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RINGKASAN EKSEKUTIF 

IWAN KRESNA SETIADI, 2004. Analisis Kepuasan Perusahaan 
Manufaktur Pengguna Jasa Outsourcing  Sumber Daya Manusia PT. 
KGM. Di bawah bimbingan BUDI SUHARJO dan IDQAN FAHMI. 

 
 

Salah satu cara yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan 
untuk meningkatkan daya saing, adalah dengan melakukan 
outsourcing, yaitu usaha untuk mengontrakkan suatu kegiatan pada 
pihak luar untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Bentuk 
outsourcing yang dilakukan antara lain di bidang : logistik, manufaktur, 
pemeliharaan dan sumber daya manusia. Outsourcing di bidang 
sumber daya manusia mekanismenya, service provider  menempatkan 
sejumlah karyawan yang diminta oleh service user untuk melakukan 
pekerjaan tertentu dan menempatkan seorang (atau lebih) supervisor 
untuk memberikan supervisi kepada karyawan yang ditempatkan, 
karena pekerjaan yang diserahkan kepada service provider 
dilaksanakan di tempat service user. Atas jasa pekerjaan yang 
dilakukan oleh service provider ini, service user akan membayarkan 
biaya jasa pengelolaan (management fee) yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari total gaji karyawan secara akumulatif yang 
ditempatkan di perusahaan pemakai jasa outsourcing. 

Penelitian yang dilakukan ini, mengambil studi kasus pada 
perusahaan penyedia jasa outsourcing di bidang sumber daya manusia 
PT. Kinarya Gayuh Mukti (KGM). Sejak berdiri, perusahaan ini belum 
pernah sekalipun mengadakan survey kepada para pelanggannya 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan selama 
menggunakan jasa KGM. Sampai saat ini, KGM tercatat pernah 
menangani 25 service user, di mana 22 di antaranya masih sebagai 
pengguna jasa KGM dan 3 lainnya sudah berhenti menggunakan jasa 
KGM. Untuk memperoleh akurasi dalam meneliti karakteristik populasi, 
maka dilakukan sensus terhadap seluruh anggota populasi, yaitu ke 25 
perusahaan service user tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran 
secara lengkap mengenai persepsi seluruh  konsumen tentang tingkat 
kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan KGM dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepuasan para service user. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimana tingkat kepuasan service user terhadap layanan jasa yang 
disediakan oleh KGM selaku service provider ? (2) Faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi kepuasan service user sebagai pelanggan KGM ? 
(3) Strategi apa yang harus dijalankan oleh KGM dalam usaha 
meningkatkan kepuasan service user selaku pelanggan ? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan : (1) Mengukur tingkat kepuasan service user selaku 
pengguna jasa outsourcing di bidang sumber daya manusia yang 
disediakan oleh KGM, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan service user selaku konsumen pemakai jasa 
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KGM, (3) Merumuskan strategi  peningkatan kepuasan pelanggan untuk 
KGM sebagai pelaku usaha outsourcing di bidang sumber daya 
manusia. 

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, digunakan 
beberapa jenis analisis, yaitu : Analisis Deskriptif, Analisis Diagonal 
(Suharjo Split). Analisis Structural Equation Modelling (SEM), Analisis 
Chi-Square Interaction Detection (CHAID) dan Analisis Penalty-Reward. 
Analisis Deskriptif ini merupakan kegiatan untuk menyarikan data 
mentah sehingga hasilnya dapat ditafsirkan, yaitu melalui 
pengelompokkan atau pemisahan komponen atau bagian yang relevan 
dari keseluruhan data sehingga data menjadi lebih mudah dikelola. 
Analisis Diagonal (Suharjo Split) merupakan analisis yang dilakukan 
untuk mengevaluasi layanan efisiensi atribut, di mana atribut di atas 
garis efisien disebut layanan berlebihan, sedangkan atribut di bawah 
garis efisien disebut layanan tidak memadai. Analisis SEM digunakan 
untuk mendiskripsikan keterkaitan hubungan linier secara simultan 
peubah-peubah indikator, baik peubah indikator eksogen maupun 
peubah indikator endogen yang sekaligus melibatkan peubah-peubah 
latennya. Analisis CHAID dilakukan untuk mengetahui segmentasi 
konsumen berdasarkan atribut kepuasan dan untuk melihat 
kepentingan atribut dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. 
Analisis Penalty-Reward dilakukan untuk mengelompokkan atribut 
berdasarkan tingkat kepentingannya yang dikaitkan dengan 
kontribusinya terhadap kepuasan secara keseluruhan, yaitu : atribut 
Basic, atribut Performance dan atribut Exciting. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Perilaku 
keluhan service user KGM menunjukkan, 36% responden selalu 
menginformasikan keluhannya kepada sesama service user ataupun 
kepada perusahaan service provider lainnya, sedangkan 64% 
responden lainnya menyatakan tidak akan menceritakan keluhannya 
kepada pihak lain kecuali kepada KGM selaku service provider. Dalam 
hubungannya dengan perilaku keluhan responden, hasil tabulasi silang 
dan analisis Chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara 
kepuasan keseluruhan dengan keputusan untuk tetap menggunakan 
KGM sebagai service provider  dengan mempertimbangkan kualitas 
pelayanan yang sudah diberikan KGM. Sedangkan kepuasan 
keseluruhan mempunyai hubungan dengan penyampaian keluhan ke 
service user atau service provider lain. (2) Besarnya tingkat kepuasan 
service user KGM adalah sebesar  36%, sedangkan 64% lainnya  pada 
tingkat biasa (antara puas dan tidak). Dari hasil tabulasi silang dan 
analisis Chi-square, dapat diketahui tidak terdapat keterkaitan antara 
kepuasan keseluruhan  dengan jenis produk yang dihasilkan 
responden. Kepuasan keseluruhan  mempunyai keterkaitan dengan 
bentuk badan usaha responden dan jumlah karyawan responden. (3) 
Dengan memperhatikan hasil dari berbagai hasil uji analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini, pengelolaan tehadap atribut dibagi 
menjadi  : pengembangan atribut prioritas pertama untuk seluruh 
service user, pengembangan atribut prioritas kedua untuk seluruh     
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service user,  pengembangan atribut untuk service user tertentu dan 
atribut yang perlu dipertahankan performanya. Atribut-atribut yang 
menjadi prioritas pertama untuk segera dikembangkan untuk seluruh 
service user,  terdiri dari :  kualitas tenaga kerja yang ditempatkan 
sesuai spesifikasi, jaminan penggantian tenaga kerja yang tidak 
memenuhi standar prestasi dan pemahaman supervisor tentang 
Undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan atribut-atribut yang 
menjadi prioritas ke dua untuk dikembangkan untuk seluruh service 
user, terdiri dari : diskon tarif jasa pengelolaan untuk penggunaan 
tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan mencapai lokasi kantor 
KGM, kerapian administrasi kepersonaliaan, kesiagaan supervisor di 
lapangan, efektivitas kepemimpinan supervisor dalam mengendalikan 
tenaga kerja yang ditempatkan, keterampilan komunikasi supervisor, 
memperhatikan dan menindaklanjuti setiap keluhan atau permintaan, 
tindakan yang cepat dalam menangani keluhan dan kecepatan dalam 
mengganti tenaga kerja yang tidak memenuhi standard prestasi.  
Atribut-atribut yang dikembangkan untuk service user tertentu, terdiri 
dari :   banyaknya perusahaan yang menjadi service user dan sistem 
payroll atau pembayaran gaji.  Atribut-atribut yang perlu dipertahankan 
performanya, terdiri dari : besarnya tarif jasa pengelolaan, jarak kantor 
KGM ke lokasi service user, lama atau usia KGM terjun sebagai 
penyedia jasa outsourcing, kemudahan memperoleh informasi dan 
pelayanan, penyampaian informasi KGM melalui situs internet, 
penampilan fisik kantor yang memadai, peralatan penunjang, 
penempatan tenaga kerja sesuai jadwal, setiap tenaga kerja yang 
ditempatkan harus melalui tes psikologi, pelayanan kepada semua 
pelanggan tanpa memandang banyaknya karyawan yang ditempatkan, 
kesediaan menanggapi komplain memadai, pelayanan informasi dan 
konsultasi memadai dan pemberian gaji, tunjangan dan kesejahteraan 
karyawan sesuai ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan.  (4) 
Penelitian ini membawa implikasi manajerial  terhadap KGM sebagai 
service provider, terutama di bidang : rekruitmen, pengembangan 
sumber daya manusia, pengembangan sistem dan  budaya 
perusahaan. Ukuran keberhasilan rekruitmen tidak hanya berupa  
pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam waktu yang tepat dan sesuai 
kualifikasi  yang dibutuhkan, tetapi juga tenaga kerja yang ditempatkan 
harus mampu melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat 
memenuhi atau bahkan melebihi standar prestasi yang ditetapkan. 
Sejalan dengan bertambahnya usia KGM berkecimpung sebagai 
service provider,  diharapkan dapat memberikan  pengalaman dan 
reputasi yang baik, di mana hal ini  tercermin dari sistem operasional 
perusahaan yang mampu memberikan kepuasan para pengguna 
jasanya. Untuk menciptakan budaya perusahaan yang berorientasi 
kepada kepuasan pelanggan, dengan berpedoman pada  falsafah 
perusahaan, perlu dirumuskan berbagai prinsip kerja sebagai pedoman 
seluruh karyawan dalam berpikir, bersikap dan bertindak.  

Akhirnya dari hasil analisis secara keseluruhan, dapat diberikan 
beberapa saran untuk peningkatan kualitas pelayanan KGM, sebagai 
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berikut : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, 
khususnya level supervisor, dengan memberikan pelatihan 
kepemimpinan dan manajemen supervisi mengingat berbagai 
kelemahan yang muncul berkaitan dengan kualitas sumber daya 
manusia. (2) KGM perlu menjalin komunikasi lebih intensif dengan 
service user agar dapat secara dini menangkap berbagai keluhan dan 
masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (3) Untuk menekan 
jumlah karyawan yang tidak dapat memenuhi standar prestasi dan 
untuk lebih menjamin kualitas tenaga kerja yang ditempatkan, KGM 
perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas Bursa Kerja 
Khusus (BKK) yang dijadikan sumber perekruitan agar terpacu 
menghasilkan lulusan siswa yang handal. (4) Mempertimbangkan untuk 
melakukan penelitian kepuasan service user secara berkala dan 
diperluas, di mana obyek penelitian tidak hanya yang menjadi service 
user KGM saja, tetapi melibatkan berbagai perusahaan yang terlibat di 
dalam industri jasa outsourcing. 
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