
BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. Sejarah dan perkembangan perusahaan 

Pada penelitian ini, penulis mengadakan uji coba alat ukur 

dan melaksanakan penelitian di PT. Pura Group Divisi Group. PT. 

Pustaka Raya atau yang lebih dikenal dengan PT. Pura adalah group 

perusahaan yang lahir dan berkembang di Kudus. PT. Pura awalnya 

adalah sebuah perusahaan percetakan letterpress “PT. Pustaka 

Barutama” dengan jumlah karyawan sekitar 100 pegawai. PT. Pura 

Barutama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri pembuatan kertas. PT. Pura Barutama pertama kali 

berdiri pada tahun 1908, yang merupakan perusahaan pertama 

pemakai mesin printing offset, selain untuk memenuhi permintaan 

yang pesat dalam hal percetakan dan pengepakan di Indonesia, juga 

untuk kemajuan internal perusahaan, maka pada tahun 1939 mulai 

diperkenalkan percetakan offset. Tahun 1970 manajemen perusahaan 

mengantisipasi penambahan permintaan dengan membuka kantor 

cabang pemasaran di Surabaya, Bandung dan Jakarta. tahun 9172 

berdiri PT. Pura Box yang memproduksi corrugated box dan tahun 

1973 didirikan PT. Pura Roto yang memproduksi rotograftur yang 

menghasilkan kemas lepuh (modern flexible packaging). Tahun 1974 

didirikan pabrik kertas sebagai penunjang divisi lain dalam 

penggandaan bahan baku seperti medium liner (ML) dan kraft liner 
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(KL). Tahun 1976 didirikan workshop division untuk menunjang 

pemeliharaan alat produksi. Tahun 1983 seluruh divisi digabung 

menjadi satu dengan nama “PT. Pura Group”. 

Tahun 1980, PT. Pusaka Raya diubah menjadi PT. Pura 

Barutama Group dengan penambahan beberapa unit produksi yaitu 

percetakan Rotografi, Corrugated Box dan Papper Mill. Tahun 1983, 

divisi diresmikan oleh Bapak Soeharto yang waktu itu masih 

menjabat sebagai Presiden RI. Setahun kemudian divisi konverta 

telah berhasil memproduksi Silikonized Release Paper dan Corg of 

Tripping. Pada tahun 1987 PT. Pura Barutama menerima 8 

penghargaan American Recognation of Efficiency. Tahun 1988 untuk 

pertama kalinya PT. Pura Barutama telah berhasil mengekspor ke 

pasar Internasional. Tahun 1989 divisi holografi telah berhasil 

memproduksi hologram sehingga PT. Pura Barutama menempatkan 

urutan keempat di dunia sebagai produsen hologram. 

Tahun 1990 PT. Pura Barutama memulai perluasan pasar 

menuju pasar Internasional dengan membuka kantor cabang di 

Beijing dan Guangzhou (China) disamping kantor distributor di Iran. 

Tahun 1991 didirikan divisi Indo Stamping yang memproduksi Hat 

Stamping Oil. Setahun kemudian berdiri Micro Capsule dan tahun 

1994 berdiri Human Resort Development System yang bertugas 

merekrut karyawan dan memberikan latihan bagi karyawan.  

Pada tahun 1996 mendapat penghargaan Zero Accident 

(kecelakaan kerja 0), yaitu penghargaan untuk perusahaan yang tidak 

terjadi kecelakaan kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Menteri 
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Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, atas peran serta dalam 

mensukseskan program pembangunan perumahan dan pemukiman 

karyawan perusahaan. Penghujung tahun 2001, mendapat 

penghargaan dan pengakuan dunia internasional dari International 

Manufactures Association (IHMA) yang bermarkas di Inggris, 

karena keberhasilan pengaplikasian Hologram (Scratch Hollogram) 

pada kartu prabayar (Voucher) Mentari. 

Sekarang dibawah pimpinan penerus generasi ke-3, PT. Pura 

Group telah tumbuh dan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dengan mempekerjakan sekitar 8500 karyawan dan menjadi 

perusahaan percatakan terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya 

perusahaan berkembang lagi menjadi Holding Company yang terdiri 

dari PT. Pura Barutama, PT. Pura Dekorindo, PT. Pura Binaka 

Mandiri yang tergabung dalam PT. Pura Group di bawah 

kepemimpinan Bapak Jacobus Busono. Saat ini PT. Pura Group 

memiliki 20 divisi produksi dan 10 divisi penunjang dengan luas 

areal ± 45 hektar, yang tersebar di lima kawasan di Kabupaten 

Kudus 50 Km sebelah Timur dari Semarang, Jawa Tengah. 

PT. Pura Group telah memperoleh sertifikat ISO 

(International Standart Organization) 9000 untuk Unit Paper Mills, 

Holografi, Offset, Rotogravure, Boxindo, Coating dan Converting. 

Beberapa waktu yang lalu juga memperoleh sertifikat ISO 14001 

untuk Unit Paper Mills. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Pura Group 

telah mempersiapkan produk-produknya untuk menyambut pasar 

AFTA (Asean Free Trade Area) maupun pasar bebas dunia. PT. 



 37

Pura Group dapat tetap survive dalam kondisi yang sulit dan dapat 

menjadi besar serta berkembang seperti sekarang ini karena selalu 

mengutamakan inovasi baik dalam komoditi maupun pada teknologi 

yang digunakan sehingga produk-produk yang dihasilkan 

mempunyai nilai tambah yang tinggi serta melakukan substitusi 

produk sebagai pengganti barang impor untuk kebutuhan sendiri. 

 

2. Jumlah Karyawan Bagian Corporate Employee Relations 

Karyawan bagian personalia yang berada di bawah Direktur 

Pesonalia secara keseluruhan berjumlah 263 orang meliputi 

Personalia & PSDM dan Sekuriti, Satdam & Umum Internal. Tabel 3 

menerangkan jumlah karyawan bagian personalia secara rinci. 

Tabel 3 
Jumlah Karyawan Bagian Corporate Employee Relations 

No Bagian Jumlah
1 Personalia & PSDM 23 
2 Balai Pengobatan 12 
3 Kebersihan, Penjagaan Sepeda, Sekretariat & Rumah 

Tangga 
59 

4 Teknisi HO 4 
5 Sekuriti 98 
6 Satdam 67 

Total 263 
Sumber PT. Pura Group 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di PT. Pura Group 

dengan pertimbangan : 
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1. Memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga 

memudahkan penulis untuk mendapatkan subyek penelitian. 

2. Merupakan perusahaan besar dengan skala internasional. 

3. Memiliki sistem manajemen yang sudah maju terkait dengan 

pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

4. Belum pernah dilakukan penelitian yang sama di PT Pura Group. 

5. PT Pura Group bersedia dijadikan sebagai tempat penelitian.  

6. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

 

B. Persiapan penelitian 

Persiapan penelitian yang penulis lakukan diawali dengan 

persiapan penyusunan alat ukur, perijinan penelitian, pengambilan 

sampel, dan penyebaran skala, pengujian validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang masing-masing dibahas sebagai berikut: 

1. Penyusunan alat ukur 

Penelitian ini mengggunakan skala sebagi alat pengumpul 

data. Skala yang digunakan berjumlah dua yaitu skala motivasi kerja 

karyawan dan skala kebutuhan rasa aman. Skala tersebut disusun 

berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebelum 

skala ini dibuat, penulis membuat definisi operasional dan item-item 

yang sesuai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi kerja 

serta aspek-aspek dalam kebutuhan rasa aman. yang sudah dibahas 

dalam landasan teori. 
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a. Skala Motivasi Kerja 

Skala ini terdiri dari empat puluh item yang mencakup 

lima aspek yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu : 

mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan kerja, lebih tahan dalam kegagalan, 

intensitas kerja, dan memilih pekerjaan dengan resiko sedang. 

Dalam skala tersebut ada empat macam kemungkinan jawaban, 

yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), 

dan Sangat Sesuai (SS). Item-item tersebut dibuat dalam 2 variasi 

pernyataan yang bersifat positif (favourable) dan pernyataan 

negatif (unfavourable) sebaran item skala motivasi kerja 

karyawan dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran item Motivasi Kerja Karyawan 

Jumlah ItemAspek-aspek 
Motivasi Kerja Favourable Unfavourable 

Jumlah 
Item 

Mempunyai inisiatif 
untuk melakukan 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
kerja. 

1, 9, 17, 25, 33 5, 13, 21, 29, 37 10 

Lebih tahan dalam 
kegagalan. 

2, 10, 18, 26, 34 6, 14, 22, 30, 38 10 

Intensitas kerja 3, 11, 19, 27, 35 7, 15, 23, 31, 39 10 
Memilih pekerjaan 
dengan tingkat resiko 
sedang. 

4, 12, 20, 28, 36 8, 16, 24, 32, 40 10 

Jumlah 20 20 40 
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b. Skala Kebutuhan Rasa Aman 

Skala ini terdiri dari tiga puluh dua item yang mencakup 

dua aspek dari kebutuhan rasa aman yaitu : aspek keamanan fisik 

dan aspek keamanan psikologis. Dalam skala tersebut ada empat 

macam kemungkinan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), 

Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Item-item 

tersebut dibuat dalam 2 variasi pernyataan yang bersifat positif 

(favourable) dan pernyataan negatif (unfavourable) sebaran item 

skala kebutuhan rasa aman dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Sebaran Item Kebutuhan Rasa Aman 

Jumlah ItemAspek Kebutuhan 
Rasa Aman Favourable Unfavourabl

e

Jumla
h Item 

Keamanan fisik 1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 

29 

3, 7, 11, 15, 
19, 23, 27, 

31 

16 

Keamanan psikologis 2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 

30 

4, 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 

16 

Jumlah 16 16 32 
 

2. Persiapan perijinan 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu 

penelitian adalah mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait. Langkah 

pertama yang penulis lakukan adalah mengajukan permohonan 

tertulis kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang agar memberikan surat kepada Kepala 

bagian PSDM PT. Pura Group untuk diadakan penelitian di PT. Pura 

Group. Setelah surat pengantar dengan nomer 
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763/B.7.3/FP/VI/2007, pada tanggal 20 Juni 2007 dibuat, penulis 

meminta ijin kepada Kepala Bagian PSDM Personalia PT. Pura 

Group Divisi Group untuk mengadakan penelitian. Setelah ijin 

diberikan penulis melakukan penelitian. 

3. Pengumpulan data 

Penulis menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian 

ini, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan digunakan 

untuk uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Dari hasil data 

yang diperoleh digunakan untuk mencari validitas dan kemudian 

item-item yang sahih (tidak gugur) digunakan untuk uji reliabilitas. 

Alasan menggunakan sistem skala try out terpakai adalah karena 

terbatasnya jumlah waktu, dan biaya. 

Penulis mengadakan pengambilan sampel dengan teknik 

Convenience Sampling, dengan populasi karyawan PT Pura Group. 

Subyek memiliki ciri-ciri: 

a. Karyawan PT Pura Group. 

b. Berusia tidak lebih dari 35 tahun 

c. Lama bekerja minimal 1 tahun 

d. Divisi Personalia 

Subyek dengan ciri–ciri tersebut diminta mengisi skala 

langsung di tempat kerja. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan : 

(1) penulis dapat bertatap muka langsung dengan responden 

sehingga segala hal yang tidak jelas dapat ditanyakan langsung pada 

penulis (2) dapat menghindari skala hilang (3) bila ada skala yang 

diisi oleh subyek tidak sesuai dengan syarat ciri-ciri populasi maka 
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skala tidak dipakai dan diganti oleh subyek lain sampai jumlah 

subyek yang dibutuhkan terpenuhi. 

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 27–30 Juni 2007, 

penyebaran skala dilakukan sejak pukul 08.00 – 13.00. Skala yang 

disebarkan sebanyak 80 bendel, kembali 73 dan 7 bendel gugur 

dikarenakan tidak diisi secara lengkap. Dalam penelitian ini 

penyebaran skala dilakukan oleh peneliti sendiri dengan dibantu oleh 

asisten personalia pada saat jam kerja. 

 

4. Uji coba alat ukur 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membuat tabulasi data hasil skala penelitian untuk 

kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) Release 13.0. Untuk menguji 

validitas item untuk skala motivasi kerja dan skala kebutuhan rasa 

aman menggunakan teknik korelasi product moment yang 

selanjutnya dikoreksi dengan korelasi part whole. Untuk menguji 

reliabilitasnya digunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut 

: 

a. Uji validitas skala 

1) Uji Validitas Skala Motivasi Kerja Karyawan 

Skala yang digunakan diuji validitasnya dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Packages Social Science for 
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Windows Release) versi 13.0. Adapun hasil uji coba skala 

motivasi kerja menggunakan 40 item, diperoleh 33 item yang 

valid dengan koefisien korelasi berkisar antara 0,300 sampai 

0,732. Sebaran item valid dan gugur pada skala motivasi kerja 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
Sebaran item valid dan gugur Skala motivasi kerja karyawan 

Jumlah ItemAspek-aspek 
Motivasi Kerja Favourable Unfavourable 

Jumlah 
Item 

Mempunyai inisiatif 
untuk melakukan 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
kerja. 

(1), 9, 17, (25), 
33 

5, 13, 21, 29, 
37 

10 

Lebih tahan dalam 
kegagalan. 

2, 10, (18), 26, 
34  

6, 14, 22, 30, 
38 

10 

Intensitas kerja (3), 11, 19, 27, 
(35) 

7, 15, 23, 31, 
39 

10 

Memilih pekerjaan 
dengan tingkat resiko 
sedang. 

4, 12, 20, (28), 
(36) 

8, 16, 24, 32, 
40 

10 

Jumlah 20 20 40 
Keterangan: 
Item valid : tanpa (...) 
Item gugur: dengan (...) 

 

2). Uji Validitas Skala Kebutuhan Rasa Aman 

Skala yang digunakan diuji validitasnya dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Packages Social Science for 

Windows Release) versi 13.0. Adapun hasil uji coba skala 

kebutuhan rasa aman menggunakan 32 item, diperoleh 27 

item yang valid dengan koefisien korelasi berkisar antara 
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0,316 sampai 0,695. Sebaran  item valid dan gugur pada skala 

kebutuhan rasa aman dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 
Sebaran item valid dan gugur Skala Kebutuhan Rasa Aman 

Jumlah ItemAspek Kebutuhan 
Rasa Aman Favourable Unfavourable 

Jumlah 
Item 

Keamanan fisik 1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 

29 

3, 7, 11, 15, 19, 
23, (27), (31) 

16 

Keamanan psikologis 2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 

30 

(4), 8, 12, 16, 
(20), (24), 28, 32 

16 

Jumlah 16 16 32 
Keterangan: 
Item valid : tanpa (...) 
Item gugur: dengan (...) 

 

b. Uji Reliabilitas 

1) Uji Reliabilitas Skala Motivasi Kerja Karyawan 

Setelah dilakukan uji validitas, maka dilakukan uji 

reliabilitas terhadap item-item valid atau sahih dengan 

menggunakan program SPSS versi 13.0, sedangkan teknik 

yang digunakan adalah Alpha. 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala menujukkan bahwa 

skala yang digunakan dapat diandalkan atau reliable. 

Koefisien reliabilitas untuk skala motivasi kerja karyawan 

adalah sebesar 0,916. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran B. Perincian sebaran nomer item yang baru pada 

skala motivasi kerja karyawan dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 8 
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Sebaran nomor item baru Skala motivasi kerja karyawan 
Jumlah ItemAspek-aspek 

Motivasi Kerja Favourable Unfavourable 
Jumlah 

Item 
Mempunyai inisiatif 
untuk melakukan 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
kerja. 

9, 17, 33 5, 13, 21, 29, 
37 

8 

Lebih tahan dalam 
kegagalan. 

2, 10, 26, 34  6, 14, 22, 30, 
38 

9 

Intensitas kerja 11, 19, 27 7, 15, 23, 31, 
39 

8 

Memilih pekerjaan 
dengan tingkat resiko 
sedang. 

4, 12, 20,  8, 16, 24, 32, 
40 

8 

Jumlah 13 20 33 
 

2) Uji Reliabilitas Skala Kebutuhan Rasa Aman 

Setelah dilakukan uji validitas, maka dilakukan uji 

reliabilitas terhadap item-item valid atau sahih dengan 

menggunakan program SPSS versi 13.0, sedangkan teknik 

yang digunakan adalah Alpha. 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala menujukkan bahwa 

skala yang digunakan dapat diandalkan atau reliable. 

Koefisien reliabilitas untuk skala kebutuhan rasa aman adalah 

sebesar 0,901. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

B. Perincian sebaran nomer item yang baru pada skala 

motivasi kerja karyawan dapat dilihat pada tabel 9. 
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Tabel 9 
Sebaran nomor item baru Skala Kebutuhan Rasa Aman 

Jumlah ItemAspek Kebutuhan 
Rasa Aman Favourable Unfavourabl

e

Jumlah 
Item 

Keamanan fisik 1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 

29 

3, 7, 11, 15, 
19, 23 

14 

Keamanan psikologis 2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 

30 

8, 12, 16, 
28, 32 

13 

Jumlah 16 11 27 
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