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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kompetisi di dunia usaha yang berlangsung ketat, menuntut 

perusahaan untuk memberikan tanggapan secara cepat dan tepat agar 

mampu bersaing dan berkembang. Salah satu cara yang dapat 

digunakan sebagai alternatif oleh perusahaan dalam meningkatkan 

daya saing adalah dengan melakukan outsourcing. Outsourcing pada 

dasarnya merupakan usaha untuk mengontrakkan suatu kegiatan pada 

pihak luar untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan (Indrajit dan 

Djokopranoto, 2003a). Ada beberapa alasan mengapa outsourcing 

dapat dijadikan sebagai  salah satu alternatif untuk meningkatkan daya 

saing, yaitu :  

- Untuk lebih meningkatkan fokus perusahaan kepada hal-hal 

strategis 

- Membagi resiko investasi 

- Bisa mengalokasikan sumberdaya perusahaan untuk kegiatan – 

kegiatan lain 

- Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi 

- Mempercepat  waktu penyelesaian suatu kegiatan 

- Menggunakan sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan 

sendiri. 

Indrajit dan Djokopranoto (2003b) mengatakan bahwa dewasa 

ini perkembangan organisasi perusahaan menunjukkan ke arah yang 

lebih kompleks sehingga perlu dilakukan spesialisasi terhadap elemen 

dari operasi perusahaan, yaitu : desain produk, rekayasa, sumber daya 
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manusia, teknologi informasi, logistik dan penjualan.  Akibat dari 

spesialisasi ini, terbuka peluang untuk adanya  kegiatan yang 

diserahkan kepada pihak lain, terutama yang bersifat bukan kegiatan 

utama. Dengan demikian pola outsourcing dapat dilakukan oleh setiap 

jenis perusahaan tanpa terkecuali. Ada beberapa pilihan bagi 

perusahaan yang akan menjalin dengan perusahaan penyedia jasa 

outsourcing, yaitu  dengan menetapkan sebagai : mitra dagang yang 

bersifat strategis (business partner), usaha bersama yang bersifat 

strategis (joint venture) atau  pemasok biasa (supplier). Beberapa 

tahun terakhir ini, minat perusahaan-perusahaan manufaktur untuk 

menggunakan outsourcing semakin tinggi, namun demikian sampai 

saat ini belum ada data pasti mengenai banyaknya perusahaan 

pengguna jasa outsourcing (service user), alasan  perusahaan 

melakukan outsourcing  maupun banyaknya perusahaan penyedia jasa 

outsourcing (service provider).   

Di dalam perusahaan, bentuk outsourcing yang dilakukan antara 

lain di dibidang : logistik, manufaktur, pemeliharaan dan sumber daya 

manusia (Pratana,2003). Mekanisme outsourcing di bidang sumber 

daya manusia dilakukan dengan cara 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. 

Pekerjaan yang diserahkan kepada service provider ini dilaksanakan di 

tempat service user. Atas jasa pekerjaan yang dilakukan oleh service 

provider ini, service user akan membayarkan biaya jasa pengelolaan 
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(management fee) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 

total gaji secara akumulatif yang ditempatkan di perusahaan pemakai 

jasa outsourcing. 

 

 

Sumber : Perusahaan Service Provider Outsourcing PT Kinarya Gayuh Mukti 
 
Gambar 1. Model Outsourcing  
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pelanggan akan  tidak puas. Sebaliknya apabila persepsi pelanggan 

sama atau lebih dari yang diharapkan, maka pelanggan akan puas.  

Kepuasan pelanggan akan membawa kesuksesan dalam 

mendapatkan dan mempertahankan konsumen (Hopson dan Scally, 

1997). Sedangkan Scott (2003) mengatakan bahwa keberhasilan 

membina hubungan yang baik melalui penyediaan layanan yang 

mampu memuaskan pelanggan, akan mendorong terbinanya 

hubungan bisnis dalam jangka panjang. Menarik untuk dikaji 

bagaimana pemenuhan persepsi service user oleh  service provider, 

apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, sehingga dapat 

dikaji tingkat kepuasan yang dirasakan. Satu-satunya ukuran 

kesuksesan bisnis adalah kepuasan pelanggan, sedangkan hal-hal 

yang lain bersifat sekunder (Hopson dan Scally, 1997), sehingga 

penting setiap pelaku bisnis termasuk pelaku bisnis outsourcing untuk 

sebisa mungkin memberikan kepuasan bagi pelanggannya.  

Penelitian yang akan dilakukan ini, mengambil studi kasus pada 

perusahaan service provider outsourcing di bidang sumber daya 

manusia PT. Kinarya Gayuh Mukti (KGM). Sampai saat ini, KGM 

sudah mempunyai 25 pelanggan, tetapi 3 di antaranya sudah tidak lagi 

menggunakan jasa KGM. Sejak berdiri, perusahaan ini belum pernah 

sekalipun mengadakan survey kepada para pelanggannya tentang hal 

- hal yang berhubungan dengan kepuasan selama menggunakan jasa 

KGM, sehingga perumusan strategi pemasaran dan penanganan para 

pelangannya  tidak mempertimbangkan masukan dari para service 

user . 
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1.2. Perumusan Masalah 

Mengetahui secara benar tingkat kepuasan pelanggan sangat 

memberi manfaat bagi para service provider dalam mengevaluasi 

kualitas pelayanannya selama  ini dan menemukan bagian mana yang 

membutuhkan peningkatan, sehingga kemungkinan service user 

beralih menggunakan service provider lain dapat dihindarkan. Tingkat 

kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang 

service provider tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian 

service user selaku konsumen. Oleh karenanya, dalam merumuskan 

strategi dan program pelayanan, harus berorientasi pada kepentingan 

pelanggan dengan memperhatikan kualitas pelayanannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Mengukur tingkat kepuasan service user selaku konsumen produk 

jasa outsourcing di bidang sumber daya manusia yang diberikan 

oleh KGM. 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

service user selaku konsumen pemakai jasa KGM.  

3. Merumuskan strategi  peningkatan kepuasan pelanggan untuk 

KGM sebagai pelaku usaha outsourcing di bidang sumber daya 

manusia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat  sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan sebagai wahana bagi penulis dalam 

mengaplikasikan teori secara obyektif di dalam bisnis nyata. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis. 

3. Memberi masukan kepada KGM selaku service provider jasa 

outsourcing dalam meningkatkan kepuasan konsumen melalui 

peningkatan kualitas pelayanan. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup manajemen pemasaran, 

khususnya mengenai riset konsumen yang dilakukan di perusahaan 

manufaktur yang pernah atau masih sebagai konsumen service 

user outsourcing sumber daya manusia KGM. 

2. Produk yang diteliti dibatasi hanya produk jasa outsourcing di 

bidang sumber daya manusia untuk perusahaan-perusahaan 
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manufaktur, khususnya untuk jabatan operator yang menyangkut 

kegiatan teknik dan produksi, seperti : Perencanaan Produksi, 

Produksi, Quality Control, Pergudangan, Pemeliharaan Mesin dan 

Engineering. 
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