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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Etos Kerja Pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit 
Pelayanan Transmisi Palembang”. Etos kerja yaitu nilai yang melandasi norma- 
norma
yang menentukan sistem tindakan.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana etos kerja pegawai 
PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 
Transmisi Palembang.

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif, 
yang menggambarkan deskriptif dari realitas yang diteliti, penentuan informan 
digunakan purposive. Informan dalam penelitian ini dipilih 6 informan yang terdiri 
dari pegawai yang telah bekerja lima tahun dengan alasan bahwa data atau informasi 
yang diperoleh sudah cukup dan tidak ada lagi variasi. Selain itu untuk menambah 
kedalaman informasi data, maka di perlukan informasi dari dari informan pendukung 
yang memiliki posisi jabatan struktural. Terdapat 5 informan pendukung yaitu 
manager, dan supervisor. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan pemprosesan satuan (Unityzing), 
kategorisasi dan penafsiran data.

sosial tentang kerja. Etos juga merupakan landasan ide, cita-cita atau pikiran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT. PLN (Persero) pada Unit 
Pelayanan Transmisi Palembang etos kerja pegawai mengandung nilai-nilai budaya 
yang diterapkan di perusahaan. Dimana pegawai PLN memandang pekerjaan sebagai 
tanggung jawab, disiplin dan prestasi kerja. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan internal, faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar seperti 
kebijakab yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pegawai
sedangkan faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam seperti faktor 
ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dan faktor tersebut sangat
mempengaruhi pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi 
Palembang sehingga menghasilkan etos kerja yang baik.

Kata Kunci: 
Palembang.

Etos Kerja, Pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak bisa lepas dari 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa menolak kehadiran 

organisasi dalam kehidupannya. Dilihat dari aspek Sosiologi, yaitu masyarakat dan 

dari aspek formal sosiologi yaitu interaksi antar manusia serta proses dan akibat yang 

timbul dari interaksi tersebut. Organisasi merupakan sistem sosial dan dibentuk atas 

dasar kepentingan bersama. Menurut Gitosudarmo1, organisasi adalah suatu sistem 

yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang- 

ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan, organisasi pun terbagi 

menjadi dua macam yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Dikatakan 

formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tergabung dalam kelompok 

tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur menunjukkan suatu aliran 

hubungan yang menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan dan tanggung 

jawab. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas 

dan spontan dimana dalam organisasi informal tidak ada perincian secara tegas

Gitosudarmo (dalam Sophia). Perilaku Organisasional. Yogyakarta. CV Andi Offset, hal: 32.
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tujuan organisasi. Biasanya organisasi informal bersifat sementara karena 

pembentukkannya tidak didasarkan atas rencana yang matang dan jelas.

Di dalam organisasi formal terdapat birokrasi dan di mana memiliki beberapa 

sifat menurut Weber seorang Sosiolog Jerman, yaitu adanya pembagian kerja, 

hierarki otoritas, sistem pemeliharaan dokumen tertulis dan formal, pengaturan, tata 

dan aturan, tenaga ahli terlatih, hubungan yang impersonal . Orang yang 

memasuki suatu organisasi memiliki tujuan, maksud dan alasan tertentu. Adapun 

yang menjadi motif yaitu: dengan memasuki suatu organisasi akan mendapatkan 

penghasilan yang tetap, di mana dengan penghasilan yang tetap pemenuhan akan 

kebutuhan sehari-hari pun dapat terpenuhi. Selain itu juga mendapatkan pengalaman 

kerja, dan dapat memperoleh pengalaman dari orang lain. Selanjutnya yaitu ingin 

mengembangkan karier sesuai dengan batas-batas kemampuan serta adanya 

pengakuan dari masyarakat sehingga status sosialnya menjadi meningkat.

Berbeda dengan orang yang melakukan suatu usaha sendiri dengan 

menggunakan modal serta mengolah hasil produksi sendiri yang sering disebut 

sebagai wiraswasta sulit dipastikan penghasilannya dimana tergantung dari situasi 

dan kondisi pendapatan yang diperoleh, tetapi tidak dapat diremehkan juga karena 

penghasilannya pun dapat melebihi target apabila para wiraswasta dapat melihat 

keinginan pasar atau masyarakat yang sedang meningkat pesat terhadap suatu produk.

tentang

cara

2 JOhnS°Hai°2?6PaUl (Terjemahan R°bert MZ LawanS)- 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern.
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Selain itu juga wiraswasta merupakan pekerjaan yang diminati karena berwiraswasta

melalui transformasidapat memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa 

kreatif!tas, inovasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga produk 

jasa tersebut dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna produk danatau

jasa.

Antara pegawai dan wiraswasta memiliki kelebihan dan kekurangan tetapi 

memiliki satu tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dibutuhkan etos

kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan dalam pekerjaan. Etos kerja adalah alat

dalam pemilihan yang dapat dilihat dalam dua segi yaitu pertama menyangkut

hierarki nilai. Apakah bekerja dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan sebagai 

rutinitas hidup yang harus dijalani manusia, ibadah atau pandangan-pandangan 

lainnya. Kedua, apakah di dalam hierarki itu ada perbedaan dengan memilih berbagai 

jenis pekerjaan yang tersedia. Bekerja itu sendiri dinilai sebagai sesuatu yang lebih 

tinggi nilainya atau statusnya dari pada mereka yang menganggur3.

Beberapa ilmuwan sudah melakukan penelitian tentang etos kerja atau hal-hal 

yang berkaitan dengan itu. Etos pada mulanya dianggap merupakan kunci sukses di 

tingkat sosial. Pada tahun 1905 Sosiolog Jerman, Max Weber, 

hubungan rasional antara etos kerja dan kesuksesan masyarakat Eropa Barat dalam

merumuskan

buku The Protestant Ethic and The Spirit Of Capitalism (Weber, 1958). Etos bangsa 

Jerman yang diformulasikan Weber antara lain bertindak rasional, berdisiplin tinggi,

Abdullah, Taufik. 1979. Agama, Etos Kerja Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES. Hal: 74
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bekerja keras, berorientasi sukses material, tidak mengumbar kesenangan, hemat 

bersahaja, menabung serta berinvestasi (Sinamo, 2005). Pentingnya etos kerja dalam 

bekerja memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia. Tentu saja tidak lepas 

dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, seperti nilai agama yang dianut, pendidikan 

yang diperoleh dalam keluarga atau diluar lingkungan keluarga (misalnya sekolah), 

tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakat, dan sebagainnya.

Sebagai contoh, di kalangan Bangsa Jepang dulu dorongan yang timbul 

adalah dari agama. Orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh dianggap akan 

memperoleh ganjaran yang tidak kalah mulianya dari orang yang paham benar 

dengan Ketentuan-ketentuan agama. Pada umumnya orang tidak hanya memikirkan 

kehidupannya sekarang, tetapi juga kehidupannya setelah meninggal dunia. Dengan 

demikian, pikiran bahwa bekerja keras dinilai sama pentingnya untuk ganjaran 

dikehidupan nanti dengan pengetahuan agama merupakan motivasi yang kuat untuk 

mendorong orang Jepang bekerja keras dan bersungguh-sungguh4. Selain itu Weber 

(Sudrajat, 1994) menyebutkan bahwa etika Protestan merupakan perangsang yang 

kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap 

pembentukannya. Etika protestan berisi ajaran tentang etika bahwa 

diharapkan harus bekerja keras dan giat memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya 

sebagai cara untuk mencapai keselamatan akhirat dengan agama sebagai landasannya.

manusia

4 Anoraga, Pandji, dkk. 1995. Psikologi Industri dan Sosial. Jakarta; Pustaka Jaya. Hal: 42.
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Penelitian tentang etos kerja Pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang, dalam hal ini difokuskan pada pegawai PT. PLN. Dimana PT. 

PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang bertugas untuk 

memberikan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat secara continue 

atau terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan listrik. 

PT. PLN juga terbagi menjadi beberapa yaitu PT. PLN PIKITRING yaitu Proyek 

Induk Pembangkit dan Jaringan dimana bertugas merencanakan, pembangunan 

misalnya seperti PLTA, PLTU dan lain- lain. Ada juga PT. PLN Pembangkitan 

Sumbagsel, yaitu bertugas mengelola, mengkoordinir serta memelihara pembangkit- 

pembangkit tenaga listrik seperti PLTA Musi, PLTU Indralaya dan lain-lain. Serta 

ada juga Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) dimana tugasnya mengkoordinir, 

mengelola pasokan listrik dan terbagi menjadi 2 unit yaitu Unit Pelayanan Transmisi 

dan Unit Pengatur Beban.

PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang merupakan 

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sistem perusahaan yang digunakan 

yaitu good corporate governance atau pemerintahan yang baik, dimana mengandung 

dua pengertian yaitu merupakan “nilai-nilai” yang menjunjung tinggi keinginan atau 

kehendak masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mencapai tujuan, kemandirian, dan keadilan sosial. Sedangkan 

makna lainnya adalah aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk tujuan nasional.

5



Tetapi pada kenyataannya pemadaman listrik sering sekali terjadi sehingga 

menyebabkan meningkatnya keluhan masyarakat, meskipun pemadaman listrik ini 

sering terjadi karena faktor alam seperti hujan, petir, badai dan lain-lain, Hal tersebut 

merupakan keluhan dari masyarakat karena sangat bergantung dengan listrik. 

Sejumlah kalangan pengusaha di Kota Palembang mengeluhkan peningkatan 

frekuensi pemadaman bergilir di sepanjang jam kerja. Krisis listrik ini membuat 

beban yang harus ditanggung pengusaha semakin bertambah, mengingat dampak 

krisis global juga belum berakhir sampai sekarang sehingga menambah pengeluaran 

pengusaha untuk menyediakan pengganti listrik dengan menggunakan bahan bakar.5

Selain itu pemadaman listrik yang teijadi di Kota Palembang dan Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan pada tanggal 15 september 2011. Dimana merupakan 

daerah pemadaman listrik terparah yang mengganggu aktivitas keseharian maupun 

usaha-usaha kecil maupun besar. Pemadaman tersebut dikarenakan adanya perbaikan 

gardu induk talang kelapa terkait dengan keandalan listrik menjelang 

mendatang. Selain itu juga masyarakat menyayangkan karena tidak adanya 

pemberitahuan terlebih dahulu dimana pemadaman listrik ini terjadi selama 14 jam.6 

Selain dari kerusakan PLN juga menggunakan bahan bakar diesel untuk 

menggerakkan pengoperasian listrik ke masyarakat, sehingga sering kali terjadi

sea games

5
Wisnu Widiantoro, (dalam Kompas edisi Maret 2009).

6 Dalam Tempo edisi 16 September 2011.
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pemadaman bergilir untuk menghemat bahan bakar yang ada. Oleh sebab itu yang 

ingin dilihat bagaimanakah gambaran etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada 

Pelayanan Transmisi Palembang tersebut, karena sebagai seorang pegawai

adil dan merata dalam

Unit

dituntut untuk bekerja secara professional, jujur, 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, perusahaan dan pembangunan. Setiap

pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang juga harus 

mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu juga 

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, 

kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Pentingnya etos kerja dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi Pegawai PT. 

PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang memegang peranan yang 

sangat mendasar karena sebagai penyalur listrik ke masyarakat pegawai PT. PLN 

harus memberikan pelayanan terbaik dalam hal ketenagalistrikan. Tentu saja 

semuanya itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, seperti nilai 

agama (keyakinan) yang dianutnya, ekonomi atau pendapatan keluarganya, 

pendidikan yang di peroleh dalam keluarga atau di luar pendidikan keluarga 

(lingkungan dan sekolah) serta tradisi-tradisi kebudayaan dan adat istiadat 

berlaku di sekitar tempat tinggal masyarakat, dan sebagainya.

yang
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di angkat di 

dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja pegawai PT. PLN 

(Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian 

13.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

serta menganalisis Etos Kerja Pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja pegawai PT. 

PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang.

8



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiahMelalui

pemahaman mengenai konsep etos keija serta memperkaya perkembangan 

ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji dan menganalisis berbagai dimensi yang 

berkaitan tentang ketenagakerjaan. Selain itu juga dapat di gunakan sebagai 

masukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosiologi, 

terutama yang berhubungan dengan etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada

dan

Unit Pelayanan Transmisi Palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dan

informasi penting perihal kebiasaan etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada

Unit Pelayanan Transmisi Palembang dalam membina etos kerja pegawai yang

lebih baik lagi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Masalah etos kerja merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Etos 

didefinisikan sebagai kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang 

berbeda dari individu atau kelompok, bahkan dapat dikatakan bahwa etos pada 

dasarnya adalah tentang etika. Etos bukan sekedar bekerja, melainkan kepribadian 

yang bermuatan moral dan menjadikan landasan moralnya dalam mencapai makna

9
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dalam industri rotan di Tegal Wangi dan etos kerja dalam kaitannya dengan nilai

informan memiliki strategi bertahan hidup. !budaya. Hasilnya menunjukkan para 

Strategi yang digunakan oleh pedagang rotan yaitu menjalin hubungan yang baik

terhadap konsumen dan pihak-pihak yang membantu penjualanan rotannya. 

Kebanyakan dari mereka memandang pekerjaannya sebagai tanggung jawab. Seperti 

pengrajin rotan dan tokoh agama memandang pekerjaannya sebagai kewajiban di 

dunia dan di akhirat. ABRI tidak hanya mencari nafkah, tetapi pengabdiannya

terhadap Negara. Selain itu juga adanya ungkapan rame ing gawe suci ing pamrih 

seperti para guru yang memiliki pedoman kerja tersebut. Selain itu nilai-nilai seperti 

kejujuran dan kedisiplinan dianggap dapat mendukung keberhasilan keija

masyarakat.

Pentingnya etos kerja dalam kehidupan sehari-hari memegang peran yang 

sangat mendasar. Tentu saja semuanya itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai 

memepengaruhinya, seperti nilai agama (keyakinan) yang dianutnya, ekonomi atau 

pendapatan keluarganya, pendidikan yang diperoleh dalam keluarga atau di luar 

keluarga (lingkungan dan sekolah) serta tradisi-tradisi kebudayaan dan adat istiadat

yang

yang berlaku di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat, selain itu juga 

pentingnya keberagaman budaya. Budaya dalam artian perilaku khas suatu kelompok

sosial termasuk gaya hidup, kebiasaan, dan nilai-nilainya. Etos kerja yang tumbuh 

disini adalah kerja keras, disiplin, berhemat menabung dan mengutamakan
pendidikan.
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Selain itu juga Zunaidah (2000) dalam penelitiannya mengenai: “Faktor- 

faktor yang mempengaruhi Etos Kerja Pekerja Pedesaan Di Kecamatan Tanjung Batu

umum untuk mengungkapkanKabupaten Ogan Ilir”. Yang bertujuan secara

gambaran lengkap mengenai etos kerja masyarakat pedesaan, terutama pekeija

pertanian di penelitian ini memakai penelitianpedesaan di sektor pertanian dan 

kuantitatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etos keija tersebut yaitu tingkat

non

penghasilan, jumlah tanggungan, besarnya kebutuhan, tingkat usia kerja, tingkat 

pendidikan, status dalam pekerjaan serta tingkat kepuasan keija. Dan hasilnya 

semakin tinggi etos kerja non pertanian.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjok Soewarso (1995) yang

berjudul “ Persepsi Tentang Etos Kerja Kaitannya Dengan Nilai Budaya Masyarakat

Jawa Tengah”. Dimana disebutkan bahwa masyarakat kelurahan Landungsari 

mempunyai pandangan bahwa dalam memilih dan melakukan pekerjaan haruslah 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki orang yang bersangkutan. Adanya ungkapan 

bahwa masyarakat Jawa itu pemalas, nyatanya tidak benar. Dengan kata lain, 

pengaruh nilai budaya jawa mengena dalam mereka melakukan aktivitas 

pekerjaannya dimana nilai budaya tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Lain halnya dalam penelitian tentang Etos Kerja Pengrajin Songket (Studi di 

Kelurahan 30 Ilir Palembang) ini menekankan pada etos kerja pengrajin songket 

dalam etos kerjanya serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi 

yang tercermin dari tindakan sosial yang dilakukan. Dimana terkait dalam

pengrajin

upaya
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sosialnya, penghargaan dari masyarakat, prestise dan 

pemenuhan kebutuhan primernya. (Balkis Aprilia: 2002)

Penelitian-penelitian yang dilakukan di atas menekankan pada masalah- 

masalah etos kerja yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang ditinjau dari 

aktifitas sosial dan gaya hidup yang dilakukan masyarakat. Dalam penelitian tentang 

kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang ini 

menekankan pada etos kerja pegawai, khususnya pegawai PT. PLN (Persero) pada 

Unit Pelayanan Transmisi Palembang dimana yang ingin diketahui arti kerja menurut 

pegawai serta nilai-nilai apa saja yang mempengaruhi serta faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi etos kerja tersebut.

meningkatkan status

etos

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerja adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya saja kebutuhan 

terhadap barang dan jasa. Bekerja merupakan aktifitas sosial bagi manusia dengan 

dua fungsi pokok, yaitu:

a. Memproduksi barang dan jasa bagi diri sendiri dan orang lain.
b. Mengikat individu dalam interelasi manusiawi dengan individu lain, 

karena orang harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain 
untuk mempertahankan keberadaannya.7

Sebagai mahluk berkarya, bekerja membuat manusia mampu mengeksplorasi 

dan mengaktualisasikan segenap potensi dirinya, dengan bekerja dan melalui

Kartono, kartini. 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin yang Abnormal Itu.
Jakarta; PT. RajaGrafindo. Persada. Hal: 15.
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eksistensi hidupnya dan menegakkan martabat

sanggup bekerja dengan
pekerjaan manusia mengukuhkan

dirinya. Sekedar bekerja pun belum cukup karena kita harus

kreatif dan positif. Kemauan hanya untuk bekerjaprofessional yaitu bekerja

saja belumlah berarti kesanggupan 

manusia. Manusia membutuhkan piranti yang efektif untuk mengubah kemauan

secara

, melainkan baru sekedar respon terhadap aspirasi

menjadi kesanggupan professional. Piranti terpenting dan terutama itu adalah etos

kerja (Sinamo, 2005).

Dalam bekerja akan terdapat birokrasi yaitu merupakan sarana untuk

merealisasikan tujuan-tujuan. Menurut Weber, birokrasi merupakan organisasi tanpa

mempunyai keinginan pribadi di mana pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang 

netral. Seperti halnya PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang, 

di mana pemerintah yang melindungi tetapi perusahaan tersebut berjalan mandiri 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Weber juga memberikan beberapa ciri 

birokrasi yaitu: hierarki otoritas, impersonal, peraturan tertulis, promosi berdasarkan

prestasi, pembagian kerja dan efisiensi. Selain itu terdapat Kerja keras bagi 

“Protestan Calvinst” yang menganggap bekerja sebagai suatu panggilan rohani untuk 

mencapai kesempurnaan kehidupan tidak hanya hidup lebih baik tetapi mereka dapat 

empatkan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang tangguh. Dalam bekeija akan 

timbul interaksi sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi soial

umat

men

akan terjadi apabila ada komunikasi sehingga membentuk hubungan kerjasama dalam 

kehidupan sehingga timbul stimulus dan respon. Stimulus adalah input yang
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hal sedangkan respon merupakan suatu reaksi 

baik dalam bekerja maka akan

diberikan untuk menjelaskan suatu

tanggapan. Dengan adanya kerjasama yangatau

timbul motivasi. Motivasi dari kata lain yaitu motivus adalah sebab, alasan dasar,

berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia.pikiran dasar, atau ide yang 

motivasi kerja tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomis yang bersifat material

(misalnya uang). Akan tetapi bisa berwujud respek atau penghargaan dari lingkungan, 

prestise, dan status sosial yang semuanya merupakan ganjaran sosial yang bersifat 

immaterial. Menurut Aribowo Prijosaksono dan Roy Simbel dalam Harian Umum 

Suara Sinar Harapan Dalam Rubrik Motivasi (2000) terdapat tiga jenis atau tingkatan

motivasi:

1. Motivasi yang didasarkan karena ketakutan (fear mitivatiori). Dimana 
seseorang melakukan sesuatu karena takut kejadian buruk terjadi.

2. Motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Seseorang ingin mencapai sesuatu 
karena ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu.

3. Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (Inner Motivation) yaitu 
karena didasarkan atas misi atau tujuan hidup tertentu.

Dari motivasi inilah maka akan timbul etos kerja. Etos berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “etika” yang berarti watak atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan baik 

dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang baik atau 

buruk, benar atau salah dalam melakukan tindakannya. Etika menggambarkan 

perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah

suatu
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dimana berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Dengan demikian etika dapat 

diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Etika yang dikembangkan di PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang yaitu menekankan prinsip profesionalisme yaitu dimana PLN 

menghargai dan memberi kesempatan bagi anggota perusahaan yang kompeten dan 

membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktifitasnya, mengutamakan 

kepentingan perusahaan yaitu PLN konsisten untuk mencegah terjadinya benturan 

kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan bisnis yang diambil ditujukan 

demi kepentingan perusahaan, peka dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan 

dimana PLN senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai, dan menjaga 

citra perusahaan, serta membangun hubungan kemitraan atau kerjasama.

Etos kerja menurut Geertz adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan 

dunia yang dipancarkan oleh hidup. Pengertian “etos“ mengacu pada pemikiran 

Geertz dalam Depdikbud (1995/1996:3) yang menunjukkan pada sifat, watak, 

kualitas kehidupan bangsa, moral dan gaya estetika. Etos adalah sikap mendasar 

terhadap diri bangsa dan terhadap dunia yang direfleksikan dalam kehidupan. Etos 

pada mulanya justru dianggap merupakan kunci sukses ditingkat sosial, pada 1905 

sosiolog Jerman, Max Weber, merumuskan hubungan rasional antara etos kerja dan 

kesuksesan suatu masyarakat dalam buku klasik The Protestant Ethic and The Spirit 

of Capitalism. Etos bangsa Jerman yang diformulasikan Weber 

intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja. Selain itu

mampu

antara lain
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bersandarkan kepada cita-cita ketekunan, hemat, 

menahan diri sehingga dianggap sebagai

juga semangat kapitalisme yang

berperhitungan, rasional dan sanggup 

pembenaran sebagai orang yang terpilih. Menurut Weber etos inilah pangkal

kemajuan masyarakat protestan di Eropa dan Amerika.

Kapitalisme berevolusi ketika kaum protestan mendefinisikan semangat 

kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang menunjang pengajaran keuntungan 

ekonomi secara rasional. Weber mengatakan bahwa kerja merupakan Beruf atau 

panggilan, kerja tidaklah sekedar pemenuhan kebutuhan tetapi merupakan tugas suci. 

Pensucian kerja atau perlakuan terhadap keija sebagai suatu usaha keagamaan yang 

akan menjamin kepastian dalam diri akan keselamatan. Terjalinnya etika protestan 

dengan semangat kapitalisme dimungkinkan oleh proses “rasionalisasi dunia". 

Sebagai contoh agama Tokugawa. Bangsa Jepang dahulu maju karena adanya 

dorongan yang timbul dari agama. Orang yang bekerja keras dan bersungguh- 

sungguh dianggap akan memperoleh ganjaran yang tidak kalah mulianya dari orang 

yang paham benar dengan ketentuan-ketentuan agama8. Etos kerja suatu masyarakat 

lahir dan berkembang berdasarkan standar dan norma-norma yang dijadikan orientasi 

nilai masyarakat. Etos kerja suatu masyarakat memang merupakan suatu sikap yang 

dikehendakinya dengan bebas yang tumbuh dari suatu kesadaran untuk selalu bekerja 

dengan tekun. Dengan demikian, etos kerja yang dimaksud disini adalah alat dalam

Alfaris. M. Pedaga"8 " PaSar RetaU Jakabari"8 Palembang. Inderalaya: FISIP
\
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pemilihan. Etos juga merupakan landasan ide, cita-cita atau pikiran yang menentukan

sistem tindakan.

Menurut Tjondronegoro, dalam Zunaidah (2000: 12) bahwa etos sebenarnya 

menilai hasil kemauan dan perilaku manusia berdasarkan prasyarat dan tolak ukur 

Berarti dalam mengupas etos kerja, bukan saja perilaku manusia dan 

motivasinya yang dilihat, tetapi juga kineijanya. Dalam pengertian etos kerja tertentu 

ada norma (tolak ukur) yang menjadi sumber acuan untuk menilai hasil perilaku 

manusia. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (2004) disebutkan bahwa etos keija 

adalah nilai yang melandasi norma-norma sosial tentang kerja. Etos berarti watak 

dasar masyarakat, sedangkan perwujudan luarnya adalah struktur dan norma sosial. 

Ada dua pengertian pokok yang diupayakan pemerintah dalam etos kerja yaitu 

pengembangan diri (Self-Development) dan peningkatan diri. Pengembangan diri 

merupakan suatu proses pendidikan diri yang dilakukan seseorang secara mandiri 

sedangkan peningkatan diri merupakan usaha untuk selalu memperbaiki perilaku 

sehingga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dibidang administrasi 

pemerintahan.9

tertentu.

Pengertian lain tentang etos kerja diantaranya dikemukakan oleh Muchtar 

dalam Rozami (2007:17) bahwa etos kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang

9 Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta; PT. RajaGrafmdo Persada. Hal:
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dipengaruhi cara pandang terhadap pekerjaan. Dimana etos kerja dibedakan dalam 

tiga tingkatan yaitu:

a. Etos kerja ekonomi yaitu etos kerja yang dilandasi oleh cara pandang bahwa 
bekerja adalah sarana untuk mencari nafkah semata-mata, 

h.. Etos kerja sosial yaitu etos kerja yang dilandasi oleh cara pandang bahwa 
bekerja bukan sekedar mencari nafkah tetapi juga untuk pengembangan diri, 
pengadian kepada masyarakat dan bangsa, 

c. Etos kerja filosofis yaitu etos kerja yang dilandasi tidak hanya oleh nilai-nilai 
ekonomis dan sosial dari pekerjaan tetapi juga oleh nilai-nilai filosofis.

Selain etos kerja dikenal pula kata etiket. Dimana etiket hampir mendekati

dengan pengertian akhlak atau nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk atau

disebut juga moral. Dalam etos kerja akan timbul moralitas atau nilai-nilai yang yang

menjadi pegangan cara hidup atau mengatur tingkah laku seseorang. Moralitas akan 

mengandung beberapa faktor yaitu:

1. Bentuk putusan tertentu yang mengandung kualitas moral, keharusan 

tanggung jawab.

Kepantasan yang dijadiukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Aturan, ide, prinsip, kebajikan yang bersifat umum dimana berlandaskan 

pengambilan keputusan khusus.

Ide, aturan yang menggerakkan jiwa untuk berbuat.
Titik pandang yang dipergunakan melakukan penelaran atau perbuatan.
Sanksi, bertanggung jawab, memuji atau menyalahkan.

atau

2.

3.

4.

5.

6.
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akan muncul beberapa pertimbangan moral yangDalam moralitas juga

merupakan konsistensi penalaran seseorang, dimana hal tersebut sangat bergantung 

terhadap pola pikir seseorang di mana pola pikir diperoleh sesuai proses logika bukan

muncullah beranekaragam perilaku sosial.pembawaan lahir. Oleh karena itu 

Keberanekaragaman perilaku sosial ini terbentuk dalam suatu kebudayaan

masyarakat yang tersusun dari tingkah laku.

Etos kerja dalam suatu masyarakat lahir dan berkembang atas standar yang 

dijadikan norma-norma di dalam masyarakat. Sumber utama bagi etos kerja yang 

baik adalah keyakinan religions, dimana terdapat hubungan yang signifikan antara 

ajaran-ajaran agama dengan etos keija suatu masyarakat. Misalnya saja bagi para 

pemeluk agama hindu, ajaran yang terkandung dalam Dharma merupakan dasar bagi 

etos kerja mereka. Masyarakat hindu memiliki kewajiban untuk mentaati hukum 

karmagoya, suatu norma yang menyatakan bahwa bekeija dengan dharma masing- 

masing merupakan inti dari yadnya atau ibadah. Sedangkan etos keija bangsa Jerman 

menurut para Sosiolog, terkait erat dengan etos kerja Protestan yang mengedepankan 

enam prinsip, yakni:

1. bertindak rasional,

2. berdisiplin tinggi,

3. bekerja keras,

4. berorientasi pada kekayaan material,
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5. menabung dan berinvestasi, serta

6. hemat, bersahaja dan tidak mengumbar kesenangan.

Dalam melihat pengaruh etos kerja terhadap faktor yang mempengaruhi, maka 

weber melihat ini sebagai kenyataan sosial yang di dasarkan pada motivasi individu 

dan tindakan sosial10. Secara definitif, weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu 

berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) 

tindakan sosial serta antara hubungan sosial untuk masuk kepenjelasan kausal. Atas 

dasar rasionalitas tindakan sosial, weber membedakannya dalam 4 tipe yaitu:

yang

1. Tindakan rasionalitas instrumental (Zwechrationalitat)

Tindakan sosial yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan yang sadar 
yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakan untuk 
mencapainya.

2. Tindakan rasionalitas berorientasi nilai (Wertrationalitat)

Tindakan dimana alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan 
perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya telah ada dalam hubungannya 
dengan nilai-nilai individu bersifat absolut atau merupakan nilai akhir 
baginya. Nilai-nilai akhir bersifat non rasional dimana seseorang tidak dapat 
memperhitungkan secara obyektif tujuanmana yang dapat di pilih. Dengan 
kata lain nilai-nilai rasional seperti kegunaan atau efektifitas tidak relevan.

3. Tindakan tradisional

Tindakan yang didasarkan pada kebiasaan dan institusi yang telah diabsahkan 
atau suatu tradisi yang telah mapan sebagai kerangka acuannya.

10 Johnson, Doyle Paul (Teijemahan Robert MZ Lawang). 1986. Hal: 214.
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4. Tindakan afektif

Tindakan yang ditandai dengan dominasi perasaan 
intelektual atau perencanaan yang sadar. (Johnson; 22U-2ZZ;.

atau emosi tanpa refleksi

Berkaitan dengan etos kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan 

Transmisi Palembang, maka akan dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

tentang etos kerja. Seperti nilai-nilai agama, tradisi, jumlah pendapatan, jumlah 

tanggungan, jumlah kebutuhan, usia kerja, tingkat pendidikan dan status pendidikan 

serta kepuasan bekerja dimana semua itu mempengaruhi etos kerja. Di antara nilai- 

nilai tersebut mana yang sangat berpengaruh dan kurang berpengaruh. Sehingga dapat 

dilihat etos kerja mereka dari nilai-nilai yang merupakan bagian dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi etos kerja pegawai tersebut, akan tetapi bukan menunjukkan 

bahwa etos kerjanya baik atau buruk akan tetapi hanya sebagai penggambaran saja 

bagaimana etos kerja pegawai tersebut. Adapun gambaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi etos kerjanya akan dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan erat dengan individu itu sendiri atau berkaitan 

dengan nilai-nilai yang merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi etos kerja yang ada di dalam dirinya sendiri (pegawai). Sedangkan 

faktor eksternalnya menyangkut masalah-masalah diluar individu. Gambaran ini akan

berkaitan dengan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi etos kerja pegawai tersebut. 

Nilai-nilai disini adalah yang berkaitan dengan pegawai tersebut apakah ada
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tidak terhadap etos kerja pegawai tersebut. Adapun nilai-nilai yang

terbuka terhadap kritik dan saran
pengaruhnya atau

dimiliki PT. PLN yaitu Nilai saling percaya diman; 

serta bersedia menerima informasi yang diperlukan sesama anggota perusahaan

i dengan kewenangan dan batas-batas yang diijinkan. Berpikir dan berperilaku 

positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian nilai integritas yaitu mematuhi 

dan menghormati peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan dalam 

melaksanakan tugas, menghargai persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis. Selain itu nilai peduli yaitu memelihara, melengkapi 

dan memperbarui informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan 

memberikan pelayanan sebaik mungkin baik sesama anggota perusahaan, pelanggan

sesuai

atau mitra kerja. Terakhir yaitu pembelajar d i mana bekerja berdasarkan standar

terbaik dan professional sehingga di dapatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan

yang berbobot, serta bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama

anggota perusahaan.

Faktor internal dari etos kerja pegawai PT. PLN yaitu faktor penghasilan,

faktor sosial, faktor nilai-nilai agama, faktor ekonomi, serta faktor sumber daya 

manusianya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berkaitan dengan pihak 

luar yaitu kebijakan PT. PLN dalam meningkatkan karier pegawai PT. PLN dan 

faktor sarana dan prasarana pendukung. Seperti yang ditulis Toto Tasmara dalam 

bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim bahwa: ciri-ciri orang yang mempunyai dan

menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang
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mendalam bahwa bekerja itudilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat 

merupakan bentuk ibadah, suatu panggilan dan perintah Allah yang akan memuliakan 

dirinya, memanusiakan dirinya sebagai bagian dari amnesia pilihan, diantaranya.

1. Memiliki jiwa kepemimpinan
2. Selalu berhitung
3. Menghargai waktu
4. Dia tidak pernah puas berbuat kebaikan
5. Hidup hemat berefisien
6. Memiliki jiwa wiraswasta
7. Memiliki insting bersanding dan bersaing
8. Keinginan untuk mandiri
9. Haus untuk memiliki sifat keilmuan
10. Berwawasan makro (Universal)
11. Memperhatikan kesehatan dan gizi
12. Ulet, pantang menyerah
13. Berorientasi pada produktivitas.

Berdasarkan pendekatan tindakan Weber, maka dapat dilihat nilai-nilai apa 

saja yang dapat mempengaruhi etos kerja serta faktor-faktor apa saja yang yang 

termasuk dalam etos kerja. Sehingga dapa diketahui seperti apa gambaran etos kerja 

pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang.

Tasmara, Toto. 1995. Etos Kerja Pribadi Muslim. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. Hal:: 26-61.
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Bagan 1

Kerangka Pemikiran

Etos Kerja Pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi

Palembang

Faktor Mempengaruhi

Faktor Internal:

Faktor Penghasilan, Faktor Sosial, 
Faktor Agama, Faktor Sumber Daya 
Manusia, Faktor Ekonomi.

Etos Kerja Dalam 
Hierarki Nilai: Etos Kerja 

Pegawai PLN>
Tanggung Jawab, 
Disiplin, Prestasi 
kerja t

Faktor Mempengaruhi

Faktor Eksternal:

Kebijakan Perusahaan Untuk 
Pegawai, Faktor Sarana dan 
Prasarana Pendukung.
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji, maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006).12 Metodologi 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat 

menguraikan tentang karakteristik dari suatu keadaan, dimana penelitian ini

hanya pada taraf pengumpulan fakta-fakta saja. Dalam hal ini penelitian ini akan

mengungkapkan masalah atau fenomena mengenai gambaran etos kerja pegawai

PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) pada 

Unit Pelayanan Transmisi Palembang, tepatnya di Jalan Mangkunegara No.lA

Palembang. Dengan pertimbangan bahwa PT. PLN (Persero) pada Unit 

Pelayanan Transmisi Palembang merupakan kantor pusat distributor pemasok 

listrik secara continue atau terus menerus ke seluruh kawasan di Palembang,

12 Moleong, J Lexi. 2006. Metode Penelitian Kualilati/. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 3.
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kerja yang dimiliki pegawai PT. PLNsehingga ingin diketahui bagaimana 

(Persero) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja pegawai.

etos

1.7.3 Unit analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu pegawai 

PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang yang telah bekeija 

5 (lima) tahun.

PT.

1.7.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian13. Penentuan informan dalam 

penelitian ini dengan cara purposive atau ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. 

Jumlah pegawai PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Palembang adalah

sebanyak 173 pegawai. Di mana perempuan sebanyak 16 pegawai, sedangkan 

laki-laki sebanyak 157 pegawai.14

Adapun informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki 

kriteria sebagai berikut:

1. Informan utama dalam penelitian ini:

Staf pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi 

Palembang yang bekerja lebih dari 5 tahun. Hal ini dikarenakan mereka

13 Moleong, J Lexi. 2006. Hal: 190.

14 Data PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang 2011
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dari lima tahun kemungkinan kinerjanya menurun

kesadaran dan tanggung jawab yang menurun.

dari

yang bekerja lebih

biasanya disebabkan 

Dimana dalam penelitian ini dipilih 6 orang pegawai sebagai informan

bahwa dengan alasan bahwa data atau173 pegawai dengan alasan 

informasi yang diperoleh sudah cukup. Dari daftar hadir, pegawai datang

sudah dijadwalkan. Apabila adadan pulang kantor sesuai dengan apa yang 

pegawai yang datang terlambat berkali-kali akan mendapatkan teguran

serat surat peringatan dari atasan.

2. Informan Pendukung dalam penelitian ini:

Pegawai yang memiliki posisi jabatan struktural di PT. PLN (Persero) 

pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang. Dimana dipilih 5 orang

pegawai yang memiliki jabatan struktural. Seperti Manajer Unit Pelayanan

Transmisi Palembang, Manajer Transmisi dan Gardu Induk Boom Baru,

Supervisor ADM, Supervisor OPHAR Jaringan, Supervisor Operasi 

Pemeliharaan dan Gardu Induk. Dimana mereka berusaha menjalankan 

tugas sebaik mungkin, agar dapat memberikan pelayanan listrik kepada 

masyarakat sebaik mungkin.

1.7.5 Pembatasan Konsep

1. Etos kerja menurut Taufik Abdullah (Soewarso, 1995;4) adalah alat 

dalam pemilihan yang dapat dilihat dalam dua segi. Pertama 

menyangkut kedudukan kerja dalam hierarki nilai. Apakah bekerja
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:

1.7.6 Data dan Sumber Data se

dalam penelitian kualitatif adalah 

adalah data tambahan (data sekunder) 

(Moleong, 2006)15. Dari pengertian itu, maka jenis data dapat diuraikan sebagai

berikut:

Menurut Lofland, sumber data utama

kata-kata dan tindakan, selebihnya

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil 

mendalam. Sumber data dapat diperoleh secara langsung dari informan yang yang 

telah bekerja 5 (lima) tahun. Data primer yang diperoleh dari pegawai PT. PLN 

(Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang yaitu mengenai etos kerja

wawancara secara

pegawai.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau pendukung data primer yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, internet, kajian- 

kajian pustaka yang relevan sehinggah dapat memberikan pemahaman 

lengkap tentang subjek penelitian.

yang

15 Kutipan dari Alfaris. M. 2004. Hal: 57.
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dianggap sebagai sesuatu kegiatan rutin yang arus dijalani manusia, 

ibadah atau terdapat pandangan-pandangan lainnya. Kedua, apakah 

diantara hierarki itu terdapat perbedaan dalam memilih dari berbagai 

jenis pekerjaan yang tersedia. Apakah ada derajat penilaian bahwa 

pekerjaan yang satu lebih penting dari pekerjaan yang lain. Jadi definisi 

tentang etos kerja menurut Taufik Abdullah diatas, maka akan dibatasi 

konsep mengenai etos kerja di dalam penelitian ini. Batasan konsep 

etos kerja disini adalah menyangkut nilai-nilai yang dianut atau dipakai 

oleh pegawai tersebut yang berkaitan, baik itu mengenai pegawai 

memberikan makna kerja itu sendiri maupun dalam kehidupan meraka 

sehari-hari.

2 Pegawai PT. PLN ( Persero) adalah mereka yang telah memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas serta ditetapkan berdasarkan aturan yang 

beralaku.

3 Unit Pelayanan Transmisi Palembang yaitu perseroan terbatas yang 

berperan disetiap pembangunan fasilitas kelistrikan. Dimana berada dan 

bertanggung jawab terhadap Negara, direksi dan dewan komisaris.
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1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

1 Observasi

Pengamatan atau penginderaan langsung terhadap 

proses, atau perilaku subjek. Dimana peneliti akan datang secara langsung

sistematis fenomena-fenomena

situasi, kondisi,

ke lokasi penelitian dan mencatat secara 

yang akan diselidiki. Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yaitu 

diukur secara tidak langsung, misalnya berupa sikap, aktivitas yang terjadi

(Marzuki, 1997). Dengan penelitian secara langsung peneliti mencata etos 

kerja pegawai PT. PLN (Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi 

Palembang. Catatan observasi menimbulkan deskripsi data secara holistis 

sehingga konteks fakta tersebut dapat di amati. Dalam proses observasi 

peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar atau dirasakan atas 

aktifitas dan sikap yang tampak. Adapun observasi pada penelitian ini 

dilakukan pada saat jam kerja berlangsung. Yang dilihat disini bagaimana 

pegawai menjalankan tugasnya berdasarkan tanggung jawab dan tugasnya 

masing-masing.

2. Wawancara

Usaha untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan pendapat 

secara lisan dari seseorang (Informan) secara langsung mengenai subjek 

penelitian. Wawancara mendalam dalam peneitian ini adalah pedoman 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide 

interview) dimana tujuannya adalah memudahkan peneliti dalam

wawancara

proses
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penggalian informasi. Guide interview memberikan kebebasan informan

untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan perasaan serta 

pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Tujuannya

diwawancara bebas untukadalah memungkinkan pihak yang 

mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-

istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti serta tidak sekedar 

menjawab pertanyaan. Melalui teknik wawancara ini, data diperoleh 

dengan mengajukkan sejumlah pertanyaan yang mendalam mengenai hal- 

hal yang menyangkut pokok permasalahan dalam penelitian tersebut,

dimana peneliti sebelumnya membuat pedoman wawancara yang sangat

umum dengan mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa

menentukan urutan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di peroleh 

melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi ini adalah data sekunder yang berguna untuk menambahkan 

data-data dari data primer.

1.7.8 Teknik Analisis Data

1. Pemprosesan satuan (Unityzing)

Dalam Unityzing ada dua tahap yaitu tipologi satuan dimana tahap 

sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh subjekini memberikan nama
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g dikehendaki oleh latar penelitian maksudnya peneliti menulis apa 

yang dipikirkan atau yang dikemukakan oleh informan dalam bentuk

peneliti berdasarkan

terdiri dari informasi 

kemudian disusun untuk

yan

diartikan olehakanbahasanya yang

pengamatannya, kemudian penyusunan yang 

mempunyai arti yangkecil yang

memudahkan kategorisasi.

2 Kategorisasi

Adalah suatu tumpukkan data yang disusun atas dasar pikiran, 

intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Alasan-alasan, pandangan-

pandangan dalam memaknai arti pekerjaan sebagai pegawai PT. PLN 

(Persero) pada Unit Pelayanan Transmisi Palembang. Data-data yang 

menyangkut tentang faktor penghasilan, faktor sosial, faktor nilai-nilai 

agama, faktor kedisiplinan serta faktor sumber daya manusianya. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berkaitan dengan kebijakan 

PT. PLN dalam meningkatkan karier pegawai PT. PLN dan faktor 

sarana prasarana pendukung.

3 Penafsiran Data

Pada tahap ini menggunakan metode deskriptif 

menggambarkan dan menceritakan penelitian yang sesuai dengan

semata-mata
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permasalahan yang ada di atas atau mengambil kesimpulan dan hasil 

penelitian16.

16 Moleong, J Lexi. 1996. Hal: 21.
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