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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN  

 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian  

 

      Tahap awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian 

mengenai budaya organisasi dan intensi turnover adalah memahami tempat 

penelitian dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan jalannya 

penelitian. Tempat untuk melakukan penelitian ini adalah PT. Nasmoco Solo 

Baru. 

      Organisasi PT. Nasmoco Solo Baru beralamat di Jl. Raya Solo Permai JA 

No. 1 , Sukoharjo. Kesamaan visi, cara pandang serta kebulatan tekad dari 

Bapak AH. Budi (alm), Bapak Hadi Soejanto (alm), Bapak Bambang Budi 

Hariono (alm) dan Bapak H. Zoebaidi Maksoem menghasilkan kesepakatan 

untuk mendirikan PT. Ratna Dewi Motor pada tanggal 15 April 1961 yang 

merupakan cikal bakal PT. New Motor. Bisnis PT. Ratna Dewi Motor dimulai 

saat membeli Toyota Tiara sedan impor di Jakarta dan adanya pesanan 7 unit 

oleh Pemerintah Tingkat I Jateng. 

      Respon masyarakat Semarang yang baik memacu PT. Ratna Dewi Motor 

Company untuk mendatangkan produk Toyota lainnya seperti truck FA-100 

dan Jeep Land Cruiser FJ-40. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 

bagi pelanggan, PT. Ratna Dewi Motor Company menawarkan jasa purna jual 

(pelayanan bengkel dan suku cadang) disamping penjualan unit. Tekad ini 

diwujudkan dengan membuka show room, bengkel dan penjualan suku 

cadang di   Jl. HM Thamrin 14-16 Semarang pada tahun 1984. 
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      Kemudian  pada tahun 1974  CV Bengawan Motor, Solo (PT. Bengawan 

Abadi Motor) Dealer Toyota untuk Ex. Karasidenan Surakarta didirikan di atas 

tanah seluas 3.500 m2 di Jl. Slamet Riyadi 558 Surakarta. Penggunaan delaer 

ini dimulai tanggal 7 September 1974. Lalu pada tahun 2006 mendirikan 

cabang di sukoharjo dengan nama PT. Nasmoco Solo Baru. 

      Perusahaan ini memiliki visi “Menjadi pelaku bisnis dibidang otomotif yang 

profesional, berkualitas dan sebagai pemimpin pasar di era global”.  Serta 

memiliki misi  “Meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasiskan 

tehnologi modern untuk memberikan totalitas kepuasan pelanggan dan 

menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham. Terus 

berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta ikut berperan dalam 

kepedulian lingkungan dan sosial”. 

 Perusahaan PT Nasmoco Solo Baru juga memiliki nilai- nilai budaya 

perusahaan sebagai berikut :  

a. Apel Pagi sebelum bekerja yang berisi doa pagi, saling sapa, 

pengumunan dan menyanyikan Mars Nasmoco. 

b. Setiap awal bulan diadakan apel akbar yang dihadiri oleh PT New 

Ratna Motor dan PT Nasmoco Solo Baru. 

c. Lebih mengutamakan reward atau penghargaan bagi karyawan 

yang berprestasi daripada punishment atau hukuman bagi 

karyawan yang melanggar peraturan. 

d. Berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

e. Jika ada masalah segera di follow up atau ditindaklanjuti untuk 

mencari solusinya. 
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f. Komunikasi dengan intensitas tinggi untuk mengurangi miss 

understanding. 

      Pada saat ini PT nasmoco Solo baru memiliki 80 karyawan tetap, yang 

terdiri dari 70 karyawan laki- laki dan 10 karyawan wanita. Perusahaan ini 

memiliki beberapa ruangan seperti Showroom mobil , area bengkel, ruang 

tunggu pelanggan, ruang marekting, dua ruang meeting, ruang admin, ruang 

kepala bengkel, ruang kepala cabang, ruang kepala administrasi, gudang 

admin, gudang sales, mushola customer, mushola karyawan, kantin, ruang 

istirahat mekanik, ruang sparepart, dan  ruang meeting bengkel. 

      Alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian di perusahaan 

tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Adanya permasalahan intensi turnover di PT nasmoco Solo Baru 

b. Ketersediaan karyawan PT Nasmoco Solo Baru  sebagai subjek 

penelitian  

c. Adanya ijin dari pihak perusahaan untuk peneliti melakukan 

penelitian  

d. Belum pernah ada penelitian dengan judul tersebut di PT 

Nasmoco Solo baru   

4.02. Persiapan Penelitian  

 

      Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan 

penelitian. Persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur  

     Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala intensi 

turnover dan skala budaya organisasi. Kedua skala tersebut disusun 

berdasarkan beberapa aspek dari variable yang ditentukan. Skala yang 
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dibagikan tersebut bersifat tertutup yaitu, subjek diminta memilih jawaban 

sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia.  

1. Intensi Turnover  

      Skala yang digunakan untuk mengukur intensi turnover disusun 

berdasarkan beberapa indikator intensi turnover yaitu :  absensi yang 

meningkat, mulai malas bekerja, peningkatan terhadap pelanggaran tata 

tertib kerja, peningkatan protes terhadap atasan, perilaku positif yang 

sangat berbeda dari biasanya, keinginan untuk mencari pekerjaan lain 

yang lebih sesuai. Jumlah keseluruhan item pada skala ini adalah 24 

item. Terdiri atas 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran 

item intensi turnover dapa dilihat pada  tabel 4.01. 

Tabel 4.01.Sebaran Item Skala Intensi Turnover  

Indikator Favourable Unfavourable Total 

Absensi yang 
meningkat 
 

1,13 7,19 4 

Mulai malas 
bekerja 
  

8,20 2,14 4 

Peningkatan 
terhadapa 
pelanggaran 
tata Tertib 
 

3,15 9,21 4 

Peningkatan 
protes terhadap 
atasan  
 

10,22 4,16 4 

Perilaku positif 
yang sangat 
berbeda dari 
biasanya 
 

5,17 11,23 4 

Keingian untuk 
mencari 
pekerjaan lain 
yang lebuh 
sesuai  

12,24 6,18 4 

Total  12 12 24 
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2. Skala Budaya Organisasi  

       Skala yang digunakan untuk mengukur budaya organisasi disusun 

berdasarkan beberapa aspek yaitu : integritas, profesionalisme, 

keteladanan, penghargaan pada sumber daya manusia. Jumlah 

keseluruhan item pada skala ini adalah 24 item. Terdiri atas 12 item 

favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran item budaya organisasi 

dapa dilihat pada  tabel 4.02. 

Tabel 4.02.Sebaran Item Budaya Organisasi  

Aspek- aspek Favourabel Unfavourable Total 

Integritas  
 

1,9,17 5,13,21 6 

Profesionalisme 
 

6,14,22 2,10,18 6 

Keteladanan 
 

3,11,19 7,15,23 6 

Pengharagaan 
pada 
sumberdaya 
manusia  

8,16,24 4,12,20 6 

Total  12 12 24 

 

4.02.02. Permohonan Ijin Penelitian  

       Sebelum melakukan penelitian peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Psikologi dengan nomor 

0598/B.7.3/FP/XI/2018 pada tanggal 12 Nopember 2018 yang ditujukan 

kepada kepala cabang PT New Ratna Motor Nasmoco Solo Baru. Setelah 

mengajukan surat permohonan ijin dan mendapat persetujuan peneliti 

dibantu oleh salah satu karyawan bagian CRC melakukan pengambilan 

data kepada karyawan. Proses pengambilan data dilakukan pada tangal 

15 November hingga 26 November 2018. Setelah melakukan penelitian, 

peneliti meminta surat keterangan telah melakukan penelitian kepada 
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pihak General Affair , dan peneliti memperoleh surat keterangan 

penelitian dengan nomor 206/NSSOBA/Admin/GA/X-2018 pada tanggal 

23 November 2018 yang menyatakan bahwa peneliti telah melaksanakan 

penelitian pada tanggal 15 – 26 November 2018 di PT Nasmoco Solo 

Baru.  

4.03. Pelaksanaan Penelitian  

 

      Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai artinya hasil dari uji 

coba pertama langsung digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi 

serta analisis data. 

      Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 – 26 Nopember 2018, peneliti 

dibantu oleh salah satu karyawan dalam proses pembagian atau penyebaran 

skala yang diberikan kepada seluruh karyawan PT Nasmoco Solo Baru. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 80 karyawan .Pembagian skala dibagi 

ke setiap devisi kemudian pemilihan subjek dilakukan secara acak 

berdasarkan absensi yang ada pada tanggal 15 Nopember 2018 hingga 26 

Nopember 2018.  

      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Nasmoco Solo 

Baru yang berjumlah 80 karyawan. Maka dari itu peneliti menitipkan 80 skala 

kepada karyawan devisi CRC untuk diberikan pada seluruh karyawan. Peneliti 

mengambil skala yang sudah diisi pada 27 Nopember 2018, skala yang terisi 

sebanyak 77 skala, sedangkan sisanya tidak kembali, yang menurut 

penuturan karayawan tersebut hilang dan tidak dikembalikan.  

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

      Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang kemudian dikoreksi kembali dengan menggunakan teknik 
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koreksi Part Whole.Sedangkan uji Reliabilitas alat ukurmenggunakan teknik 

koefisien Alpha dari Cronbach. 

4.04.01. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala intensi Turnover 

      Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS, uji 

validitas intensi turnover diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat empat 

item yang dinyatakan gugur dan 20 item dinyatakan valid. Item yang 

dinyatakan valid yaitu sebanyak 20 item dengan koefisian validitas antara 

0,448 sampai dengan 0,738 dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. 

      Hasil uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach diperoleh sebesar 

0,825.Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran C-1.Sebaran item valid dan 

gugur skala intensi turnover dapat dilihat pada tabel 4.03. 

Tabel 4.03.Sebaran Valid dan Gugur Skala Intensi Turnover 

Indikator Favourable Unfavourable Total 

Absensi yang 
meningkat 
 

1*,13 7,19* 4 

Mulai malas 
bekerja  
 

8*,20 2,14* 4 

Peningkatan 
terhadap 
pelanggaran 
tata tertib 
 

3,15 9,21 4 

Peningkatan 
protes terhadap 
atasan  
 

10,22 4,16 4 

Perilaku positif 
yang sangat 
berbeda dari 
biasanya 
 

5,17 11,23 4 

Keingian untuk 
mencari 
pekerjaan lain 
yang lebuh 
sesuai  

12,24 6,18 4 

Total  12 12 24 

Keterangan : 

-Tanda (*): Item gugur 
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04.04.02. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Budaya Organisasi 

      Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS, uji 

validitas kontrol diri diperoleh hasil bahwa dari 24 item tidak terdapat item 

yang gugur sehingga 24 item dinyatakan valid. Item yang dinyatakan valid 

yaitu sebanyak 24 item dengan koefisian validitas antara 0,471 sampai 

dengan 0,718 dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. 

      Hasil uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach diperoleh sebesar 

0,886. Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran C-2. Sebaran item valid dan 

gugur skala budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 4.04. 

Tabel 4.04.Sebaran Valid dan Gugur Skala Budaya Organisasi 

Aspek-aspek Favourabel Unfavourable Total 

Integritas  
 

1,9,17 5,13,21 6 

Profesionalisme 
 

6,14,22 2,10,18 6 

Keteladanan 
 

3,11,19 7,15,23 6 

Pengharagaan 
pada 
sumberdaya 
manusia  

8,16,24 4,12,20 6 

Total  12 12 24 

 

 

 

 

 

 

 


