerja wajib mengenakan pakaian seragam dan atributnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 b. Pekerja wajib memelihara pakaian seragam dan pakaian kerja 

agar selalu rapi dan tidakdibenarkan mengubah atau menambah 

dengan tanda-tanda lain. 
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PASAL 39 

ALAT PELINDUNG KESELAMATAN KERJA 

1. Pengusaha menyediakan alat pelindung diri kepada pekerja untuk 

menghindari kecelakaan kerjadan penyakit akibat kerja yang 

ditimbulkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 

2. Dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan yang berbahaya / 

yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, pekerja diwajibkan 

mentaati petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja serta memakai 

alat keselamatan dan pelindung diri yang telah ditentukan oleh 

pengusaha. 

3. Alat pelindung keselamatan diri harus diperiksa dan dirawat oleh 

pekerja, apabila alat pelindung diri tersebut sudah tidak layak pakai, 

maka pekerja wajib melaporkan kepada atasan untuk meminta 

gantinya. 

4. Penggantian alat pelindung diri disesuaikan dengan ketentuan 

perusahaan. 

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di PT APAC Inti 

Corpora Semarangsebagai berikut: 

1. Melalui hasil wawancara dengan petugas Poliklinik Pratama yang 

menangani kasus para pekerja PT. APAC Inti Corpora Semarang, 

dan hasil wawancara dengan ketua unit spinning, diketahui bahwa 

terdapat beberapa karyawan yang kurang disiplin dalam 

menggunakan alat pelindung diri. Hal ini mengakibatkan ada 

karyawan yang mengalami gangguan kesehatan seperti respirasi 
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yang merupakan salah satu gangguan yang banyak dialami oleh 

pekerja terutama pada pekerja bagian spinning. 

2. Peneliti mendapatkan ijin dari pemilik PT APAC Inti Corpora 

Semarang. 

3. Belum pernah ada penelitian serupa di PT APAC Inti Corpora 

Semarang. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data diawali dengan melakukan 

penyusunan alat ukur atau skala, perizinan tempat penelitian, serta uji 

coba alat ukur yang digunakan untuk mengambil data penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-

aspekyang telah dikemukakan dalam teori. Di dalam penelitian ini 

digunakan duaskala, yaitu skala disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri dan skala gaya kepemimpinan transformasional. 

Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek penelitian 

diwajibkan memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan 

yang disediakan.Penyusunan dari masing-masing alat ukur 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Disiplin dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Skala disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri 

disusun berdasarkan aspek disiplin kerja meliputi aspek 

kepatuhan terhadap peraturan tertulis maupun tidak tertulis, 

tanggung jawab, dan kontrol diri. Jumlah item secara 
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keseluruhan adalah 18 item, yang terdiri dari 9 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diridapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

SebaranNomor ItemSkala Disiplin dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Aspek-aspek Disiplin 

dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Favourable Unfavourable Total 

Kepatuhan terhadap 

peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis 

1,7,13 2,8,14 6 

Tanggung jawab 3,9,15 4,10,16 6 

Kontrol diri 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

b. Skala Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek gaya 

kepemimpinan transformasional yang meliputi aspek pengaruh 

ideal (karisma), motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, 

dan aspek pertimbangan individu.Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 24 item yang terdiri dari 12 item favourable 

dan 12 item unfavourable. Sebaran item skala gaya 

kepemimpinan transformasionaldapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Sebaran Nomor ItemSkala Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

Aspek-aspek Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Favourable Unfavourable Total 

Pengaruh ideal 

(karisma) 
1,9,17 2,10,18 6 

Motivasi inspirasional 3,11,19 4,12,20 6 

Stimulasi intelektual 5,13,21 6,14,22 6 

Pertimbangan individu 7,15,23 8,16,24 6 

Total 12 12 24 

 

2. Tahap Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan, perizinan 

penelitian segera diurus kepada pihak-pihak terkait secara tertulis 

melalui beberapa tahap berikut ini: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sebagai surat 

perizinan penelitian di PT APAC Inti Corpora Semarang.Surat 

pengantartersebut bernomor 2127/B.7.3/FP/III/2017 tertanggal 

17 Maret 2017, yang sekaligus digunakan sebagai surat 

permohonan izin untuk mulai mengadakan penelitian. 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepadaHRDPT APAC 

Inti Corpora Semarang. 

c. HRD PT APAC Inti Corpora memberi izin secara lisan untuk 

dilakukan penelitian di lingkungan perusahaannya. 

 

 

 



 

 

60 
 

  

3. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba terhadap alat ukur perlu dilakukan terlebih dahulu 

sebelum pengambilan data penelitian dilaksanakan, Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas skala yang 

digunakan sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan.Pelaksanaan pengambilan data untuk uji 

coba terhadap alat ukurdilakukan 16 Januari 2017. 

Penelitian dilakukan pada bagian unit spinning 1 shift pagi, 

peneliti mengambil 40 responden dengan menggunakan undian 

yang telah disiapkan oleh peneliti berdasarkan nomor induk 

pegawai dari data yang telah didapatkan peneliti dari HRD PT. 

APAC INTICORPORA. 

Hari Senin, peneliti mengumpulkan responden yang sudah 

terpilih pada undian untuk melakukan pengisian skala try out. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada pukul 14.00 wib dengan 

tidak menganggu jam kerja responden, responden dikumpulan pada 

satu ruangan yang telah disediakan oleh peneliti yang bertempat di 

ruang serba guna spinning 1 PT. APAC INTICORPORA. Peneliti 

membagikan lembar skala dan alat tulis kepada responden terlebih 

dahulu, kemudian peneliti menjelaskan kepada responden cara 

dalam pengisian skala try out kepada responden agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pengisian skala tersebut. Peneliti mengawasi 

pelaksanaan pengerjaan skala agar responden satu dengan lainnya 

dapat mengerjakan secara individu. Responden memberikan hasil 
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pengisian kepada peneliti dan dipersilahkan keluar dari ruangan dan 

memberikan snack kepada responden sebagai tanda terima kasih. 

Pengambilan data untuk uji coba alat ukur dilakukan terhadap 

40 subjek. Setelah pelaksanaan pengambilan data untuk uji coba 

alat ukur, peneliti melakukan skoring dan membuat tabulasi data 

untuk kemudian dilakukan perhitungan. Perhitungan tersebut 

meliputi uji validitas dan reliabilitas alat ukur. 

Perhitunganvaliditas pada penelitian ini adalah validitas item, 

dengan menggunakan alat bantu komputer (SPSS Release 16.0). 

Perhitunganvaliditas item pada masing-masing skala menggunakan 

teknik korelasi product moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole. Perhitungan reliabilitasnya menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang dibuat adalah sebagai berikut: 

a. Validitas dan Reliabilitas Skala Disiplin dalam Pemakaian 

Alat Pelindung Diri 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala disiplin 

dalam pemakaian alat pelindung diri diperoleh hasil bahwa dari 

18 item terdapat 14item valid dan 4item yang gugur dengan 

taraf signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar antara 

0,364-0,736. Hasil selengkapnya dari skala disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diridapat dilihat pada lampiran C-1, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 5. 
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Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan GugurSkala Disiplin dalam 

Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Aspek-aspek Disiplin 

dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Kepatuhan terhadap 

peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis 

1,7*,13 2,8,14 5 

Tanggung jawab 3,9,15* 4*,10,16 4 

Kontrol diri 5,11,17 6,12*,18 5 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan:Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

Koefisien reliabilitas alpha skala disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diri sebesar 0,879, hal ini berarti 

bahwa skala tersebut tergolong reliabel, sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas 

skala disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 

 

b. Validitas dan Reliabilitas Skala Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

gaya kepemimpinan transformasional diperoleh hasil bahwa 

dari 24 item terdapat 18 item valid dan 6item yang gugur 

dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar 

antara 0,355-0,685. Hasil selengkapnya dari skala gaya 

kepemimpinan transformasionaldapat dilihat pada lampiran C-

2, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 6. 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

Aspek-aspek Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Pengaruh ideal 

(karisma) 
1,9*,17 2,10,18 5 

Motivasi inspirasional 3,11,19 4,12*,20 5 

Stimulasi intelektual 5,13,21* 6,14*,22 4 

Pertimbangan individu 7,15,23 8,16*,24* 4 

Total Item Valid 10 8 18 

Keterangan : Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala gaya kepemimpinan 

transformasional adalah sebesar 0,890, hal ini berarti bahwa 

skala tersebut tergolong reliabel, sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala gaya 

kepemimpinan transformasional selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-2. 

Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh item yang 

valid dan gugur, kemudian item yang valid digunakan sebagai 

alat ukur dalam penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan penyusunan kembali sebaran nomor 

item yang valid pada skala disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri dan skala gaya kepemimpinan transformasional. 

Sebaran nomer item yang baru pada skala disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diridapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7 

Sebaran Nomor Item Baru Skala Disiplin dalam  

Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Aspek-aspek Disiplin 

dalam Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Kepatuhan terhadap 

peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis 

1,13(7) 2,8,14 5 

Tanggung jawab 3,9 (10)4,16(10) 4 

Kontrol diri 5,11,17(13) 6,18(12) 5 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan:  Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item 

yang baru 

 

Sebaran nomer item yang baru pada skala gaya 

kepemimpinan transformasionaldapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 

Sebaran Nomor Item Baru Skala Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

Aspek-aspek Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Pengaruh ideal 

(karisma) 
1,17(9) 2,10,18(16) 5 

Motivasi inspirasional 3,11,19(17) 4,20(12) 5 

Stimulasi intelektual 5,13 6,22(14) 4 

Pertimbangan individu 7,15,23(18) 8 4 

Total Item Valid 10 8 18 

Keterangan:  Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item 

yang baru 

 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan pada 21 

Januari 2017, skala penelitian dilakukan terhadap 60 responsen yang 

sudah termasuk dalam undian oleh peneliti. Pelaksanaan penelitian 
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dilakukan pada pukul 14.00 wib dengan tidak menganggu jam kerja 

responden, responden dikumpulan pada satu ruangan yang telah 

disediakan oleh peneliti yang bertempat di ruang serba guna spinning 1 

PT. APAC INTICORPORA. Sistem pengambilan data penelitian, 

secara teknis kurang lebih sama dengan pelaksanaan data tryout.Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D. 


