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ABSTRAK 

 

Nama  : Riska Asri Safitri 

Nim : 11542203896 

Jurusan  :  Bimbingan Konseling Islam  

Judul  : Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan 

Di PT. Riau Agri Parit Baru Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir 

 

Penelitian ini di lakukan di PT. Riau Agri di Parit Baru Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. PT. Riau Agri adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pimpinan 

Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT. Riau Agri Parit Baru 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan masalah adalah 

bagaimana upaya pimpinan dan hambatan serta faktor pendukung dalam 

meningkatkan etos kerja di PT. Riau Agri di Parit Baru Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

Pimpinan dan sepuluh (10) karyawan yang bekerja di PT. Riau Agri. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang di 

peroleh di klasifikasikan menggunakan metode deskriftif kualitatif. Hasil 

pene;itian di PT. Riau Agri yaitu masih banyak kekurangan-kekurangan seperti 

minimnya penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan, minimnya 

gaji/intensif yang di terima oleh karyawan setiap bulannya, dan hubungan 

emosional antara pimpinan dan bawahan yang belum terjalin begitu baik, dimana 

salah satu penyebabnya adalah minimnya ketersediaan anggaran/keuangan  

perusahaan. Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan masih ada 

kendala di dalam upaya pimpinan dalam meningkatkan etos kerja karyawan, 

namun pimpinan telah mengupayakan semaksimal mungkin agar terjadi 

peningkatan etos kerja karyawan di PT. Riau Agri. 

 

Kata Kunci : Upaya, Pimpinan, dan Etos Kerja Karyawan 
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ABSTRACT 

 

Name  : Riska Asri Safitri 

Nim  : 11542203896 

Department  :  Islamic Counseling Guidance 

Title  : The Leaaders’ Efforts in Improving the Work Ethos of  

Employees in PT. Riau Agri Parit Baru Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

This research is conducted in PT. Riau Agri in Parit Baru, Keritang District, 

Indragiri Hilir Regency. PT. Riau Agri is an industrial company. The purpose of 

this study is to know the Leaders’ Efforts to Improve Employee’s Work Ethos in 

PT. Riau Agri Parit Baru, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The 

formulation of the problem is how is the leaders’ efforts and obstacles as well as 

supporting factors in improving the work ethos in PT. Riau Agri in Parit Baru, 

Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The informants in this study are a 

leader and ten (10) employees who worked at PT. Riau Agri. Data are collected 

through observation, interviews, and documentation. Data are obtained and  

classified using qualitative descriptive methods. This thesis finds that there are 

still many shortcomings such as the lack of facilities and infrastructure for 

employee to work, the minimum salary / intensive received by employees every 

month, and the lack  emotional relationship between leaders and subordinates. 

Another reasons is the lack of budget availability / corporate finance. From the 

results of observations and interviews conducted by researcher, there are still 

some obstacles in the efforts of leaders in improving employee work ethos. 

However, the leaders have tried to increase employee work ethos in PT. Riau 

Agri. 

 

Keywords: Efforts, Leadership, and Employee Work Ethos 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Etos kerja dikatakan sebagai faktor penentu dari keberhasilan individu, 

kelompok, institusi dan juga yang terluas ialah bangsa dalam mencapai 

tujuannya. Pada pelaksanaan administrasi publik atau swasta juga dipengaruhi 

oleh etos kerja yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik atau karyawan-

karyawan dalam tugasnya menyelenggarakan kebutuhan masyarakat. Etos kerja 

merupakan yang hal utama dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai 

keunggulan budi dan keunggulan karakter yang menghasilkan kerja dan kinerja 

yang unggul pula. Tentunya keunggulan tersebut berasal dari buah ketekunan 

seorang manusia Mahakarya. Kemampuan menghayati pekerjaan menjadi sangat 

penting sebagai upaya menciptakan keunggulan. Intinya, bahwa saat kita 

melakukan suatu pekerjaan maka hakikatnya kita sedang melakukan suatu proses 

pelayanan. Menghayati pekerjaan sebagai pelayanan memerlukan kemampuan 

transendensi yang bersifat melampaui ruang gerak manusia yang kecil. Hal ini 

semua dapat terlihat dan tertuang dalam etos kerja. Etos kerja yang di maksud 

disini adalah penanaman semangat untuk bekerja dan berkreatifitas, karna sikap 

yang bermalas-malasan akan menimbulkan pengaruh terhadap kerja itu sendiri.  

Menurut Uswatun Khasanah, etos kerja merupakan rujukan nilai-nilai 

yang membentuk kepribadian seseorang dalam mengaktualisasikan diri dalam 

membentuk kerja. Rujukan nilai-nilai tersebut dengan mencakup nilai sosial, 

agama, budaya, serta lingkungan dimana anda selama ini banyak melakukan 

intraksi hidup. Dari pendapat tersebut, dapat di katakan bahwa etos kerja adalah 

hasil dari realisasi cara pandang kita dalam bekerja yang sesuai dengan nilai-nilai 

sosial, agama, budaya, serta lingkungan. Untuk menghasilkan tenaga yang siap 
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pakai, produktif, dan berkualitas bukan muncul begitu saja, melainkan perlu 

kaderisasi dan pembinaan.
1
 

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya di dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan memerlukan sosok panutan yang biasa di sebut sebagai pimpinan. 

Pimpinan atau seorang pemimpin adalah penggerak dinamika sebuah organisasi 

baik itu organisasi publik ataupun swasta. Eksistensi dan progres suatu organisasi 

sangat tergantung kepada sosok pimpinan. Oleh sebab itu, seorang pimpinan 

haruslah sosok yang dinamis, kreatif, dan kompetitif serta tidak mudah 

menyerah, patah semangat dan lemah-cita-cita, inilah sosok kepemimpinan yang 

diharapkan oleh semua pihak, pimpinan adalah pemimpin untuk menggerakkan 

seluruh sumberdaya manusia yang ada di sebuah organisasi sehingga dapat 

melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan.  

Pembinaan etos kerja yang dilakukan oleh seorang pimpinan dimana yang 

harapannya akan tumbuh etos dan sikap kerja keras yang mencerminkan ketaatan 

terhadap ketentuan dan peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam 

mengelola dan melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Sikap kerja yang 

tercermin dalam kedisiplinan kerja tersebut dapat dilaksanakan jika seluruh 

karyawan atau pegawai memiliki komitmen terhadap peraturan dan tata tertib 

yang sudah disepakati bersama diantaranya ketepatan terhadap waktu. Ketaatan 

terhadap prosedur, ketaatan terhadap peraturan. Misalnya pimpinan membuat 

surat tugas disertai job discription kepada karyawan. Menindak lanjuti surat tugas 

sudah diterima oleh karyawan, maka karyawan berusaha melaksanakan sesuai 

dengan tugas dan job discriptionnya, melaksanakan rapat koordinasi bersama 

dengan pimpinan  memotivasi setiap karyawan untuk bekerja keras, cerdas dan 

ikhlas, disiplin, berani mengambil resiko, taat peraturan, pantang menyerah, 

maka pimpinan berperan sebagai katalisator meningkatnya etos kerja, 

                                                           
1
 Uswatun Khasanah. Etos Kerja Merupakan Rangkaian Nilai-Nilai Yang 

Membentuk Kepribadian Seseorang. (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2004). hal 10 
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menumbuhkan etos kerja pimpinan sebagai acuan, panutan merupakan virus 

semangat yang dapat berpengaruh pada kondisi kerja karyawan, pimpinan 

bekerja keras, pantang menyerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 

maka dapat meningkatkan etos kerja setiap karyawan, dan pimpinan menciptakan 

atmosfir kerja yang sehat, maka dapat membentuk karyawan berjiwa kompetitif.  

Ditinjau dari komponennya, ada beberapa unsur atau elemen utama dalam 

organisasi. Unsur-unsur tersebut meliputi sumber daya manusia, yang mencakup 

Pimpinan, karyawan, sumber daya material, yang mencakup peralatan, bahan, 

dana, dan sarana prasarana lainnya, artinya organisasi, yang mencakup tujuan, 

ukuran, struktur tugas, jenjang jabatan, formalisasi, dan peraturan organisasi, 

iklim internal organisasi, yakni situasi organisasi yang dirasakan personel dalam 

proses interaksi, dan lingkungan organisasi. Etos kerja organisasi menjadi 

gambaran secara umum semangat kerja dan kesungguhan kerja karyawan dan 

bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan .  

Pimpinan yang berjiwa wirausaha adalah orang yang memiliki sikap dan 

perilaku kreatif dan inovatif dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan 

cara mencari dan menerapkan cara kerja dan teknologi baru yang bermanfaat 

bagi terwujudnya tujuan dari organisasi. Dengan etos kerja seperti ini setiap 

professional yang baik tidak akan menyerahkan hasil karya yang berkualitas 

rendah. Dia akan melakukan segala hal yang mungkin dilakukannya untk 

menjunjung tinggi harga dirinya. Kalau ia merasa bahwa suatu pekerjaan terletak 

di luar kemampuannya, maka ia akan menolak melakukan pekarjaan itu. Dia 

tidak akan gegabah melakukan sesuatu yang tidak dikuasainya betul-betul. Dan 

pada akhirnya dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cara 

yang menguntungkan. Seseorang professional yang baik dalam melakukan 

pekerjaannya tidak akan bersikap egosentrik apalagi egoistic. Apabila etos kerja 

seperti ilustrasi di atas dijadikan sebagai ukuran utuk menilai etos kerja para 

tenaga pendidik sekarang ini, maka tidak akan terlalu sukar untuk menentukan 
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apa yang harus dilakukan di lingkungan kita untuk memantapkan etos kerja ini. 

keinginan untuk menjaga mutu atau kulaitas pekerjaan.  

Etos kerja bermakna semangat kerja dan kesungguhan kerja. Dalam 

menumbuhkan etos kerja karyawan, pimpinan harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada karyawan dalam melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya. Pimpinan berupaya mendelegasikan tugas kepada karyawan 

sesuai dengan job description yang dapat diukur keberhasilannya. Pimpinan 

merupakan virus semangat yang mewarnai kondisi kerja. Pengaturan lingkungan 

fisik yang kondusif mampu meningkatkan etos kerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Pimpinan harus menanamkan kedisiplinan kepada 

karyawan karena melalui disiplin ini diharapkan dapat tercapai tujuan yang 

efektif dan efisien serta mampu meningkatkan produktivitas pimpinan. 

Kedisiplinan pimpinan bisa dijadikan acuan, teladan dan panutan karyawan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Ada delapan etos 

kerja menurut Sinamo yang berpengaruh pada peningkatan profesionalisme yaitu 

kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah 

aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan 

kerja adalah pelayanan. Etos kerja pimpinan sebagai acuan, panutan, merupakan 

virus semangat yang dapat berpengaruh pada kondisi kerja karyawan. Dengan 

demikian pimpinan menciptakan atmosfir kerja yang sehat maka dapat 

membentuk karyawan yang berjiwa kompetitif.  

Kenyataan nya yang terjadi saat ini masih banyak ditemukan beberapa 

kendala dan kesenjangan di antara pimpinan pada  karyawan di PT Riau Agri di 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Terutama di dalam 

memamfaatkan teknologi imformasi dalam pelaksanaan tugas atau job 

describtion, keterampilan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya, dimana seharusnya seorang pimpinan perusahaan itu dapat mengetahui 

kondisi karyawan dalam bekerja, ketika terjadi sebuah kesalahan pimpinan dapat 
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langsung berupaya memberikan motivasi kepada karyawannya dan salah satu 

juga upaya pimpinan dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan yaitu dengan 

efisien dalam menentukan posisi kerja karyawan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki setiap karyawan sehingga mereka ahli dibidang nya masing-masing. 

B. Penegasan istilah 

Penegasan istilah ini merupan sarana penegasan istilah di dalam judul 

yang peneliti angkat agar tidak terjadainya kesalah pahaman pembaca dalam 

memahami isi dari judul yang peneliti teliti. Adapun judul yang peneliti angkat 

yaitu “Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT Riau 

Agri Di Parit Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi dalam menetukan 

tujuan organisasi, memotovasi prilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya nya dan juga 

kepemimpinan dapat juga dikatakan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan pekerjaan para anggotanya. Dalam penelitian ini berkaitan 

dengan pimpinan yang memotivasi karyawan dalam meningkatkan etos kerja di 

dalam PT Riau Agri.
 2

 

2. Etos kerja 

Etos kerja menurut panji anaraga mendefinisikan etos kerja adalah 

pandangan atau sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja, oleh karna itu 

menimbulkan pandangan sikap menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, 

diperlukan dorongan atau motivasi-motivasi. Etos kerja yang tinggi biasa muncul 

                                                           
2
 Veithzal Riyal dan Dedy Mulyadi. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. 

(Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2006). hal 43 
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karna adanya berbagai tantangan, harapan-harapan, dan kemungkinan-

kemungkinan yang menarik. Situasi yang demikian dapat menbuat seseorang itu 

bekerja lebih rajin, teliti, berdedikasi, serta tanggung jawab yang besar. Dalam 

peneletian ini etos kerja memiliki kaitan erat terhadap upaya didalam 

meningkatkan etos kerja karyawan di dalam PT Riau Agri.
3
 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Terkait dengan pemilihan judul diatas mengapa peneliti mengangkat judul 

“Upaya  Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Di PT Riau Agri Di Parit 

Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL). Karna telah terjadi 

beberapa masalah di PT Riau Agri yang telah di sampaikan di latar belakang 

masalah diatas oleh sebab itu untuk mendapatkan pemecahannya peneliti 

mengangkat judul tersebut. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah di paparkan di atas terdapat 

beberapa masalah yang muncul di antaranya adalah :  

a. Kurang efisien dalam menempatkan posisi karyawan 

b. Kurangnya motivasi pimpinan kepada karyawan 

c. Pimpinan jarang ingin tahu dengan permasalahan yang di hadapi 

karyawan pada saat bekerja 

d. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja karyawan 

2. Batasan Masalah 

Mengingat akan adanya keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka 

peneliti tidak mungkin meneliti semua masalah. Maka dari itu peneliti membatasi 

                                                           
3
 Sudirman Tebba. Bekerja Dengan Hati. (Jakarta. Bee Media Sosial, 2010). hal 

9 
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masalah-masalah yang akan di teliti yakni “Upaya  Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT Riau Agri Di Parit Baru Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)”. 

3. Rumusan masalah  

 Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diawal yaitu 

bagaimana Upaya Pimpinan dan Hambatan serta Faktor Pendukung Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Di PT Riau Agri Di Parit Baru Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)? 

E. Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan 

Etos Kerja Karyawan Di PT Riau Agri Di Parit Baru Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat membantu para mahasiswa yang ingin mengetahui Upaya Pimpinan 

Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT Riau Agri Di Parit Baru 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Agar kiranya peneliti ini nantinya dapat memberikan sumbangsi pemikiran 

terkait dengan Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan 

Di PT Riau Agri Di Parit Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 

Hilir. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara sistematik, teknik penulisan dibagi dalam beberapa Bab yang di 

maksudkan untuk mempermudah dan menjelaskan hal-hal menjadi 

permasalahan. Untuk itu penulis membagi ke dalam lima Bab yang terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang Latar Belakang masalah, pembatasan dan perumusan  

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Dalam Bab ini menguraikan mengenai landasan teori-teori yang 

berhubungan dengan isi skripsi sebagai dasar pemikiran untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian skripsi. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Pada Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan 

pendekatan dan desain penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, 

defenisi operasional dan indikator variable penelitian,  dan metode analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisa Data 

Pada Bab ini berisi hasil pengujian yang di awali dengan gambaran 

umum person dan hasil analisa data penelitian. 

Bab V: Gambaran Umum 

Bab ini berisikan gambaran umum Tentang PT Riau Agri Parit Baru 

Kec, Keritang Kabupaten INHIL 

 



9 

 

Bab VI: Penutup 

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan 

yang di lakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kepemimpinan 

Secara etimologis istilah kepemimpinan dalam kamus bahasa Inggris-

Indonesia Jhon Echols merupakan terjemahan dari kata leadership yang berarti 

kepemimpinan.
4
 Sementara itu, kata kepemimpinan berasal dari akar kata 

pemimpin, yang berarti seseorang yang dikenal oleh dan berusaha untuk 

mempengaruhi para pengikutnya, untuk meralisasikan yang menjadi visinya.
5
 

Dalam pengertian terminology terdapat beberapa pengertian 

kepemimpinan yang di lakukan oleh beberapa ahli. Dalam Ensiklopedi Umum di 

terangkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang erat antara seseorang 

dengan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama. Hubungan itu 

di tandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pada manusia yang 

seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut dengan kata memimpin atau 

pemimpin, sedang kelompok manusia yang mengikutinya disebut di pimpin.
6
 

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan 

mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses 

untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. 

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarah dan mempengaruhi 

                                                           
4
 Jhon M. Echolas dan Hasan Sadily. Kamus Inggris-Indonesia. (Jakarta : 

Gramedia, 1997). hal 351 
5
 Syaiful Sagala. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kepemimpinan, 

Memberdayakan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat Dalam Manajemen 

Madrasah. (Bandung : Alfabeta, 2009). hal 214 
6
 Pringgodigdo. Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta : Kanisius, 1993). hal 549 
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aktivitas-aktivitas yang ada hubungan nya dengan pekerjaan para anggota 

kelompok. Tiga implikasi penting yang terkadung dalam hal ini yaitu.
7
: 

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut. 

2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan 

anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah 

tanpa daya. 

3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berada 

untuk mempengaruhi tingkat laku pengikutnya melalui berbagai cara. 

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikat nya adalah: 

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya dalam uapay mencapai tujuan organisasi. 

2. Seni mempengaruhi dan mengarah orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama 

3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan 

tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

4. Melibatkan tiga hal pemimpin, pengikut dan situasi tertentu 

5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan 

 

 

 

                                                           
7
 Ibid  
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Menurut Covey pimpinan memiliki tugas atau peran yang sangat penting 

dalam menimgkat produktifitas perusahaan yang sedang di pimpin di antaranya 

adalah 
8
: 

1. Pathfinding (pencari alur) yaitu peran dalam menentukan visi dan misi yang 

pasti. 

2. Aligning (penyelaras) yang peran dalam memastikan struktur, sistem dan 

proses operasional organisasi yang memberikan dukungan pencapaian visi 

dan misi. 

3. Empowering (pemberdaya) yaitu peran dalam mengerakkan semangat dalam 

diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas 

untuk mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang 

disepakati. 

1.  Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu 

hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan 

langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-

masing. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan 

dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. 

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti :
9
 

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (direction) 

dalam tindakan atau aktivitas pemimpin 

b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau keterlibatan 

orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok 

kelompok/organisasi. 

                                                           
8
 Gerald Covey. Teory Praktek Konseling dan Psikoterapi. (Bandung : PT 

Refika Aditama. 2009). hal 34 
9
 Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Bumi 

Aksara. 2007). hal 114  



13 

 

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok 

kepemimpinan, yaitu:
10

  

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana 

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan 

dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. 

b. Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, pada tahap pertama dalam usaha 

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan 

pertimbangan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang 

dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbgai bahan informasi yang 

diperlukan dalam menetapkan keputusa, tahap selanjutnya konsultasi dari 

pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah 

keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. 

c. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan 

maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat 

semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama 

dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas kelompok orang lain. 

d. Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti 

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan 

                                                           

10
 Ibid  
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pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, perspektif, dan 

aspirasi. 

e. Fungsi Pengendalain 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif 

mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi 

yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 

maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok gerak gerik 

yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang 

disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan 

adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak 

maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan 

menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan 

sikap yang mendasari perilaku seseorang.Gaya kepemimpinan yang 

menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan 

seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannnya. Artinya, gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan 

merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan pelaksanaan 
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tugas yang mementingkan hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil 

yang dapat dicapai.
11

 

 

3. Pemimpin Formal dan Informal 

 Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu 

ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi 

untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan 

kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Maka 

ciri-ciri pemimpin formal antara lain:
12

 

a. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tetentu, atas dasar 

legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimasi)  

b. Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan 

formal tertrntu terlebih dahulu 

c. Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas 

kewajibannya. Karena itu dia selalu memiliki atasan atau superiors 

d. Dia mendapatkan balas jasa materiil dan immateriil tertentu serta emolumen 

(keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya 

e. Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat 

dimutasikan 

f. Apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan 

hukuman  

g. Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, 

antara lain untuk menentukan policy, meberikan motivasi kerja kepada 

bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk. 

                                                           
11

 Kartono Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada. 2009). hal 126 
12

 Ibid  
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Pemimpi informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan 

formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, 

dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi 

psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri informal antara 

lain: 

a. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin 

b. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya 

sebagai pemimpin. 

c. Dia tidak mendapatakan dukungan dari suatu organisasi formal dalam 

menjalankan tugas kepemimpinannya  

d. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu 

diberikan secara sukarela 

e. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki 

atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu 

f. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek 

orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia 

ditinggalkan oleh massanya. 

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa baik pemimpin formal maupun 

yang informal itu dapat menduduki jabatan kepemimpinannya disebabkan oleh 

faktor-faktor dibawah ini: 

a. Penunjukan dan penetapan dari atas 

b. Karena warisan kedudukan yang berlangsung turun-temurun 

c. Karena dipilih oleh pengikut dan para pendukungnya 

d. Karena pengakuan tidak resmi dari bawahannya 

e. Karena kelebihannya memiliki beberapa kualitas pribadi 

f. Karena tuntutan situasi-kondisi atau kebutuhan zaman  
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B. Etos Kerja 

Etos kerja berasal dari bahasa yunani yang berarti ethos yang artinya ciri, 

sifat, atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kencendrungan moral, pandangan 

hidup yang memiliki, suatu kelompok orang atau bangsa dalam websrters word 

university dectionory. Pada buku Dr. Ahmad Janan Asifudin dijelaskan bahwa 

etos kerja adalah sifat atau dasar karakter yang merupakan kebiasaan watak 

bangsa atau ras. Koengtejoroningrat mengemukakan bahwa pandangan nya 

terhadap etos kerja merupakan watak khas yang tampak dari luar terlihat oleh 

orang lain. Dalam handbook of psikologi of terem dalam buku mukhtar buchori 

etos diartikan sebagai pandangan khas suatu kelompok social system yang 

menilai melatar belakangi adat istiadat dan tata cara suatu kominitas.
13

 

Adapun dua faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja adalah  internal 

dan eksternal
14

  : 

1. Faktor Internal  

a. Agama 

Agama membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan prilaku. System nilai 

tersebut akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. 

Cara berfikir, bersikap, bertindak. Seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran 

agama yang di anutnya dengan demikian kalo ajaran agama mengandung nilai-

nilai yang dapat mengacu pembangunan jelaslah bahwa agama akan turut 

menentukan jalannya pembangunan atau moderensasi.  

                                                           
13

 Toto Tasmara. Etos Kerja Pribadi Muslim. (Jakarta. PT. Dana Bhakti 

Wakaf. 1995). hal 25 

14
 Thoha Putra. Skripsi : Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan 

Etos Kerja Karyawan di PT. DMI Prima Gama. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2016). hal 21 
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b. Pendidikan  

Pendidikan yang baik dapat menginternalisasikan etos kerja dengan cepat, 

sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Pendidikan erat dengan 

kaitan dengan pembntukan  karakter dan etos kerja dalam jangka panjang karena 

pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang baik 

maka dalam diri seseorang akan membentuk etos kerja yang tinggi. 

c. Motivasi  

Individu yang memiliki etos kerja tinggi adalah individu yang memiliki 

motivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang tentunya 

didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang, yang juga berpengaruh oleh 

motivasi yang timbul dari dalam dirinya. 

d. Usia  

Berapa hasil penelitian membuktikan bahwa pegawai dengan usia 

dibawah 30 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi.  

e. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin seringkali di identikkan dengan etos kerja beberapa pakar 

mengpublikasikan hasil penelitiannya bahwa perempuan cenderung memiliki 

etos kerja, komitmen, loyalitas, yang tinggi terhadap pekerjaan nya di banding 

laki-laki.  

2. Faktor Eksternal  

a. Budaya  

Sikap mental, tekat desiplin dan semangat kerja masyarakat juga disebut 

sebagai etos kerja , kualitas etos kerja dan temtukan oleh sistem orientasi nilai 

budaya masyarakat yang bersangkutan.  Masyarakat yang memiliki system 

budaya yang konserfatif akan memiliki etos kerja yang rendah dan sebaliknya 
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masyarakat yang memiliki nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang 

tinggi.  

b. Sosial politk 

Tinggi rendahnya etos kerja yang dimiliki masyarakat juga di pengaruhi 

oleh ada tidaknya unsur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras 

dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan sepenuhnya. 

c. Kondisi lingkungan  

Etos kerja dapat muncul dikarenakan factor kondisi geografis, lingkungan 

alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada didalam nya 

melakukan usaha untuk dapat mengelolah dan dapat mengundang pendatang 

untuk turut mencari pekerjaan atau penghidupan dilingkungan tersebut. 

C. Tinjauan Terdahulu 

Dalam penulisan kajian ini, adalah beberapa judul skripsi mahasiswa 

sebelumnya yang ada dalam kajian di jadikan tinjauan terdahulu yaitu sebagai 

berikut: 

1. Skripsi dari Fitria Anasari Tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Situasiunal Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Cita 

Mandiri Batu Jawa Timur. Dalam penelitian ini di gunakan untuk 

mengetahui hal-hal yang mendalam tentang pengaruh gaya seorang 

pimpinan. 

2. Skripsi dari Rosita Tahun 2005 dengan judul “ Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada PT. Tolan Tiga Indonesia. Dalam penelitian ini 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang kepuasan kerja 

karyawan. 
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D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir bertujuan untuk menerangkan dan memudahkan dalam 

memahami teori ini, penulis melakukan kerangka pikir digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam mencari jawaban dari permasalahan yang telah di 

tentukan. Maka peneliti menjelaskan kerangka pikir dengan tahapan-tahapan 

kualitatif untuk mengetahui upaya pimpinan dalam meningkatkan etos kerja 

karyawan sebagai berikut: 

1. Persiapan yang dilakukan dengan menepatkan teori pertama yang 

membahas kepemimpinan. Teori ini akan menjadi landasan 

permasalahan penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk 

merumuskan permasalahan. 

2. Merancang penelitian, dalam penelitian dilakukan perancangan 

kualitatif. 

3. Mengumpulkan buku-buku yang bersangkutan dengan kajian peneliti. 

4. Peneliti melakukan analisi terhadap seluruh buku-buku yang diperoleh 

dengan menggunakan Deskrptif Analitik untuk memahami fenomena 

yang terjadi tentang tingkah laku menyimpang remaja. 

5. Tahap ini tahap akhir dalam penelitian yaitu peniliti menarik 

kesimpulan dari hasil penyajian data yang diperoleh dan juga analisis 

sehingga terlihat jelas stres kerja pegawai dan bagaimana cara 

mengatasinya. Selain kesimpulan, pada tahap ini juga diberikan saran-

saran yang berbentuk untuk mengatasi stres kerja pegawai  dalam 

proses Berdasarkan tahap-tahap kerangka pikir di bawah, maka siap 

untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan. 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja 

Karyawan Di PT. Riau Agri Parit 
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Meningkatkan Etos Kerja 

Karyawan 

• Pathfinding ( Pencarian 
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• Aligning ( Penyelaras) 

• Empowering 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan  

pendekatan deskriftif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan 

tentang subjek/objek penelitian yang diteliti, tidak memberikan perbandingan, 

hanya terdiri satu variabel mandiri yang tidak menghubungkan antara satu 

variabel dengan yang lain. Suatu penelitian yang berusaha mejawab dan 

mengetahui tentang Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan 

Di PT Riau Agri Parit Baru Kecamatan Keritang  Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini di lakukan oleh penulis di Parit Baru Kabupaten Indragiri 

Hilir. Penelitian ini di lakukan dalam waktu kurang lebih selama 3 bulan mulai 

dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019. Adapun alasan penulis 

melakukan penelitian di Parit Baru Kabupaten Indragiri Hilir karena peneliti 

melihat adanya beberapa masalah yang timbul dalam Upaya Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT Riau Agri Parit Baru Kecamatan 

Keritang  Kabupaten Indragiri Hilir. 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1.   Data Primer 

  Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

Informan penelitian melalui wawancara (interview), dan observasi. Berupa 

identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana Upaya 

Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan Di PT Riau Agri Parit 

Baru  Kabupaten Indragiri Hilir. 
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2. Data Sekunder 

 Data skunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi 

dalam naskah tertulis atau dokumen. Dimana data skunder ini merupakan data 

pendukung dalam penelitian. 

C. Informan Penelitian 

  Informan penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

penulis guna menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis dan  

memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam wawancara 

kepada penulis dengan mengunakan purposive sampling. Purposive sampling 

adalah menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan 

penelitian.  

  Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Riau 

Agri. dan beberapa karyawan yang ada di PT Riau agri. 

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Pimpinan 1 

222   2 Karyawan 10 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

         Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

  Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 
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atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanya. 

2. Observasi 

  Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua diantaranya 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi 

atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan 

dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang 

langsung. Jadi disini penulis melakukan  pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 

Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan mengenai Upaya  Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja 

Karyawan Di PT Riau Agri Di Parit Baru Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir (INHIL). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti sedang record ialah 

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa. Dengan demikian, dokumen  disini meliputi 

materi (bahan) seperti potografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus 

klinis dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, 

dan sebagai bagian berasal dari sajian kasus yang merupakan sumber data pokok 

berasal dari hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam.
15

 

 

                                                           
15

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R dan D. 

(Bandung. CV Alfabeta. 2010). hal 134 
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E.  Teknik Analisis Data 

  Untuk mengetahui Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja 

Karyawan Di PT Riau Agri Parit Baru Kecamatan Keritang  Kabupaten Indragiri 

Hilir. maka data yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian 

dianalisis deskriptif kualitatif  yakni analisa yang berusaha memberikan 

gambaran-gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang 

ditemukan dilapangan mengenai Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos 

Kerja Karyawan PT Riau Agri Parit Baru Kabupaten Indragiri Hilir. 

   Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisa data kualitatif 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul. Tiga teknik analisa data tersebut yaitu
16

 : 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

  Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian 

data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. 

                                                           
16

 Silalahi. Metode Penelitian Sosial. (Bandung. Refika Aditama. 2010). hal  

339 
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3. Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Desa Pengalihan 

A. Geografis 

  Desa Pengalihan memilikii kondisi geografis dengan tipologi daerah 

datar dan didominasi oleh tanah gambut dan tanah liat. Desa ini terletak 30 

kilometer Sebelah Barat Ibukota Kecamatan Keritang, 60 kilometer dari Ibu 

Kota Kabupaten Inderagiri Hilir, 150 kilometer dari Ibu Kota Provinsi Riau.
17 

   Desa ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dan luas daerahnya 

mencapai 105 km2 yang mempunyai keadaan tanah yaitu tanah liat dan rawa. Ini 

sangat dimanfaatkan oleh penduduk setempat atau luar yang mempunyai hak 

kepemilikan tanah di desa ini untuk mengolah tanah sesuai dengan kondisi 

keadaan tanah yang dimiliki desa ini. Seperti untuk pertanian untuk daerah tanah 

rawa, perkebunan jagung, palawija, sawit dan lain-lain. Untuk daerah tanah 

gambut dan pemanfaatan perkerasan pembuatan jalan yang diambil dari tanah 

liat.
18 

1. Pembagian Wilayah 

 Wilayah desa Pengalihan dibagi menjadi 8 Dusun yaitu: Dusun Enau dan 

Dusun Baru, yang terletak disebelah Timur Desa Pengalihan yang berbatasan 

dengan Kecamatan Kempas Jaya. Dusun Rasau Kuning dan Dusun Susupan 

terletak disebelah Utara Desa Pengalihan yang berbatasan dengan Kecamatan 

Pekan Tua. Dusun Lestari dan Dusun Cahaya yang terletak di Wilayah Ibu Desa 

                                                           

 
17

 Monografi Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 

2012-2013. hal 10
 

        
18

 Ibid  
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Pengalihan. Dusun Putat dan Dusun Setulu yang terletak disebelah Selatan Desa 

Pengalihan berbatasan dengan Teluk Kelasa dan Desa Pancur. 

2. Batas-batas desa Pengalihan 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemuning 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kempas 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pancur. 

B. Sosial Budaya 

 Masyarakat Desa Pengalihan memiliki rasa toleransi dan saling tolong 

menolong yang terjalin dengan baik. Mereka saling tolong menolong apabila ada 

salah satu masyarakat yang memerlukan bantuan, mereka dengan senang hati 

membantunya. Padahal memiliki banyak suku diantaranya Bugis, Melayu, Jawa, 

Banjar, Minang. Hal ini menempa masyarakat tersebut untuk bisa mengenali 

karakter suku lain dan saling menghormati dan menghargai di dalam kehidupan 

sehari-hari. Kehidupan rukun dan damai sangat kentara sekali tanpa melihat latar 

belakang suku mereka dapat berbaur satu sama lainnya.Bahkan kebanyakan 

masyarakat di Desa Pengalihan apabila menikah tidak mau sesuku, tetapi 

sebaliknya.
19

 

 Kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat di Desa Pengalihan sangat 

mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tetap saling menjaga 

adat yang dimiliki dalam acara tertentu seperti acara pernikahan, khitanan 

santunan anak yatim, aqiqah, kematian, hari-hari besar agama Islam dan lain-lain. 

Masyarakat Desa Pengalihan mengutamakan tokoh-tokoh agama atau orang yang 

disegani dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah 

masyarakat yang ada di Desa Pengalihan. 

 

                                                           
19

Ibid   
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C. Struktur Pemerintahan 

 Desa Pengalihan berdiri pada tahun 1945 yang diberi nama Negeri 

Pengalihan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang bernama H. Ali sebagai 

kepala Negeri pertama priode tahun 1945-1955. Selanjutnya ia digantikan oleh 

Johari dari tahun 1955-1960, Boge tahun 1969-1975, Rustam Ali tahun 1975-

1978, Syakrani tahun 1978-1980. Pada tahun 1980 kenegerian Pengalihan berubah 

nama menjadi Desa Pengalihan, dengan kepala Desa pertama adalah Agus Mursi 

periode tahun 1980-1988, kemudian menjabat lagi pada tahun 1988-1998.Lalu, M. 

Thayib periode tahun 1997-1998, Abdul Hamid periode tahun 1998-1999, R. Astar 

Hamzah Hz periode tahun 1999-2007, Muslim Laguik periode 2007 sampai 

sekarang.
20

 

 Pemilihan kepala Desa dipilih oleh masyarakat pergantiannya selama 7 

tahun sekali, terkadang jika Kepala Desa tersebut masa jabatanya bagus maka bisa 

mencalonkan lagi. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan 

program-program yang ada, di Kecamatan Keritang dan letak Desa Pengalihan 

yang tidak jauh dari Ibukota Kecamatan Keritang. Desa Pengalihan sampai saat ini 

terus berkembang. Di mana Desa tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa 

yang diangkat melaui pemilihan yang dipilih oleh masyarakat. Di Desa tersebut, 

dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Desa Pengalihan Kecamatan 

Keritang sebagai berikut : 
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Struktur Organisasi Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kabupaten   

Indragiri Hilir 

BPD KEPALA DESA 

SEKRETARIS DESA 

KAUR UMUM

  

KAUR 

KEUANGAN 

KAUR 

PERENCANAAN 

KASI 

PEMERINTAHAN 

KASI 

PEMBANGUNAN 

KASI 

PEMBERDAYAAN 

KADUS 

ENAU 

KADUS 

LESTARI 

KADUS 

BARU 

KADUS 

CAHAYA 

KADUS 

PUTAT 

KADUS 

SUSUPAN 

KADUS 

SETULU 

KADUS 

R.KUNING  

Sumber: Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018
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D. Demografi 

 Menurut sensus penduduk tahun 2018 jumlah penduduk Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang berdasarkan isian profil Desa Pengalihan berjumlah 7.205 

orang. 

Tabel IV.I 

 Jumlah Penduduk Desa Pengalihan 

No Jenis Kelamin 
 

Jumlah 
 

Persentase 
  

1 Laki-Laki 3.548 
 

49,24% 
 

2 Perempuan 3.657 
 

50,76% 
 

Jumlah 7.205 
 

100% 
 

     Sumber: Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 

  Berdasarkan table IV.I di atas bahwa jumlah penduduk DesaPengalihan 

laki-laki berjumlah 3.548 orang dan 3.657 jumlah rang perempuan. Jadi jumlah 

penduduk di Desa Pengalihan berjumlah 7.205 orang. 
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Tabel IV.II  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persentase 

1 1-3 575 7,99% 

2 4-6 593 8,24% 

3 7-13 1.055 14,62% 

4 14-16 439 6,09% 

5 17 ke atas 4.543 63,06% 

Jumlah 7.205 100% 

    Sumber: Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 

  Dari tabel IV.II di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang yang terbanyak antara umur 1-3 tahun berjumlah 575 orang 

dan 4-6 tahun 593 orang, sedangkan 7-13 tahun 1.055 orang, 14-16 tahun 439 

orang sementara umur 17 keatas 4.543 orang. 

E.   Pendidikan 

 Sumber Daya Manusia (SDM), ditentukan oleh keahlian seseorang 

dalam menguasai suatu bidang keahlian. Untuk mencapai suatu keahlian, maka 

diperlukan pendidikan sebagai sarana untuk menguasai ilmu pengetahuan. 

Kondisi pendidikan di Desa Pengalihan cukup memadai dilihat dari jumlah 

penduduk yang ada, khususnya yang berada pada usia sekolah. Berdasarkan data 

yang diperoleh, jumlah lembaga pendidikan dapat dilihat dari table dibawah ini: 
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Tabel IV.III 

Sarana Pendidikan 

NO. Sarana pendidikan Jumlah 

1. Taman Kanak-Kanak 7 

2. Sekolah Dasar 12 

3. Madrasah Ibtidaiyah 5 

4. SMP 1 

5. Madrasah Tsanawiyah 4 

6. SMA/SMK 2 

7. Madrasah Aliah 1 

Jumlah 32 

                  Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah 

terpenui. Seperti yang terlihat dalam tabel, bahwa fasilitas sekolah Dasar (SD) 

ada dua belas buah dan fasilitas Taman Kanak-kanak (Tk) ada tujuh buah, 

sselanjutnya fasilitas Madrasah Ibtidaiyah ada lima buah, fasilitas madrasah 

(MA) ada satu buah. Sedangkan fasilitas pada sekolah Menengah Pertama (SMP) 

ada satu buah dan fasilitas sekolah menengah atas (SMA) ada dua buah, jadi 

jumlah fasilitas sekolah seluruhnya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 32 

buah. 

 Banyaknya lembaga pendidikan di Desa Pengalihan dikarenakan 

luasnya wilayah Desa Pengalihan dan disebabkan kondisi pemukiman 

masyarakat yang antara satu Parit dengan Parit lainya cukup berjauhan. 
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Tabel IV.IV 

          Jumlah Penduduk Menurut latar Belakang Pendidikan di Desa Pengalihan 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Belum Sekolah 575 7,99% 

2 Tamat SD 2000 27,75% 

3 Tamat SLTP 2000 27,75% 

4 Tamat SLTA 1976 27,46% 

5 Tamat Perguruan Tinggi 72 0,99% 

6 Belum Tamat Sekolah 282 3,91% 

7 Tidak Tamat 100 1,38% 

8 Buta Huruf 200 2,77% 

Jumlah 7.205 100 

        Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa 

Pengalihan Kecamatan Keritang penduduk yang terbanyak adalah penduduk 

yang tamat SD 2000 dan SMP berjumlah 2000, yang tamat SMA 1976, 

sedangkan jumlah penduduk yang tingkat pendidikanya paling sedikit adalah 

tingkat akademik sekitar 72 orang, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

penduduk di Desa Pengalihan masih tergolong rendah atau masih dalam tahap 

pembangunan. 
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F. Ekonomi 

 Dalam kehidupan, faktor ekonomi mempunyai peranan penting. Lancar 

atau tidaknya segala sesuatu sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi. 

Ekonomi atau mata pencaharian masyarakat desa Pengalihan sebagian besar 

adalah perkebunan dan pertanian, namun ada juga yang berprofesi sebagai 

pekerja bangunan dan guru.
21

 

  Untuk menegetahui keadaan ekonomi masyarakat Desa Pengalihan 

Kecamatan Keritang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 

Tabel IV.V 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Tni/Polri 5 0,07% 

2 PNS 20 0,28% 

3 Guru 300 4,17% 

4 Pedagang 259 3,59% 

5 Petani 5521 76,63% 

6 Pengrajin 200 2,78% 

7 Peternak 100 1,39% 

8 Nelayan 250 3,47% 

9 Pencari Hasil Hutan 50 0,69% 

10 Buruh 500 6,93% 

Jumlah 7.205 100 

   Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk 

Desa Pengalihan Kecamatan Keritang terdiri dari petani, dari 7,205 orang 

sebanyak 5521 orang sebagai petani, sedangkan Tni/Polri sebanyak 5 orang dan 

PNS sebanyak 20 dan Guru sebanyak 300 orang. Sementara yang bekerja sebagai 

pedagang sebanyak 259 dan pengrajin sebanyak 200. Selanjutnya yang bekerja 

sebagai peternak sebanyak 100,nelayan 250,pencari hasil hutan 50, dan yang 

bekerja sebagai buruh sebanyak 500 orang. 

G.   Keadaan Agama 

 Mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini di karenakan penduduk 

yang tinggal di Desa Pengalihan ini sebagian besar adalah penduduk pribumi. 

Masyarakat Desa Pengalihan kecamatan Keritang termasuk penganut agama 

yang kuat,dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel IV.VI 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No Agama Jumlah Persen 

1 Islam  7.205 100% 

2 Kristen - - 

3 Katolik  - - 

4 Kong Hu Chu - - 

5 Hindu - - 

6 Budha - - 

Jumlah 7.205 100% 

   Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa agama penduduk di Desa pengalihan 

adalah mayoritas beragama Islam dari jumlah 7.205 orang. Hal ini terlihat 

hampir setiap dusun mempunyai Musholla atau Surau yang dijadikan sebagai 

tempat ibadah dan upacara-upacara Peringatan Hari Besar Islam ( PHBI ), 

Masjid. Musholla juga sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam 

membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka untuk 

perbaikan kampung. Jumlah sarana ibadah di Desa Pengalihan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel IV.VII 

Sarana Ibadah 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 20 

2 Mushalla/Surau 61 

3 Gereja - 

4 Pura/Wihara - 

Jumlah 81 

   Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang 2018 

 Pembangunan sarana tempat ibadah pada umumnya merupakan hasil 

swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari 

lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir maupun Pemerintah Propinsi Riau. Desa pengalihan 

adalah memiliki banyak suku dimana keadaan desa tersebut memiliki lahan yang 

luas dengan mayoritas penduduknya adalah petani system budaya di desa 

tersebut masih di junjung tinggi serta system keagamaanya yang kuat tetapi 

dalam segi berpakaian tidak sesuai dengan agama yang mereka anut. Masih 

banyak masyarakat di desa pengalihan khususnya kaum wanita dalam berpakaian 
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kurang mengikuti aturan agama. Seperti memakai jilbab hanya waktu-waktu 

tertentu saja. Sebenarnya dalam Al-Qur’an dijelaskan berpakaian syar’i dan 

berjilbab itu wajib ketika bertemu saudaranya yang bukan muhrim. 

2. PT Riau Agri 

Identitas Perusahaan 

a. Nama Perusahaan    :  PT. RIAU AGRI 

b. Tanggal Pendiri Perusahaan    : No. 58, Tanggal 7 November 2007 Notaris 

Fanesa Insandhora, SH 

c. Tanggal Perubahan Perusahaan : No. 9, Tanggal 4 Desember 2012 Notaris 

Mimin Rusli, SH 

d. Alamat Kantor         : Jl. Riau Komplek Busines Center Blok E 

No. 10  Pekanbaru  

e. Telp/Fax      : 0761-860924/0761 - 860926 

f. Alamat Pabrik Kelapa Sawit       : Jl. Samudra, Desa Pengalihan, Kecamatan 

Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir 

g. Nama Penanggung Jawab       : Alexander 

h. Jabatan        : Direktur 

 

Sejarah PT Riau Agri 

Kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit merupakan kegiatan yang 

mempunyai prospek masa depan, baik untuk pasar domestic maupun pasar luar negri. 

Sejalan dengan perkembangan pasar dan daya saing serta ditunjang oleh program 

pemerintah kabupate Indragiri hilir dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan 

investasi dalam negri, makan PT Riau Agri yang merupakan salah satu perusahaan 

swasta nasional melakukan kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir. 



39 

 

Dengan melihat peningkatan jumlah penduduk Indonesia, setidakanya akan 

meningkatkan kebutuhan terhadap minyak sawit dalam negri dan pasar luar negri 

yang masih terbuka cukup luas dan berimbas pada kebutuhan akan minyak sawit 

yang cukup besar. Pada decade terakhir komoditi kelapa sawit mendapat dukungan 

yang cukup pesat, pada akhir tahun 2011 areal tanaman kelapa sawit di Riau seluas 

2.258.553 Ha. Yang terdiri dari perkebunan rakyat yang seluas 1.205.498 Ha, 

perkrbunan Negara seluas 79.546 Ha dan perkrbunan swasta 973.509 Ha. Untuk di 

kabupaten Indragiri Hilir areal tanaman kelapa sawit seluas 107.373 yang terdiri 

TBM seluas 46.970 dan TM 60.403.  

Berdasarkan perkembangan perkrbunan kelapa sawit di atas, tentunya 

produkdi tanda buah segar (TBS) yang dihasilkan jika dibandingkan dengan jumlah 

dan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit yang tersedia jauh lebih besar, sehingga muncul 

masalah harga TBS, jauhnya trasportasi dari kebun ke pabrik yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas TBS. Masalahnya ini juga terdapat di Desa 

Pengalihan, Kecematan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Melihat peluang usaha 

tersebut maka PT. RIAU AGRI, bermaksud untuk membangun, pabrik Kelapa Sawit 

berkapasitas 45 Ton TBS/jam Expandable 60 Ton TBA/jam yang teletakdi 

Pengalihan, Kecematan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai saat ini PT. 

RIAU AGRI telah mendapat izin Lokasi Pembangunan Pabrik Daerah Kabupaten 

Indragiru Hilir No.503/BP2MPD-IL/III/2013/04, tanggal 2 marwt 2013 serta 

mendapat dukungan pembangunan pabrik kelapa sawit dari Kepala Daerah 

Pengalihan No. 45/Rek-PL/2012, tanggal 17 November 2012, Desa Pancur No. 

82/Rek-PCR/2012, tanggal 17 November 2012, Desa Sencalang No. 01/Rek-

TK/2012, tanggal 17 November 2012dan Desa Teluk Kelasa No. 

301/UM/KRT/XI/2012, tanggal 21 N0vember 2012, yang bahan bakunya berasal dari 

kebum masyarakat seluas kurang lebih 22.000 Ha (terlampir). 

Kegiatan pabrik kelapa sawit selain dapat menimbulkan dampak positif 

berupa terbukanya peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi juga 
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dapat menimbulkan dampak negative diantaranya adalah berupa penurunan kualitas 

udara, penurunan kualitas air permukaan dan keresahan sosial. Oleh karena itu perlu 

adanya upaya-upaya dari pihak pemrakarsa dalam hal ini PT. RIAU AGRI untuk 

meningkatkan secara optimal dampak positif dan menekan dampak negative.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap remcana usaha dan kegiatan perlu malakukan 

upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama yang 

dusebabkan oleh eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terencana dalam 

melakukan kegiatan. 
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Bab VI 

            Penutup  

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil Pembahasan tentang Upaya Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Karyawan di PT Riau Agri Parit Baru Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir peneliti menarik kesimpulan. 

1. Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan di PT Riau Agri 

Parit Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini masih 

belum bisa terpenuhi dengan baik. Berdasarkan teori yang  di gunakan  dalam 

peneletian ini yang kemukan oleh covey yaitu ada tiga indikator penting 

untuk menunjukan tingkat keberhasilan pimpinan dalam meningkatkan etos 

kerja karyawan yaitu : 

a) Pathfinding ( Pencarian Alur) 

Pe ncarian alur ialah upaya atau peran dalam menentukan visi dan misi, 

atau biasa di sebut dengan fungsi perintisan dimana dalam hal ini adalah 

bagaimana  seseorang  mampu menciptakan dan mencetak pemimpin 

yang lain, dan itu merupakan langkah awal dalam sebuah kepemipinan. 

Di PT Riau Agri hal ini sepenuhnya tidak berjalan dengan baik salah 

satunya adalah tidak adanya visi dan misi perusahaan yang di buat oleh 

pimpinan. 

b) Aligning ( Penyelaras) 

Penyelaras ialah bagaimana posisi seorang pimpinan dalam 

menyeimbangkan kondisi atau lingkungan yang ada di perusahaan. Di PT 

Riau Agri masih sering terjadi ketidak seimbangan antra karyawan yang 

dengan lainnya atau bisa di katakana kerapnya terjadi perselisihan antara 

setiap karyawan dan tidak hanya itu kadang kala sikap sentimen 



56 

 

karyawan terhadap pimpinan, sehingga hal ini akan berdampak terhadap 

etos kerja yang di hasilkan perusahaan.  

c) Empowering (Pemberdaya) 

Pemberdayaan ialah proses meningkatkan taraf hidup dalam hal ini yang 

dimaksud ialah taraf hidup karyawan yang ada di PT Riau Agri. Dalam 

hal ini pimpinan Riau Agri belum sepenuhnya melakukan dengan baik. 

  Adapun ada beberapa halyang di lakukan pimpinan dalam meningkatkan 

etos kerja karyawan diantaranya ialah : 

a) Membangun Hubungan Emosional Dengan Karyawan 

Membangun hubungan emosional dengan karyawan maksudnya ialah 

pimpinan berusaha untuk mendekati dengan arti ingin mengetahui apa-

apa saja yang di butuhkan oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

mereka, namun hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

b) Memberikan Rumah Tinggal 

Memberikan rumah tinggal maksudnya ialah pimpinan PT Riau Agri 

membangun sebuah rumah siap huni untuk karyawan bisa tinggal, hal ini 

di lakukan agar karywan termotivasi lebih giat lagi dalam bekerja 

sehingga etos kerja yang di hasilkannya baik. Namu hal ini sepenuhnya 

belum berjalan dengan baik. 

2. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pimpinan dalam meningkatkan etos 

kerja karyawan di PT Riau Agri Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 

Hilir : 

a) Kurangnya Motivasi 

Motivasi ialah semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di 

dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. 

b) Minimnya Penyediaan Sarana dan Prasarana  

Minimnya penyediaan sarana dan prasarana yang mampu membantu para 

karyawan untuk bekerja, Untuk saat ini masih banyak karyawan yang 
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mengeluh tentang pekerjaan yang di kerjakan dimana seharus nya bisa 

bekerja dengan mudah akan tetapi mengerjakan nya dengan sulit.  

c) Minimnya Anggaran 

Minimnya Anggaran yaitu minimnya gaji yang diterima oleh karyawan 

setiap bulan nya, banyak dari para karyawan mengeluh dengan gaji yang 

mereka terima karna apa yang mereka kerjakan tidak sebanding dengan 

apa yang mereka hasilkan.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan yang peneliti kemukakan di atas maka peneliti akan 

menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya dapat 

menjadi pertimbangan sebagai bahan masukan bagi Upaya Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Karyawan di PT Riau Agri Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir : 

1. Untuk pimpinan PT Riau Agri agar dapat meningkatkan hubungan emosional 

dengan para karyawannya. Agar mampu menjadi teladan bagi karyawan yang 

sedang di pimpin dan juga lebih kenal dengan kendala-kendala yang di 

hadapi oleh karyawan dalam bekerja. Karena hal ini menjadi sangat penting 

dalam meningkat kan etos kerja karyawan yang nantinya akan di hasilkan. 

2. Untuk karyawan PT Riau Agri  agar dapat lebih berani dengan apa yang 

sedang di hadapi dalam bekerja. Lebih berani maksudnya ialah berani 

memberikan masukan-masukan kepada pimpinan tentang apa yang sedang 

dialami dalam bekerja, misalnya alat sarana dan prasarana yang di gunakan 

dalam bekerja masih kurang sampaikan kepada pimpinan agar segera 

mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga etos kerja yang di 

hasilkan pun lebih maksimal. 
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