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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia usaha akhir-akhir ini semakin bertambah 

kompleks, baik yang berhubungan dengan persaingan, kelangsungan hidup 

maupun alokasi sumber-sumber yang dimiliki. Kondisi yang demikian 

menyebabkan perlunya para pengelola perusahaan untuk mengambil 

langkah-langkah strategis dalam menjalankan usahanya agar selalu tetap 

eksis dan berdaya saing tinggi di dunia usahanya sehingga perlu adanya 

persyaratan dan peralatan dalam mengambil suatu keputusan yang rasional, 

obyektif,  akurat dan senantiasa berorientasi pada pengembangan usaha. 

Fenomena global saat ini mengharuskan manajemen melakukan 

perubahan perspektif. Banyak perusahaan lokal, nasional dan domestik 

bermunculan, dan yang lebih mudah kita ketahui melalui produk maupun 

jasanya yang bertebaran dimana-mana. Dalam rangka memenuhi 

perkembangan diatas banyak perusahaan-perusahaan berkembang dan maju 

cenderung mengedepankan capital management (manajemen permodalan) 

atau development management (manajemen pengembangan) sehingga dalam 

pengelolaan usaha dibidang sumber daya khususnya sumber daya manusia 

atau tenaga kerja cenderung dikelola oleh pihak lain karena menganggap 

bahwa sumberdaya manusia (Human Resource) dengan orientasi berbasis 

padat karya dapat mengganggu percepatan perkembangan perusahaan. 
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Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kehidupan ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme ekonomi pasar 

yang seimbang dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan dalam berusaha dan bekerja. 

Dalam hal ini setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang 

sama dalam menjalankan bisnis. Perkembangan bisnis semakin meningkat 

begitu pesatnya dan semakin kompleks sehingga menyebabkan persaingan 

semakin ketat. 

Saat ini persaingan dibidang usaha terutama dibidang jasa semakin 

kompetitif. Hal ini diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

yang semakin pesat dan membawa pengaruh lingkungan yang cukup besar 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi kepada 

kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Keadaan ini tampak dari 

banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan 

konsumen dalam pernyataan misi, tujuan dan media promosi. Disisi lain tidak 

sedikit perusahaan yang menyadari bahwa kepuasan konsumen merupakan 

sebuah tuntutan dari komitmen sehingga perusahaan mau tidak mau harus 

memberikan atau mewujudkannya dengan berbagai macam cara dan strategi 

agar dapat mempertahankan pelanggannya untuk melakukan pembelian 

ulang. 

Menurut Kotler (2006:109) dijelaskan bahwa : ”Kualitas harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini 

berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi pihak 
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penyedia jasa, melainkan berdasar persepsi pelanggan yang merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa”. 

Menurut  Kotler (2006:214) dijelaskan bahwa : ”Persepsi adalah proses 

dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterprestasikan informasi 

untuk membentuk suatu gambaran yang berarti mengenai dunia”. 

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa harus mampu 

melaksanakan kegiatan pemasaran secara aktif dalam menarik konsumen 

melalui pelayanan. Artinya, perusahaan tersebut harus memberikan 

pelayanan yang terbaik minimal sesuai dengan keinginan konsumen atau 

bahkan lebih dari yang diinginkan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya. Apabila keinginan konsumen sudah terpenuhi, maka kepuasan 

konsumen akan datang dengan sendirinya dan sangat mungkin minat 

pembelian ulang akan terwujud bahkan akan semakin meningkat dengan 

adanya promosi dari mulut ke mulut dari konsumen yang telah menikmati 

produk jasa tersebut. 

Implementasi kualitas jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa adalah dengan memberikan kualitas pelayanan 

(service quality) yang terbaik kepada konsumen dengan tujuan untuk 

menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas yang  di berikan oleh perusahaan, 

akan menimbulkan  persepsi konsumen terhadap kualitas yang diberikan 

kepadanya. Sering kali terdapat perbedaan antara harapan konsumen dengan 

persepsi konsumen terhadap kualitas yang diberikan oleh perusahaan. Untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah memberikan kualitas jasa yang sesuai 
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dengan harapan konsumen, maka perlu dilakukan evaluasi 

berkesinambungan.  

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengupas dan melakukan penelitian 

mengenai begitu pentingnya keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja di dunia usaha yang semakin ketat ini dengan menggunakan teori-teori 

yang yang saling mengait satu dengan yang lain. 

Dalam perspektif kacamata perusahaan secara umum pengelolaan 

Sumberdaya Manusia dalam proses pengembangan perusahaan menjadi salah 

satu kunci sukses tidaknya program pengembangan perusahaan disamping 

sumber daya lainnya seperti Sumberdaya Alam (Natural Resources), Modal 

(Capital) dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional 

sangat perlu dilakukan mengingat keberadaan sumber daya manusia menjadi 

bagian penting dari perusahaan karena menjadi salah satu aset vital 

perusahaan.  

Dunia barat telah banyak memberikan contoh bahwa dalam upaya 

meningkatkan performance dan produktivitas serta kinerja perusahaan 

negara-negara barat dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia cenderung 

diserahkan ke pihak lain dan dalam hal ini ke perusahaan yang khusus 

menangani pengelolaan tenaga kerja atau dalam dunia usaha lebih dikenal 

dengan istilah outsourcing. Hal ini cukup membantu keberlangsungan dunia 

usaha dinegara-negara barat, yang kemudian Indonesia pun mengadopsi 

metode tersebut dengan cara meratifikasi konvensi ILO (International 

Labour Organization / Organisasi Buruh Internasional) tentang outsourcing 
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ini kedalam peraturan perundangan yang mengatur tentang Jasa Penyedia 

Tenaga Kerja (Manpower supply).  

Secara khusus pengelolaan tenaga kerja oleh perusahaan khususnya 

dibidang manufaktur cenderung berorientasi pada minimum cost dengan 

pencapaian optimal output dan maksimum profit sehingga abad ke 20 ini 

hampir sebagian besar pengelolaan tenaga kerja diserahkan pada perusahaan 

penyedia tenaga kerja mulai dari penyediaan tenaga security, tenaga 

operasional, tenaga cleaning service, tenaga pengendara, tenaga mekanikal, 

tenaga elektrikal, dan lain sebagainya. 

Disamping dengan pertimbangan biaya perusahaan pengguna jasa dapat 

menikmati Value Added (nilai lebih) lainnya dari penggunaan jasa tenaga 

kerja melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja seperti seluruh resiko 

yang terkait dengan ketenagakerjaan serta penggantian tenaga kerja apabila 

terdapat tenaga kerja yang berhalangan hadir/masuk kerja sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab penyedia tenaga kerja termasuk biayanya.  

Dalam perkembangannya Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang 

lebih dikenal dengan istilah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

(PPJP/B) terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya 

permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia mulai dari proses rekrutmen 

tenaga kerja, pemberian hak pekerja, pendaftaran jamsostek, produktivitas 

kerja hingga performance pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga 

mengharuskan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) memenuhi 

aspek hukum seperti pelaksanaan ketentuan normatif sesuai dalam peraturan 



6 

 

perundang-undangan yang berlaku, perijinan, persyaratan administrasi 

menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B), sertifikasi dan 

lain-lain serta aspek-aspek kompetensi yang dibutuhkan perusahaan 

pengguna jasa tenaga kerja.  

Keberadaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) di 

kabupaten Gresik sudah semakin menjamur baik dari lokal Gresik maupun 

dari luar Gresik baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar 

keberadaannya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Didukung kondisi 

kota Gresik sebagai salah satu kota industri di propinsi Jawa Timur, dimana 

banyak sekali berdiri perusahaan – perusahaan besar antara lain : PT Semen 

Gresik (Persero) Tbk dan Anak Usahanya, PT Petrokimia Gresik (Persero) 

dan Anak Usahanya, PT Maspion, PT Smelting dan masih banyak lagi 

Perusahaan – Perusahaan besar, menengah dan kecil lainnya semakin 

memicu Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) tumbuh dan 

berkembang seiring waktu. 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) adalah salah satu 

bentuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan sehingga perlu 

memperhatikan lima dimensi kualitas jasa yang dijadikan indikator oleh para 

konsumennya dalam menilai apakah jasa pelayanan tersebut berkualitas atau 

tidak. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) selalu berupaya 

mempertahankan konsumen yang sudah ada dan berusaha mendapatkan 

konsumen baru. 
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Seperti halnya Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) 

lainnya, PT Swabina Gatra adalah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

(PPJP/B) yang berdiri sejak tanggal 28 Oktober 1988 yang berkantor pusat di 

jalan raya RA. Kartini No. 21.A – Gresik, diantaranya juga bergerak dibidang 

: Penyedia Jasa Tenaga Kerja, Jasa Pengamanan, Jasa Cleaning service, 

Pengelolaan Gudang, Pemeliharaan Peralatan, Perdagangan Umum, 

Persewaan Kendaraan dan Produsen Air Minum Dalam  Kemasan (AMDK) 

”SWA” serta memiliki Sister Company (anak perusahaan) yang bergerak 

dibidang ticketing, tour and travel. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan, diperoleh data awal 

omzet penjualan jasa tenaga kerja PT Swabina Gatra dari tahun 2007 - 2011 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Omzet Jasa Tenaga Kerja 

Tahun 2007 – 2011 

Sumber : Laporan Keuangan PT Swabina Gatra, 2007 s/d 2011 

Dilihat dari data awal yang diperoleh tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa data  penjualan jasa tenaga kerja PT Swabina Gatra dari tahun ke 

tahun cenderung meningkat. Perusahaan harus selalu memperhatikan dimensi 

kualitas jasa tersebut diatas yang dapat mempengaruhi minat dan perilaku 

Tahun Omzet Jasa Tenaga Kerja (Rp.) % Kenaikan

2007             67,557,771,980.00         -   

2008             78,035,082,589.53 15.51%

2009             88,972,098,786.50 14.02%

2010           111,413,042,220.00 25.22%

2011           128,342,744,320.00 15.20%
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individu konsumen untuk menggunakan kembali pelayanan jasa tenaga kerja 

PT Swabina Gatra. 

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana jasa outsourcing PT Swabina Gatra bisa diterima 

dilingkungan Kabupaten Gresik. Adapun lingkup penelitian dibatasi pada 

jasa penyediaan tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini, judul yang ditetapkan peneliti adalah 

“PENGARUH MUTU PELAYANAN DAN PERILAKU KONSUMEN 

TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG JASA OUTSOURCING           

PT SWABINA GATRA GRESIK”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Apakah faktor kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing              

PT Swabina Gatra Gresik? 

1.2.2 Apakah faktor perilaku individu konsumen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing                 

PT Swabina Gatra Gresik? 

1.2.3 Apakah faktor kualitas pelayanan dan perilaku individu konsumen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

ulang jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan secara 

parsial terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing PT Swabina 

Gatra Gresik  

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku individu 

konsumen secara parsial terhadap minat pembelian ulang jasa 

outsourcing PT Swabina Gatra Gresik. 

1.3.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan 

perilaku individu konsumen secara simultan terhadap minat 

pembelian ulang jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi masyarakat / tenaga kerja di Gresik 

Sebagai inputan kepada masyarakat khususnya kepada tenaga kerja 

dan calon tenaga kerja di wilayah Gresik.  

1.4.2 Bagi perusahaan / instansi pengguna jasa outsourcing di Gresik. 

Sebagai masukan dan referensi kepada manajemen perusahaan 

pengguna jasa outsourcing saat ini dan yang akan datang dalam 

penggunaan jasa outsourcing.   

1.4.3 Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 

Sebagai informasi tambahan dan referensi dalam pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan tenaga kerja khususnya jasa outsourcing di 

Kabupaten Gresik guna menghindari potensi perselisihan dengan 

pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. 
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1.4.4 Bagi Universitas Gresik 

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan. 

1.4.5 Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan di dunia kerja, menambah pengalaman 

dalam hal penelitian dan menambah pengetahuan.  

 


