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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Bayu Pujo Sakti dengan penuh

kerjujuran dan tanggungjawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri belum pernah diajukan untuk

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali daftar

pustaka.

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 20 Agustus 2018

Bayu Pujo Sakti

30701401424
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MOTTO

“Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain ALLAH itu adalah berhala, dan

kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak

mampu memberikan rezki kepadamu, maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan

sembahlah Dia dan Bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan

dikembalikan”.

(Q.S Al-Ankabut: 17)

“Pemimpin yang terbaik selalu memperkuat nilai-nilai budaya ke dalam

kepribadian karyawan dan ke dalam sistem organisasi, sehingga karyawannya

memiliki perilaku kerja yang berbudaya dan sistem kerja pun memiliki kekuatan

dari niali-nilai budaya”.

(- Djajendra -)

“Ingatlah Tuhan disaat lapang, agar Tuhan selalu mengingatmu disaat sempit”

(- MR. Prawira -)
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PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur terhadap segala sesuatu yang telah ALLAH SWT

limpahkan dan takdirkan kepada saya. Karya ini saya persembahkan yang

terutama kepada kedua orangtua, yang selalu mensupport dan membimbing setiap

jejak langkah yang saya tempuh untuk melakukan yang terbaik, dan selalu

mengajari saya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta berani dalam

menghadapi apapun. Untuk kedua kakak saya terimakasih sudah mendukung

adikmu untuk melangkah kejalan yang terbaik, membina adikmu menjadi pribadi

yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain, serta mengajari saya menjadi

pribadi yang kuat dalam kondisi apapun. Semoga hasil dan perjuangan saya

selama ini dapat memberikan senyuman indah di wajah Ibu, Bapak, Mas, Mbak

dan ketiga Keponakan. Setelah 16 tahun lamanya terjun di dalam dunia

Pendidikan dan bergelut dengan buku, kini saatnya saya akan membuktikan

kepada semuanya bahwa saya telah siap membuka lembaran baru dalam hidup

sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan berkarya bagi banyak orang.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan ridho

yang telah diberikan kepada penulis sehingga karya sederhana ini mampu penulis

selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi.

Penulis sadar dalam perjalanan penulisan karya ini, banyak kendala dan

rintangan yang menerpa, namun berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari

semua pihak baik moril maupun meteriil, semua hal yang berat terasa ringan. Pada

akhirya dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A, Psi, Psikolog selaku Dekan Fakultas

Psikologi UNISSULA dan selaku dosen wali yang telah membantu dalam

proses akademik maupun penelitian serta senantiasa memberikan saran dan

perhatian kepada penulis selama belajar di  Fakultas Psikologi.

2. Ibu Agustin Handayani S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang

selalu sabar dalam membimbing pembuatan skirpsi ini, meluangkan waktu,

pemberian motivasi dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang hebat

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan pihak SDM PT. Pelindo III

(Persero) Cabang Semarang telah mengizinkan penulis untuk melakukan

penelitian di perusahaan tersebut, terutama untuk Ibu Noor Laily Inayati

selaku SDM Umum PT. Pelindo III (Persero) Cabang Semarang yang

senantiasa mau meluangkan waktu dan membantu penulis dalam proses

jalannya penelitian di perusahaan tersebut hingga selesai.

4. Seluruh karyawan PT. Pelindo III (Persero) Cabang Semarang yang menjadi

responden, telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu proses

penelitian penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga

pengajar yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat

bermanfaat untuk kini dan nanti.
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6. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.

7. Seluruh peneliti-peneliti terdahulu dan Mbah Google yang telah

memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengakses berbagai referensi

guna penulisan skripsi.

8. Ibu, Bapak serta semua keluarga tercinta, yang telah sabar membesarkan,

mendidik, serta memberikan segalanya kepada penulis. Terima kasih Ibu

Bapak segala kasih sayang dan perjuangan yang telah kalian lakukan untuk

anakmu, serta Mas, Mbak dan Saudara saya yang lain terimakasih sudah

mau mendukung dan mensupport adikmu untuk meraih cita-citanya. Salam

sayang dan cinta untuk kalian.

9. Terimaksih juga buat Marmut yang selalu mensupport, menyemangati dan

mendoakan saya setiap hari dan setiap waktu. Meski jarak jauh kau selalu

ada untuk mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat RAS’14 seperjuangan di Fakultas Psikologi UNISSULA.

Terkhusus untuk sahabatku Nur Azizah Jamal, Dian Nur Widyaningrum,

Dimas Wicaksono, dan Dwi Yulianto Danu Prakoso yang senantiasa

memberikan dukungan dan motivasi, serta selalu sedia membantu penulis

dalam proses penelitian dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, kalian

keren.

11. Para sahabat-sahabat Futsal Psikologi, Teman-teman adik tingkat Psikologi,

Teman-teman kos blok B 189 terutama mas koeswanto, serta Teman-teman

SMA 1 Negeri Comal kalian keren, kalian gila, kalian segalanya, terima

kasih banyak berkat dorongan kalian, doa kalian tentunya serta saran kalian

sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.

12. Terima kasih juga untuk para rekan-rekan Asisten Praktikum Tes Inteligensi

2017 (Duhita, Danu, Renanda, Dika, Anissa, Anggun, Fatma, Hani, Novi,

Widia, dan Mbak Rusma) yang pernah sama-sama menghuni Lab, terima

kasih untuk kerjasamanya, berbagi pengalaman yang luar biasa, bertukar
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13. fikiran, dan tentunya saling menyemanngati satu sama lain dalam

menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu, yang terkait dan membantu saya dalam proses penyelesaian

penulisan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak guna

untuk meyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan

manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang industri.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Agustus 2018

Penulis


