
SKRIPSI

PENERAPAN STRATEGI OUTSOURCING  PADA BANK BRI CABANG 

BANYUWANGI DIBANDINGKAN DENGAN STRATEGI INSOURCING 

DINILAI DARI SEGI BIAYA DAN PERFORMANCE

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

MENDAPATKAN GELAR SARJANA EKONOMI 

JURUSAN AKUNTANSI

DIAJUKAN OLEH:

ADITYA WARDHANA

NIM : 040439404E

KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2008

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



PROPOSAL

PENERAPAN STRATEGI OUTSOURCING  PADA BANK BRI CABANG 

BANYUWANGI DIBANDINGKAN DENGAN STRATEGI INSOURCING 

DINILAI DARI SEGI BIAYA DAN PERFORMANCE

DIAJUKAN OLEH :

ADITYA WARDHANA

No. Pokok  :  040439404E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH 

DOSEN PEMBIMBING,

Dr.   H. WIDI HIDAYAT, SE. M.Si.,Ak.  TANGGAL………………………..

KETUA PROGRAM STUDI,

Drs. AGUS WIDODO M,M.Si.,Ak. TANGGAL………………………...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



Surabaya,…………………………………………

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

Dr.   H. WIDI HIDAYAT, SE. M.Si.,Ak.  

i

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



SKRIPSI

PENERAPAN STRATEGI OUTSOURCING  PADA BANK BRI CABANG 

BANYUWANGI DIBANDINGKAN DENGAN STRATEGI INSOURCING 

DINILAI DARI SEGI BIAYA DAN PERFORMANCE

DIAJUKAN OLEH :

ADITYA WARDHANA

No. Pokok  :  040439404E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH 

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. H. WIDI HIDAYAT, SE. M.Si.,Ak.   TANGGAL………………………..

KETUA PROGRAM STUDI,

Drs. AGUS WIDODO M,M.Si.,Ak     TANGGAL………………………...

ii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



KATA PENGANTAR

Dengan  mengucapkan  puji  syukur  pada  Allah  SWT,  yang  senantiasa 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta telah mengabulkan doa yang 

penulis  panjatkan  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi  ini.  Pada 

kesempatan,  ini  penulis  ingin  menyampaikan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak 

yang  telah  membantu  dan  mendukung  baik  secara  langsung  maupun  tidak 

langsung dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Allah SWT  atas limpahan rahmatnya dan Muhammad SAW .

2. AYAH  dan  IBU,  yang  telah  memberikan  kasih  sayang,  dukungan  dan 

semangat kepada penulis, terima kasih untuk semua perhatiaannya

3. Bapak Widi Hidayat, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu 

dengan  penuh  kesabaran  dan  perhatian  membimbing  penulis  hingga 

terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS. Ak. Selaku Mantan ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

5. Bapak  Drs.  Agus  Widodo  M.,  M.Si.,Ak  selaku  Ketua  program  Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

6. Pak Hendar selaku pembimbing saat praktek audit  disbun dan Pak Hamzens 

selaku Ketua KAP Sugeng dan Hamzens.

7. Ibu Iswajuni, selaku dosen pembimbing KKN, terimakasih buat nasehat dan 

masukan-masukannya.

iii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



8. Seluruh  dosen-dosenku  yang  telah  memberikan  seluruh  ilmunya  yang 

bermanfaat bagi masa depan.

9. Kakak dan adikku yang senantiasa memberikan semangat buat penulis

10. Irene  sekeluarga,  makasih  buat  dukungan  yang  tak  henti-henti  diberikan 

kepada penulis.

11. Seluruh warga penghuni terakhir LPMB (Lab. Pengembangan Manajemen dan 

Bisnis) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga :  Om Djamali,  Om Joko, 

Om Yuli. Om Bani, Om Nuggie, Mbak Lilin, Mas Helping, Wawan, Adedo 

dan Ulum)

12. Yang ter hormat Dir ektur LPMB FE Unair, Bapak Dr. Windijarto, MBA

13. Sahabat  dan  teman-temanku  sekalian  yang  telah  memberikan  support  nya 

hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Surabaya,   Juli   2008

Penulis

iv

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



DAFTAR ISI

       Halaman

HALAMAN JUDUL...........................................................................................i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..............................................................ii

HALAMAN PERSETUJUAN.........................................................................iii

KATA PENGANTAR......................................................................................iv

ABSTRAKSI......................................................................................................v

DAFTAR ISI.....................................................................................................vi

DAFTAR TABEL............................................................................................ ix

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................x

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 4

1.4. Manfaat Penelitian 4

1.5. Sistematika Skripsi 5

Bab II Tinjauan Pustaka

2.1.Pengertian Akuntansi Manajemen 7

2.2.Pengertian Manajemen Biaya 9

2.3.Pengertian Biaya 10

vi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



2.4.Outsourcing 16

2.5.Analisis Atas Biaya Outsourcing 22

2.6.Penelitian Terdahulu 26

Bab III Metode Penelitian

3.1.Pendekata Penelitian 28

3.2.Ruang Lingkup Penelitian 29

3.3.Jenis dan Sumber Data 29

3.4.Prosedur Pengumpulan Data 29

3.5.Teknik Analisis Data 30

Bab IV Analisis dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 32

4.1.1. Sejarah Perusahaan 32

4.1.2. Lokasi Perusahaan 34

4.1.3. Struktur Organisasi 35

4.2. Bagian Front Liner 39

4.2.1. Aktivitas Pelayanan 39

4.2.2. Jumlah Tenaga Kerja 40

4.2.3. Waktu Jam Kerja 41

4.2.4. Upah dan Sistem Penggajian 42

4.2.5. Kesejahteraan dan Tunjangan Yang Diberikan 43

4.3. Pembahasan 45

vii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



4.3.1. Pentingnya Bagian Front Liner 45

4.3.2. Alasan Outsourcing  45

4.4. Evaluasi Penerapan Strategi Outsourcing dari Segi 

Biaya 47

4.4.1. Biaya Tenaga Kerja Sebelum Dilakukan Outsourcing 47

4.4.2. Biaya Tenaga Kerja Melalui Insourcing 49

4.4.3. Biaya Tenaga Kerja Melalui Outsourcing 51

4.5. Evaluasi penerapan Strategi Outsourcing dari Segi

Peformance Perusahaan 54

Bab V Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan 58

5.2. Saran 62

Daftar Pustaka

viii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



ABSTRAKSI

Skripsi  ini  adalah  mengenai  penerapan  kebijakan  Outsourcing untuk 
rekrutmen  karyawan  PT.  Bank  BRI  (Persero)  yang  berada  di  Kantor  Cabang 
Banyuwangi, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan outsource 
yang dipilih oleh PT. Bank BRI (Persero) di Kantor Pusat. Skripsi ini menyajikan 
tentang alasan-alasan  dilaksanakan program outsourcing oleh sebuah perusahaan, 
bagaimana  model  outsourcingnya,  dampak  apa  yang  timbul  dengan 
diberlakukannya kebijakan tersebut. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
data  sekunder  serta  studi  pustaka.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah 
diskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Secara  garis  besar  kebijakan  outsourcing untuk  saat  ini  memang 
dibutuhkan  guna  meningkatkan   efisiensi  biaya  dari  tenaga  kerja  dari  suatu 
perusahaan. Akan tetapi kebijkan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
performance perusahaan jasa perbankan seperti halnya PT. Bank BRI (Persero). 
Disamping itu, kebijakan ini hanya dapat diterapkan di bagian-bagian yang tidak 
terlalu vital atau yang berhubungan dengan rahasia perusahaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  ekonomi  global  dan  kemajuan  teknologi  yang  demikian 

cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi 

di  semua  lini.  Persaingan  bisnis  global  yang  semakin  ketat  ini  menentukan 

ketangguhan sebuah perusahaan dalam melakukan efisiensi agar dapat bersaing 

dan  mempertahankan  kelangsungan hidupnya.  Perusahaan yang  dapat  bertahan 

dan berkembang di era globalisasi adalah perusahaan yang menerapkan dua hal, 

yaitu cost effective management dan mendayagunakan teknologi informasi. 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia semakin sempit, 

dimana  tidak  ada  lagi  batas  antara  daerah,  negara  dan  bangsa  sehingga 

memudahkan  semua  orang  untuk  berhubungan  dan  berinteraksi.  Dampak  dari 

perkembangan teknologi  informasi  ini  adalah  meluasnya  pcrdagangan bebas di 

seluruh dunia. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk 

menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan 

fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. 

Blocher-Chen-Lin  (1999:  10)  menyatakan  bahwa  kepuasan  pelanggan 

menjadi fokus proses bisnis perusahaan saat ini. Kepuasan pelangsan ditentukan 

oleh  pelayanan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  baik  secara  tangible maupun 

intangible, dalam hal ini penilaian ditentukan oleh pelanggan mengenai kategori 
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dari  jasa  yang  diberikan  oleh  perusahaan.  Kepuasan  pelanggan  merupakan 

evaluasi  spesifik  terhadap  keseluruhan  pelayanan  yang  diberikan,  dimana 

pengukuran atau respon pelanggan dilakukan secara langsung atas pelayanan yang 

telah diberikan pemberi  jasa. sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai 

berdasarkan pengalaman yang pcrnah dialami saat proscs pemberian pelayanan 

(Zeithaml & Bitner, 1996). 

Melihat  fokus  proses  bisnis  perusahaan  seperti  itu,  memaksa  pihak 

manajemen  perusahaan  untuk  meningkatkan  daya  saingnya  dengan  mencan 

strategi  baru  agar  apa  yang  dilakukannya  selalu  efektif  dan  efisien.  Dengan 

melakukan  efisiensi  tanpa  mengurangi  kualitas,  perusahaan  akan  mampu 

memberikan  nilai  pelanggan  (customer  value) yang  lebih  baik  daripada  yang 

diberikan oleh pesaingnya, sehingga dapat mengurangi komplain pelanggan dan 

mampu meningkatkan kesetiaan pelanggan. 

Secara  umum  setiap  perusahaan  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu 

pencapaian  laba  yang  maksimum.  Agar  tujuan  tersebut  tercapai.  maka  setiap 

perusahaan  memerlukan  strategi  yang  tepat.  Strategi-strategi  yang  ditetapkan 

tersebut. selanjutnya digunakan untuk menetapkan program operasi yang terinci 

untuk semua fase operasi dan menyusun anggaran. Penyusunan strategi, program 

dan anggaran merupakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini penting bagi 

perusahaan agar mempunyai arah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan. Salah 

satu rencana pengembangan yang cipilih adalah rencana peningkatan pelayanan. 

Dalam pengembangan usaha diperlukan penambahan kapasitas produksi. 

diantaranya  adalah  penambahan  fasilitas  produksi  atau  tenaga  kerja.  Untuk 
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melakukan penambahan tenaga kerja diperlukan perencanaan dan  analisis  yang 

tepat, karena akan berdampak terhadap adanya investasi atas bertambahnya biaya 

produksi  dan  beban  operasional.  Penambahan  kapasitas  produksi  yang  salah 

satunya  dengan  adanya  penambahan  tenaga  kerja,  akan  dihadapkan  dengan 

masalah recruitmen, training, jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

hari tua, jaminan kesehatan, pemberhentian, pesangon, dan tunjangan - tunjangan 

lainnya sampai dengan pemutusan hubungan kerja. 

Melihat perkembangan kondisi di Indonesia untuk masalah tenaga kerja 

atau  perburuhan  pada  khususnya,  membuat  banyak  perusahaan  beralih 

menggunakan  metode  alternative  dengan  mengalihkan  salah  satu  fungsi 

manajemennya kepada tim profesional di luar perusahaan (eksternal).  Sehingga 

pemilik  perusahaan  yang  tidak  mempunyai  banyak  waktu  untuk  kegiatan 

pengembangan  manajemen  perusahaan  dapat  lebih  memfokuskan  diri  pada 

kompetensi  intinya  (core competence),  yaitu  perluasan jaringan bisnis  atau ide 

bisnisnya. Maka sangat ideal bila fungsi tersebut dikerjasamakan dengan tim yang 

telah berpengalaman (outsourcing). 

Sejak tahun 2007, pihak manajemen Bank BRI telah melakukan kebijakan 

dengan  penggunaan  tenaga  outsource untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga 

kerjanya.  Bank  BRI  Memiliki  Cabang  ditiap  kota  dan  tiap  cabang  tersebut 

membawahi  unit-unit  pembantu.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba 

memfokuskan obyek penelitian yaitu pada salah satu cabang di Jawa Timur, maka 

penulis memilih BRI Cabang Banyuwangi. BRI Cabang Banyuwangi sejak Tahun 
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2007 telah menggunakan tenaga outsource pada bagian front linernya. Sedangkan 

bagian back office masih tetap menggunakan tenaga insource.

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah  yang  dapat  dikemukakan  dari  uraian  latar  belakang 

masalah tersebut di atas adalah : 

"Bagaimana  hasil  penerapan  strategi  outsourcing di  Bank  BRI  Cabang 

Banyuwangi dibandingkan dengan strategi insourcing dinilai dari segi biaya dan 

performance?"

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk 

mengevaluasi tingkat keberhasilan penerapan strategi outsourcing pada Bank BRI 

Cabang Banyuwangi dari segi biaya dan performance perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui  sejauh  mana  strategi  outsourcing ketenagakerjaan  dapat 

meningkatkan  efisiensi  biaya  dan  kualitas  pelayanan  untuk  mencapai 

keunggulan bersaing. 
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2. Mengetahui  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  penerapan  strategi 

outsourcing pada  Bank  BRI  Cabang  Banyuwangi”  khususnya  bidang 

front liner. 

3. Mengetahui  resiko  bidang ketenagakerjaan  yang  mungkin  akan terjadi 

jika menggunakan outsourcing. 

4. Memberikan  masukan kepada  pihak  manajemen mengenai  perbaikan  -

perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. 

5. Menyediakan informasi untuk bahan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini  terdiri  dari  lima sub bab, yaitu  latar  belakang masalah yang 

berisi  landasan  pcmikiran  secara  garis  besar  yang  melatarbelakangi 

penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika skripsi.

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab  ini  berisi  konsep-konsep  dan  landasan  teori  yang  berhubungan 

dengan  strategi  outsourcing,  peraturan  pemerintah  yang  bekaitan 

dengan  ketenagakerjaaan,  dan  penelitian-penelitian  terdahulu  untuk 

mendukung  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  menjawab  rumusan 

masalah.
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Bab III. Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis  mengemukakan tentang metode penelitian yang 

digunakan meliputi pendekatan penelitian, ruang lingkup analisis, jenis 

dan sumber data, dan teknik analisis. 

Bab IV. Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan sejarah singkat dan latar belakang perusahaan 

yang  menjadi  tempat  penelitian  skripsi  serta  penerapan  strategi 

outsourcing. 

Bab V. Simpulan dan Saran 

Pada bab ini dikemukakan simpulan mengenai pembahasan masalah-

masalah. serta saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Akuntansi Manajemen

Era  globalisasi  telah  memaksa  berkembangnya  seluruh  sistem 

perekonomian dunia yang kemudian diikuti  oleh perkembangan ilmu ekonomi. 

Perkembangan itu  juga memuntut  dipenuhinya  kebutuhan akan informasi  yang 

relevan  dan reliable setiap  saat,  guna  mendukung  tujuan  dan  strategi  yang 

ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu alat atau ilmu yang digunakan 

oleh manajemen perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan adalah sistem 

informasi akuntansi manajemen.

Sistem  informasi  akuntansi  manajemen  menurut  Hansen  Mowen  et  al 

(2004:4)  adalah  sistem  informasi  yang  menghasilkan  keluaran  dengan 

menggunakan  masukan  dan  berbagai  proses  yang  diperlukan  untuk  memenuhi 

tujuan  tertentu  manajemen.  Model  operasional  dari  suatu  sistem  informasi 

akuntansi manajemen diilustrasikan dalam gambar 1.1. 

Pengertian akuntansi manajemen sendiri menurut Atkinson, et al. (1995:4) 

didefinisikan sebagai berikut : “The process of producing financial and operating 

information  for  organization  employees  and  manager.  The  process  should  be 

driven by the informational needs of individuals internal to the organization and 

should guide their operating and investment decisions.”
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Gambar 1.1.

Model Operasional : Sistem Informasi Akuntansi Manajemen

Sumber : Hansen Mowen (2004:4)

Kebutuhan akan informasi  Akuntansi Manajemen tergantung pada level 

mana manajer tersebut berada di dalam organisasi. Kebutuhan informasi level atas 

akan berbeda dengan level yang dibawahnya, dan begitu seterusnya. Hal senada 

dikatakan oleh Atkinson,  et al. (1995:4) dengan :”The demand for management 

accounting information differs, depending on level of the organization.” 

Manfaat yang dapat diberikan oleh  Management Accounting Information 

secara  khusus  tergantung  pada  kebutuhan  perusahaan.  Tetapi  secara  umum 

Atkinson,  et  al.  (1995:15)  menggambarkan  sebagai  berikut:  “Management 

accounting  information  serves  several  functions  such  us  operational  control, 

product costing, customer costing, and management control.” 
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2.2.Pengertian Manajemen Biaya

Informasi  manajemen  biaya  merupakan  konsep  yang  luas.  lnformasi 

tersebut  merupakan  informasi  yang  dibutuhkan untuk mengelola  secara  efektif 

perusahaan atau organisasi  non profit,  baik berupa informasi  keuangan tentang 

biaya  dan  pendapatan  maupun  informasi  non  keuangan  yang  relevan  yaitu 

produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk perusahaan. 

Salah satu fungsi pada badan usaha yang dapat menghasilkan informasi 

tersebut  adalah sistem manajemen biaya  yang oleh Maher dan Selto  (2000: 8) 

diartikan  dengan  "Cost  Management  System  is  a  set  of  cost  management 

techniques  that  function  together  to  support  the  organizations  goals  and 

activities". 

Sedangkan menurut  Hansen dan Mowen (2000:  3),  "sistem manajemen 

biaya adalah subsistem informasi akuntansi yang terutama berhubungan dengan 

memproduksi keluaran untuk pengguna internal dengan menggunakan masukan 

dan proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen".

Pengertian Manajemen Biaya itu sendiri menurut Maher dan Selto (2000: 

23) dideftnisikan sebagai berikut:  "a philoshopy of seeking increased customer 

value  at  reduced  cost,  an  attitude  that  all  costs  are  caused  by  management 

decisions, and a reliable set of techniques that increase value and reduce cost". 

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  informasi  manajemen  biaya 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan strategi 

yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan.  Seperti  yang dikemukakan oleh 

Blocher,  et al. (1999: 2) "The role of cost management is to identify,  measure, 
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collect,  analyze,  and  report  information  on  these  critical  factor  reliably  and a 

timely manner". 

Manfaat yang dapat diberikan oleh manajemen biaya menurut Hansen dan 

Mowen (2000: 5) antara lain: 

1. Untuk memberikan  informasi  untuk perhitungan harga pokok jasa,  produk, 

dan objek lain yang menjadi minat manajemen. 

2. Untuk memberikan informasi pengambilan keputusan. 

3. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian.

2.3.Pengertian Biaya

Definisi biaya menurut Mulyadi (2001: 8-17): ”biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau mungkin akan 

terjadi untuk suatu tujuan tertentu, dimasa yang akan datang.”

Definisi lain yang dikemukakan oleh Hongren, et al.(2006: 60), adalah ” a 

cost  may  be  defined  as  a  sacrifice  or  giving  up  of  resources  for  a  particular 

purpose . Cost are frequently measured by the monetary units that must be paid 

for goods and services.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa biaya adalah sebagai jumlah 

pengeluaran atau beban yang dikorbankan pada saat sekarang, yang dapat diukur 

dengan nilai uang sebagai sumber ekonomis guna memperoleh penghasilan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang.
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2.3.1.Penggolongan Biaya

Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen harus memahami 

bagaimana bermacam-macam biaya dapat diklasifikasikan sesuai dengan tujuan 

penggolongan biaya, sebab untuk tujuan yang berbeda diperlukan pengklasikasian 

biaya yang tepat. 

Menurut Carter dan Usry (2002: 2-40), klasifikasi biaya didasarkan pada 

hubungan antara biaya dengan: 

1. Produk (satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atau jasa). 

Proses  klasifikasi  biaya  dan  beban  dapat  dimulai  dengan  menghubungkan 

biaya  ke  tahap  yang  berbeda  dalam  operasi  suatu  bisnis.  Biaya  yang 

berhubungan dengan produk ini terdiri dari: biaya manufaktur, biaya overhead 

pabrik dan biaya komersiaI. 

2. Volume Produksi 

Beberapa jenis biaya berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam 

volume  produksi  atau  output,  sementara  yang  lainnya  tetap  relatif  konstan 

dalam jumlah. Biaya yang berhubungan dengan volume produksi terdiri dari: 

biaya variable (variable cost), biaya tetap (fixed cost), dan biaya  semivariabel 

(semivariabel cost). 

3. Departemen,  proses,  pusat  biaya  (cost  center),  atau  subdivisi  lain  dari 

manufaktur. 

Pembagian pabrik menjadi departemen, proses-proses, unit kerja, pusat biaya 

atau kclompok biaya juga bcrrungsi scbagai dasar untuk mengklasifikasikan 

dan  mengakumulasikan  biaya  dan  membebankan  tanggung  jawab  untuk 
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pengendalian biaya. Biaya yang berhubungan clengan departemen-departemen 

ini terdiri dari: biaya bersama (common cost) dan biaya gabungan (joint cost). 

4. Periode akuntansi 

Biaya dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) 

atau  sebagai  pengeluaran  pendapatan  (revenue  expenditure).  Membedakan 

antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan adalah penting umuk 

menandingkan biaya dengan pendapatan dan mengukur laba periodik. 

5. Suatu keputusan, tindakan atau evaluasi 

Ketika suatu pilihan harus dibuat diantara tindakan-tindakan atau alternatif-

alternatif yang mungkin dilakukan, adalah penting untuk mengidentifikasikan 

biaya  (dan pendapatan,  pengurangan biaya,  dan penghematan) yang relevan 

terhadap pilihan tersebut. Biaya yang berhubungan dengan pengambilan suatu 

keputusan  terdiri  dari:  biaya  relevan  (relevant  cost),  dan  biaya  deferensial 

(differential cost).

2.3.2.Biaya Relevan

Setiap perusahaan memi!iki bidang operasi yang berbeda, sehingga dalam 

pengambilan  keputusan,  perusahaan  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai 

alternatif  tindakan pengambilan  keputusan yang  dapat  menimbulkan biaya  dan 

pendapatan yang berbeda. 

Alternatif  yang  dipilih  dalam  pengambilan  keputusan  harus 

memperhatikan biaya-biaya  yang relevan.  Relevant cost merupakan biaya  yang 

akan terjadi yang berbeda diantara beberapa alternatif. Oleh karena itu, biaya akan 
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terjadi jika dapat dihubungkan dengan semua keputusan yang diambil manajemen. 

Tidak ada aturan umum untuk membedakan biaya relevan (relevant cost) dengan 

biaya  tidak  relevan  (irrelevant  cost).  Perbedaan  dari  keduanya  hanya  dapat 

dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan yang akan diambil, dengan kata 

lain  ada kemungkinan suatu jenis  biaya  merupakan biaya  relevan dalam suatu 

pengambilan keputusan tertentu. Cukup banyak pengertian tcntang biaya relevan 

dari para ahli, pendapat atas pengertian biaya relevan diantaranya sebagai berikut: 

Mulyadi (2001: 107-153) mcnjelaskan bahwa biaya relevan adalah “biaya 

yang akan terpengaruh oleh pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif, 

oleh karena itu biaya tersebut adalah relevan dalam analisis yang dilakukan dalam 

pengambilan keputusan tersebut.” 

Moriarity  (1993:  521)  berpendapat  bahwa:  “the  relevant  cost  are  those 

costs that will differ between two alternatif course of action. For most (but not all) 

short run decision, the significant relevant cost will be the variable cost alternatif 

action.”

Hartanto (1981: 78) menjclaskan bahwa biaya relevan adalah “biaya yang 

ditaksir diwaktu yang akan datang (expected future cost) yang akan berbeda pada 

masing-masing alternatif.”

Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya  relevan 

adalah biaya masa depan yang ditaksir akan terpengaruh oleh suatu pengambilan 

keputusan  diantara  berbagai  alternatif  sehingga  biaya-biaya  tcrsebut  berbeda 

antara masing-masing alternatif keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan 

lebih rasional dan tepat.
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2.3.3.Biaya Diferensial

Manajemen  selalu  dihadapkan  pada  pengambilan  keputusan  yang  akan 

menyangkut pemilihan dari  beberapa alternatif  yang ada.  Agar keputusan yang 

diambil  tetap,  manajemen perusahaan terlebih  dahulu  harus  mengadakan suatu 

analisis.  Analisis  biaya  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  ada  beberapa 

macam,  dimana  penggunaannya  sangat  tergantung  dari  tujuan  diadakannya 

analisis tersebut.  Biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara satu alternatif 

dan alternatif lain. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa biaya diferensial 

adalah merupakan perbedaan biaya antara alternatif yang satu dengan yang lain 

atau merupakan selisih pada total  biaya antar suatu set kondisi tertentu dengan 

suatu set kondisi yang lain. 

Mulyadi (2001: 107-153) menjelaskan sebagai berikut: “biaya diferensial 

adalah biaya  yang berbeda dalam suatu kondisi,  dibandingkan dengan kondisi- 

kondisi  yang  lain."  Perusahaan  memang  seringkali  dihadapkan  pada  pilihan 

beberapa alternatif yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat ditinjau 

dari  segi  biaya  dan  manfaatnya.  Dalam  analisis  differential  cost,  biaya  yang 

seringkali  relevan  untuk  dipertimbangkan  adalah  biaya-biaya  yang  bersirat 

variabel,  karena  biaya-biaya  ini  pasti  terjadi  apabila  suatu  aktivitas  dilakukan, 

sedangkan  biaya  yang  bersifat  tetap  biasanya  tidak  relevan  untuk 

dipertimbangkan. 
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2.3.4.Biaya Relevan dan Biaya Diferensial

Dari definisi relevant cost dan differential cost tersebut di atas, keduanya 

ada keterkaitan hubungan. Secara kcseluruhan analisis keduanya merupakan dasar 

pengambilan  keputusan  taktis  yang  berimplikasi  kepada  keputusan-keputusan 

strategik.  Relevant cost adalah biaya yang timbul dari alternatif keputusan yang 

ada  bersifat  masa  depan  yang  relevan  dan  differential  cost adalah  biaya  yang 

membedakan suatu alternatif dengan alternatif lainnya. 

Untuk menentukan keputusan yang tepat dimasa yang akan datang yang 

penuh  dengan  ketidakpastian,  sehingga  memerlukan  analisis  biaya  diferensial 

untuk mengurangi ketidakpastian terhadap rencana yang dipilih, sehingga manajer 

perusahaan dapat menentukan pilihan yang terbaik. Biaya yang dianalisis adalah 

biaya relevan yang berhubungan dengan suatu alternatifyang akan dipilih.

2.4.Outsourching

Satu dari fungsi utama manajemen biaya adalah pengendalian manajemen 

yang mana hal ini terkait dengan peningkatan efisiensi yang pada umumnya ingin 

diperoleh perusahaan.  Salah satu alternatif  yang dapat diterapkan dalam proses 

peningkatan efisiensi adalah penerapan strategi outsourcing. 

Perusahaan  yang  melakukan  outsourcing,  berarti  perusahaan  tcrsebut 

menggunakan  pihak  ketiga  untuk  mengerjakan   non-core  business  activities. 

Pihak  ketiga  yang  menangani  non-core  activities tersebut,  kemungkinan  besar 

mempunyai  biaya  yang  rendah  dan  lebih  efektif,  sehingga  memberikan  fokus 

terhadap  perusahaan  untuk  menangani  core-business  activities-nya.  Melalui 
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outsourcing,  perusahaan  dapat  memfokuskan  diri  pada  seluruh  aktifitas  bisnis 

intinya tanpa harus mengawasi salah satu fungsi internalnya. 

Peranan  outsourcing dalam efisiensi diungkapkan oleh Lacity dan Rudy 

(1993: 13) dengan “The primary reason given to explain the outsourcing trend is 

simple. cost efficiency.  Companies evaluate outsourcing to determine if current 

operating costs could be reduced as well as to efficiently access new resources 

such us technical expertise.”

2.4.1.Konsep outsourcing

Perusahaan  yang  sedang  tumbuh  membutuhkan  petunjuk  untuk 

mengetahui  bagaimana  perusahaan  itu  dapat  memiliki  competitive  advantage 

melalui core competence-nya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus 

mengetahui  tentang  hubungan  antara  pertumbuhan  strategi  dengan  core 

competence-nya.  Kompetensi  diidentifikasi  sebagai  perlindungan,  leverage,  dan 

pengembangan. Disamping itu perusahaan juga hanls mengetahui aktifitas yang 

apabila dikerjakan oleh pihak external akan menghasilkan output yang lebih baik. 

Perusahaan  perlu  menyadari  bahwa  untuk  menjadi  unggul  dan 

mempertahankan  keunggulan  inti.  perlu  dibangun  suatu  kerjassma  dengan 

perusahaan maupun institusi lain disamping pada saat yang sama terus melakukan 

pengembangan pada core competence-nya. 

Tujuan  mencari  mitra  usaha  dimaksudkan  agar  perusahaan  mampu 

memelihara  daya  saing  dengan menghasilkan  produk atau  jasa  terbaik  dengan 

melakukan  kegiatan  yang  lebih  baik  dari  pihak  lain.  Manajemen  harus  berani 
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mempertimbangkan kerjasama kepada pihak lain yang lebih berkompetensi pada 

suatu bagian kegiatan tertentu. Jadi, dengan demikian perusahaan dapat berfokus 

pada kompetensi inti kegiatan usaha yang dimilikinya. 

Oleh  karena  itu  manajemen  diharapkan  bersedia  mempertimbangkan 

alternatif  outsourcing kepada pihak lain  yang lebih kompeten pada suatu jenis 

bidang usaha.  Sehingga perusahaan dapat  terfokus pada  core competence yang 

dimiliki,  seperti  yang diungkapkan oleh Quin dan Hilmer  (1998:  398)  sebagai 

berikut “One of the great gain of outsourcing is the decrease in executive time for 

managing peripheral activities-freeing top management to focus more on the core 

of its business.” 

2.4.2.Definisi outsourcing

Dalam  bukunya  Cost  Management,  Maher  dan  Selto  (2003:  555) 

menyatakan “Outsourcing is the acquisition of goods or services from an outside 

provider.”

Atkinson,  et  al.(2004:  186)  mengidentifikasikan  “Outsourcing  is  the 

process of buying resources from an outside supplier  instead of manufacturing 

them in house.”

Sedangkan  menurut  Horngren,  et  al.  (2000:  383)  “Outsourcing  is  the 

process  of  purchasing  goods  and  services  from  outside   vendors  rather  than 

producing  the  same  goods  or  providing  the  same  services  within  the 

organization.”
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2.4.3. Alasan outsourcing

Perusahaan  yang  menerapkan  strategi  outsourcing memiliki  alas  an 

masing-masing  sesuai  dengan kondisi  perusahaan secara  keseluruhan.  Menurut 

Braz.  et  al.  http://www.aacrao.org/pro-development/outsourcing-paper.pdf  .   

Beberapa  alasan  yang  menyebabkan  perusahaan  mengambil  keputusan 

outsourcing adalah :

1. Mengantisipasi pengurangan biaya

2. Peningkatan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan akan jasa

3. Mengurangi investasi dalam capital asset 

4. Kebutuhan akan perubahan dalam fasilitas perusahaan

5. Mengurangi ketidakmampuan dalam meningkatkan skill karyawan

6. Untuk keuntungan dalam skala ekonomi

7. Memperoleh kelebihan dalam teknologi baru, skill, dan keahlian

8. Untuk mengatur kebutuhan jasa secara periodik

9. Untuk menyediakan jasa khusus

Sedangkan  aktifitas-aktifitas  yang  tidak  dapat  di-outsourcing-kan, 

biasanya  meliputi  aktifitas:  mengenai  keaman  data,  proses  pengendalian  dan 

kepemilikan,  penyediaan  pengembangan  karir  bagi  karyawan,  dan  yang 

berhubungan dengan perlindungan dan pengawasan perusahaan.

Menurut  Creencia,  http://www.thepdlgroup.com/oulsourci  ng.htm   beberapa 

keuntungan perusahaan yang melakukan outsourcing adalah sebagai berikut: 

a. Focus on core competencies. 
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Manajcmen bebas dari  lugas biasanya,  mengurangi investasi,  menghasilkan 

kas masuk. Sehingga perusahaan dapat memfokuskan diri pada keunggulan 

intinya. 

b. Organizations can adopt "best-in-class" practices. 

Pihak  ketiga  mempunyai  kekuatan  dalam  memfokuskan  diri  pad  a  bisnis 

outsourcing.  Untuk  menjadi  kompetitif  mereka  secara  berkelanjutan  terus 

meningkatkan pelayanan dan menggunakan pendekatan atau cara yang paling 

baik agar membuat perusahaan lebih efisien. Ini menjadikan perusahaan lebih 

efisien, efektif, dan mcrnperccpat proses bisnis ekonomis. 

c. More competitive. 

Perusahaan  lebih  cfektif  dalam  perubahan  kebutuhan.  Disamping  itu 

perusahaan  juga  mendapatkan  keuntungan  dalam  skala  bisnis.  Aktivitas 

outsourcing juga mcmbcrikan kclcbihan kcpada pcrusahaan dalam merespon 

sctiap pcrubahan serta mcmudahkan perusahaan dalam perluasan pasar. 

d. Reduced cost and advanced technologies. 

Pihak  ketiga  sering  mengimplementasikan  teknologi  terbaru  dalam 

melakukan proses dan pelayanan. Sehingga perusahaan dapat bersaing dalam 

teknologi  yang  mungkin  mereka  tidak  mampu  jika  melakukan  sendiri. 

Disamping itu skala ekonomis pihak ketiga juga turut membantu perusahaan 

menurunkan  biaya  dalam  sistem  mereka,  sehingga  perusahaan  mampu 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
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2.4.4.Evolusi outsourcing

Outsourcing  merupakan  satu  langkah  yang  diambil  manajemen  dengan 

menyerahkan  sebagian  aktivitas  peusahaan  pada  pihak  ketiga  dengan  tujuan 

mendapatkan kinerja pekerjaan yang professional dan berkelas dunia. Pcmilihan 

pemberi  jasa tenaga  kerja  dan pemborongan  merupakan hal  yang  sangat  vital. 

Sehingga  diperlukan  pemberi  jasa  yang  menspesialisasikan  diri  pada  Jenis 

pekerjaan  atau  aktivitas  yang  akan  diserahkan.  Dengan  demikian,  diharapkan 

bahwa kompetensi utama pemberi jasa tenaga kerja terscbut juga berada dijenis 

pekerjaan yang akan diserahkan dan berasal dari perusahaan yang kualifait. 

Pada kenyataannya menjalin kemitraan clengan pihak luar itu bukan suatu 

hal yang sekali jadi, melainkan berevolusi sesuai dengan tingkat kemjuan yang 

diperoleh dari  kemitraan tersebut.  Evolusi  ini  berkembang dari  sedikit  menjadi 

semakin besar, dari lingkup taktis berkembang ke semakin strategis. Quinn dan 

Hilmer (1998: 397) menyatakan bahwa: “Most company will benefit by extending 

outsourcing first in less critical areas or in part of activities, like payroll, rather 

than all  of  accounting.  As they gain experience,  they may increase greatly by 

outsourcing more critical activities to noncompetiting firms that can perform them 

more effectly.”

Sedangkan  menurut  Komninos,  http://www.urenio.org untuk  menjalin 

kemitraan  dengan pihak luar,  perusahaan harus  menyelesaikan  lima tugas  atau 

aktivitas seperti yang digambarkan pada table 2.1.

Kegiatan-kegiatan yang dapat di-outsource dapat dibagi kedalam tingkat-tingkat 

kepentingan sebagai berikut :

20ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana

http://www.urenio.org/


a. Strategis

Mutlak  untuk  keberhasilan  perusahaan  di  masa  depan,  misalnya 

pengembangan produk baru.

b. Operasional Taktis

Mutlak untuk operasi sehari-hari guna meraih keberhasilan bisnis

c. Taktis

Penting, tetapi tidak kritis secara strategis maupun operasional

d. Non Value Added

Terbatas  nilai  tambahnya  bagi operasi  bisnis atau positioning strategis  di 

masa depan, mislnya : jasa kurir

Tabel 2.1.

Task and Outputs to be Completed in an Outsourcing Relationship

Task Output
Get ready Plan project and communications
Lay the foundation Prepare the agreement documents
Plan approach Decide how to manage the process
Plan evaluation Decide how to evaluate the outsourcer
Pick  the outsourcer Do the outsourcer evaluation and dicide on the best one for the job

2.4.5.Outsourcing sebagai keputusan strategis

Praktek Outsourcing yang ada pada saat ini, biasanya lebih didorong oleh 

motivasi  operasional  jangka  pendek  dan  belum  menjadi  suatu  kebijakan 

manajemen  yang  bersifat  strategic  dan  berjangka  panjang.  Pemakaian  sumber 

daya eksternal biasanya didorong oleh alasan-alasan praktis seperti penghematan 

biaya atau karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, dan 

belum dipandang sebagai suatu keputusan manajemen yang strategis.
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Dalam  mengambil  keputusan  Outsourcing,  perusahaan  harus 

mempertimbangkan :

a. Tujuan  spesifik  dalam  pengambilan  kebijakan  Outsourcing,  ini 

dilakukan untuk menjelaskan strategi perusahaan secara keseluruhan.

b. Batas antara proses  Outsourcing dengan proses yang telah ada harus 

ditetapkan.  Sehingga tidak menimbulkan ketegangan antara  pegawai 

dengan pekerja Outsourcing.

2.5.Analisis Biaya Atas Outsourcing

Sebelum  melakukan  pengambilan  keputusan  atas  strategi  Outsourcing, 

terlebih  dahulu  melakukan  analisis  biaya  yang  relevan.  Analisis  ini  penting 

mengingat  keputusan  ini  menyangkut  dua  factor,  yaitu  Insourcing   atau 

Outsourcing.  Jika  terjadi  kesalahan  dalam  melakukan  analisis  biaya, 

mengakibatkan  keputusan  yang  diambil  tidak  akan  memenuhi  tujuan  yang 

diinginkan.

Pendapat  yang  diberikan  oleh  Maher  dan  Selto  (2000:555)  yang 

mendukung  pernyataan  di  atas  adalah  :  “Whether  or  rely  on  outsiders  for  a 

substantial  amount of good and services depends on relevant cost comparisons 

and other factors that are not easily quantified, such as suppliers dependability and 

quality”.

22ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



Tabel 2.2.

Reasons Of Customer Dissatisfaction

Main reasons Outsourcer actions
No personel interest
Seem to want to avoid long term relationship
Not receptive to questions and suggestions
Unstable communication
Limited cooperation
Unpleasant during communication
Late delivery
Over spending
Not explaining reasons for delays or high cost
Not achieving goals set
Low quality end - product
Not done what was promised

Customer need misunderstood

Communication

Contract uphold

End-Result

Sumber : Avlonitis G. (www.Urenio.org)

2.5.1. Relevant Cost Atas Outsourcing

Informasi  mengenai  biaya  relevan  tidak  akan  lepas  dari  evaluasi  atas 

keputusan  alternatif  outsourcing.  Relevance adalah  sinonim  dari  pengetahuan 

umum yang dipergunakan untuk memilih faktor mana yang sebaiknya atau tidak 

dimasukkan  dalam keputusan  bisnis.  Maher  dan  Selto  (2000:552)  menyatakan 

”Relevant cost and revenue are those cost and revenues that occur in the future 

and differ among alternatif”. Dengan demikian  relevant cost dan  revenues perlu 

dipertimbangkan dalam keputusan yang melibatkan sumber ekonomi perusahaan. 

Sedangkan menurut Hilton (2002:605), biaya dikatakan relevan, jika mempunyai 

kreteria :
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1. Bearing on the future. Dampak keputusan mempunyai  pengaruh pada masa 

depan,  bukan  masa  lalu.  Untuk  menjadi  relevan,  informasi  biaya  atau 

pendapatan harus melibatkan aktivitas masa depan.

2. Different   under  competing  alternatifs.  Informasi  yang  relevan  harus 

melibatkan biaya atau pendapatan yang berbeda diantara beberapa alternatif. 

Jika biaya atau pendapatan mendatang sama untuk satu/lebih alternatif, maka 

ia tidak mempunyai dampak terhadap keputusan.

2.5.2. Efisiensi Dalam Outsourcing

Keputusan outsourcing  merupakan  bagian  dari  strategi  jangka  panjang 

perusahaan. Dengan  outsourcing, perusahaan banyak memilih untuk konsentrasi 

pada aktivitas inti, memberi tugas lainnya kepada organisasi lainnya yang sudah 

ahli dalam menjalankan  tugasnya. Membagi resiko atau tugas dengan pihak luar 

ini dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi.

Efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  perbandingan  antara  sumber  yang 

dipergunakan  dengan  output  yang  dihasilkan.  menurut  hansen  dan  mowen 

(2003:455) efisiensi ada 2:

1. Technical efficiency

Berusaha menghasilkan output yang sama dengan input lebih kecil maupun 

usaha menghasilkan output yang lebih besar dengan input sama.

2. Input trade off efficiency

Berusaha menghasilkan output yang sama dengan jumlah input yang sama 

tetapi harga lebih murah.
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Dalam strategi outsourcing untu melihat efisiensi atau tidaknya penerapan 

outsourcing tersebut  adalah  dengan  membandingkan  atau  menganalisis  biaya 

yang timbul sebelum dilakukan outsourcing dengan biaya-biaya setelah dilakukan 

outsourcing. Outsourcing  baru  bias  dikatakan  berhasil  apabila  secara  relative 

biaya  yang digunakan dalam proses produksi  leboih rendah atau  sama dengan 

patokan  yang  telah  ditetapkan  atau  dapat  menghasilkan  output seperti  yang 

dikatakan.
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2.6.Penelitian Terdahulu

Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis,  terdapat  penelitian-penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan :

1. Vera (2001), Pengelolaan Aktivitas Jasa Informasi Untuk Kelancaran Proses 

Bisnis  Pada PT BES di Surabaya.  Simpulan  dari  skripsi  ini  adalah dengan 

penerapan  strategi  outsourcing pada  proses  teknologi  informasi  dapat 

menekan biaya pembuatannya jika harus membuat sendiri.

a. Persamaan  skripsi  dengan  penulisan  terdahulu  adalah  pada  topik 

penulisannya  yaitu  outsourcing.  Selain  itu  juga  pada  pendekatan 

penelitiannya yaitu kualitatif dengan metode penulisan studi kasus

b. Perbedaan  skripsi  dengan  penulisan  terdahulu  adalah  pada  penulisan 

terdahulu perusahaan yang diteliti menerapkan strategi  outsourcing pada 

proses  teknologi  informasinya  sedangkan  pada  skripsi  ini  menerapkan 

strategi outsourcing pada ketenagakerjaanya

2. Edy  (2001),  Strategi  Outsourcing Untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Biaya 

Pendistribusian Kayu Gergajian Pada PT X di Surabaya. Simpulan dari skripsi 

ini adalah dengan penerapan strategi  outsourcing pada proses distribusi kayu 

dapat menekan biaya investasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya.

a. Persamaan  skripsi  dengan  penulisan  terdahulu  adalah  pada  topik 

penulisannya  yaitu  outsourcing.  Selain  itu  juga  pada  pendekatan 

penelitiannya yaitu kualitatif dengan metode penulisan studi kasus
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b. Perbedaan  skripsi  dengan  penulisan  terdahulu  adalah  pada  penulisan 

terdahulu lebih menekankan pada perhitungan biaya untuk masing-masing 

alternatif yaitu besarnya biaya jika membeli kapal dengan besarnya biaya 

jika menyewa kapal pada pihak ketiga. Sedangkan pada skripsi ini penulis 

berusaha menghitung tingkat keberhasilan strategi outsourcing jika dinilai 

dari segi biaya dan performance perusahaan. Selain itu objek yang diteliti 

adalah  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  perdagangan  kayu 

sedangkan pada skripsi ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perbankan.

3. Sen dan Gungxi Zhu (1996), The Optimal Degree of Outsourcing. Simpulan 

dari tulisan ini adalah seberap besar kemampuan strategi  outsourcing dalam 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

a. Persamaan skripsi dengan penulis terdahulu yaitu pada topik pembahasan 

yang diteliti, yaitu outsourcing.

b. Perbedaan skripsi ini dengan penulisan terdahulu adalah pada penulisan 

terdahulu  penulisnya  menggunakan  model  ekonomi  untuk  menentukan 

tingkat outsourcing yang optimal bagi perusahaan. 
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi 

kasus, dimana berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan strategi 

outsourcing dalam bidang ketenaga kerjaan pada Bank BRI Cabang Banyuwangi 

sebagai salah satu perusahaan jasa perbankan. Pendekatan kualitatif didefinisikan 

sebagai prosedur-prosedur yang menghasilkan suatu data berupa data-data tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3).

Studi  kasus  menurut  Yin  (2002:1)  merupakan  strategi  yang  cocok 

digunakan jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana 

(how)”  atau  “mengapa  (why)”.  Lebih  lanjut  Yin  (2002:17)  juga  menyatakan 

bahwa studi kasus menyelidiki suatu fenomena dan konteks tak tampak dengan 

tegas.  Studi  kasus  juga  memanfaatkan  berbagai  jenis  sumber  bukti  seperti 

dokumen,  peralatan,  wawancara,  dan  observasi.  Sesuai  pendapat  Yin  diatas, 

penulis memilih metode penelitian studi kasus dalam menjawab rumusan masalah 

ini, karena :

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” yang ada 

dalam perumusan masalah.

2. Peneliti  tidak  dapat  mengatur,  mengotrol,  atau  mempengaruhi  subjek 

penelitian.
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3. Penelitian  yang dilakukan  pada Bank BRI cabang Banyuwangi  ini  terletak 

pada peristiwa kontemporer.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang  lingkup  penelitian  padalah  suatu  batasan  yang  digunakan  oleh 

penulis  dalam  membuat  laporan.  Batasan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah 

penilaian  tingkat  efisiensi  biaya  operasional  jika  dilakukan  insourcing atau 

outsourcing serta  kualitas  output  yang  diperoleh  dari  penerapan  strategi 

outsourcing ataupun insourcing pada Bank BRI Cabang Banyuwangi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data kualitatif  dan kuantitatif,  sumber data 

diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara langsung kepada bagian teknik dan personalia.

Data  sekunder  diperoleh  dari dokumentasi  data  biaya  tenaga  kerja 

karyawan Bank BRI Cabang Banyuwangi dan biaya tenaga kerja outsourcee.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan

Pada tahap ini  ditujukan untuk memperoleh gambaran umum dan khusus 

dari subyek penelitian.
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2. Survey lapangan

Pada tahap ini dilakukan survey yang lebih mendalam dibandingkan tahap 

pertama,  karena peneliti  mengadakan penelitian  secara langsung terhadap 

objek dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Observasi, dimana dilakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab langsung terhadap pejabat yang berwenang di perusahaan.

c. Dokumenter,  yaitu  dengan  cara  mengutip  data-data  akuntansi  dan 

operasional perusahaan.

3. Studi kepustakaan

Pada tahap ini kegiatan lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur-

literatur  yang berhubungan  dengan  pembahasan  permasalahan,  untuk 

mendapatkan landasan teori yang digunakan untuk penulisan skripsi ini.

4. Pengolahan data

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengolahan,  melakukan  analisis  dan  menarik 

kesimpulan dari  seluruh data  dan informasi  yang telah didapat,  sekaligus 

mencari penyelesaian atas masalah yang ada.

3.5. Teknik Analisis

Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut:

1. Menentukan pola yang dijadikan acuan

2. Mendeskripsikan penerapan strategi outsourcing.
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3. Menganalisis  data  yang  sudah  dikumpulkan  untuk  mengidentifikasi 

keberhasilan penerapan strategi outsourcing dengan cara :

a. Menghitung biaya tenaga kerja sebelum dilakukan penambahan tenaga 

kerja  dan  jika  dilakukan  sendiri  oleh  perusahaan  (insourcing) serta 

menghitung  biaya  tenaga  kerja  jika  dikerjakan  oleh  pihak  luar 

perusahaan  (outsourcing),  selanjutnya  membandingkan  biaya  jika 

insourcing dengan outsourcing, kemudian mencari tingkat efisiensi yang 

diperoleh dengan adanya outsourcing.

b. Mengidentifikasi  jenis-jenis  pelayanan  yang  dilaksanakan  sebagai 

perusahaan  jasa,  kemudian  menghitung  tingkat  keberhasilan  strategi 

outsourcing dari segi kualitas.

4. Untuk menjelaskan perbedaan dampak outsourcing dibandingkan insoucing di 

bagian  outsourcing  dari  segi  biaya  diperoleh  melalui  data  biaya  gaji  yang 

dikeluarkan oleh Bank BRI setiap bulan, sedangkan data untuk menilai kinerja 

bagian front liner berdasarkan buku standar operasional prosedur bagian front  

liner dinilai melalui meningkatnya kepuasan nasabah terhadap layanan bagian 

front liner. Adapun kepuasan nasabah secara kuantitatif dapat diukur melalui 

banyaknya  jumlah  komplain  yang  dapat  ditangani  setiap  hari  serta  banyak 

jumlah nasabah yang bertransaksi di Bank BRI perharinya. Akan tetapi data 

tersebut  tidak  diperoleh  karena  pihak  Bank  BRI  tidak  pernah  melakukan 

perekaman data tersebut, sehingga didalam penelitan ini kinerja diukur secara 

general yaitu peformance keuangan Bank BRI Cabang Banyuwangi sendiri.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah  oleh  Raden  Aria  Wirjaatmadja  dengan  nama  Hulp-en  Spaarbank  der  

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi  yang berkebangsaan Indonesia  (pribumi).  Berdiri  tanggal  16 Desember 

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri  Bank Rakyat  Indonesia  Raden Aria  Wirjaatmadja  Pada periode 

setelah  kemerdekaan  RI,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  1  tahun  1946 

Pasal  1  disebutkan  bahwa  BRI  adalah  sebagai  Bank  Pemerintah  pertama  di 

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada 

tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai 

aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 

tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan 

peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). 

Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 

diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 

Koperasi Tani dan Nelayan.
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Setelah  berjalan  selama  satu  bulan  keluar  Penpres  No.  17  tahun  1965 

tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

ketentuan  baru  itu,  Bank  Indonesia  Urusan  Koperasi,  Tani  dan  Nelayan  (eks 

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, 

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit  II bidang Ekspor Impor 

(Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang 

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral  dan  Bank  Negara  Indonesia  Unit  II  Bidang  Rular  dan  Ekspor  Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 

Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan 

pada  masyarakat  kecil  sampai  sekarang  tetap  konsisten,  yaitu  dengan  fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.  Hal ini antara lain 

tercermin  pada  perkembangan  penyaluran  KUK pada  tahun  1994  sebesar  Rp. 

6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan 

pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.
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Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat  Indonesia mempunyai  Unit Kerja yang berjumlah 

4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor 

Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 

1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency,  1 Caymand Island Agency,  1 

Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Gambar 4.1.1

Foto Diorama Pelayanan Nasabah PT. Bank BRI (Persero) 
Pada Awal Didirikan

     Sumber : Museum BRI - Purwokerto

4.1.2. Lokasi Perusahaan

Tempat kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Banyuwangi berada di 

JL.  A.  Yani  No.12  Kecamatan  Banyuwangi,  Kabupaten  Banyuwangi.  Kantor 

Cabang ini membawahi 3 kantor cabang pembantu dan 39 unit .
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4.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan  Surat  Keputusan  Dirut  PT.  Bank  BRI  (Persero)  No. 

KEP.S.55-DIR/PPP/7/2001,  Tanggal  30-07-2001  gambar  struktur  organisasi 

kantor cabang BRI adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1.2

Struktur Organisasi PT.Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

PEMIMPIN 
CABANG

KCP Manager 
Pemasaran

Manager 
Operasional

Manager        
Bisnis Mikro

Ass Manager 
Penunjang Bisnis

Ass Manager
Operasional

Supervisor 
Adm. Kredit

Supervisor
Pel.Intern

Fungsi 
ADK Komersial

Fungsi
ADK Konsumer

Fungsi
ADK Program

Fungsi 
Sekretariat
SDM

Fungsi
Logistik
SDM

Fungsi Arsip 
Pelaporan, IT 
Support & 
Maintenance

Supervisor
Pelayanan

Ass Manager
Operasional

Supervisor
Adm. Unit

Fungsi UPN

Fungsi Teller

Fungsi PAU

Fungsi PRU

Pegawai 
Cadangan

BRI Unit

Penilik
Fungsi
- AO Komersial
- AO Konsumer
- AO Program
- AO RPKB

Fungsi FO

Pengawas Internal Cabang

Sumber : PT .Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi
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Cabang :  adalah satuan organisasi  unsur pelaksana pengusahaan di lingkungan 

perusahaan  yang  mempunyai  tugas  pokok  yaitu  memberikan 

pelayanan  kepada  para  nasabah,  mencari  keutungan  dari  pelayanan 

jasa dan pinjaman dan menjadi Bank terbaik di wilayah kerjanya

Unit     : Lembaga perantara keuangan pedesaan (Rural Financial Intermediary) 

yang  mampu  berdiri  sendiri  dan  berkembang  tanpa  subsidi  dalam 

melaksanakan  pelayanan  perbankan  di  pedesaan  yang  sebelumnya 

merupakan salah satu unsure dari unit desa

Penjelasan dan uraian tugas  kewajiban dan tanggung jawab pokok dari 

masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang 

Mengkoordinir,  memberi  petunjuk  dan  mengarahkan  bawahan  di 

lingkungan wilayah kerjanya, melaksananakan pelayanan kepada nasabah, 

melaksanakan  pembangunan/  pengembangan  usaha  serta  operasi  di 

wilayah kerjanya

2. Manager Pemasaran

Menyusun  kegiatan  perencanan  pemasaran,  rencana  target  yang  akan 

dicapai, serta pengawasan kegiatan pemasaran

3. Manager Operasional

Bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  penagihan,  pengawan  kredit, 

merencanakan kesempurnaan layanan guna pencapaian pelayanan optimal 

pada nasabah, bertanggung jawab terhadap kesinambungan tenaga kerja 

dalam  perusahaan,  mengevaluasi  kerja  bawahan  berdasarkan  rencana 
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kerja,  serta  mengawasi  dan  mengkoordinir  perubahan  dan  kaderisasi 

tenaga kerja dalam perusahaan

4. Manager Bisnis Mikro

Melaksanakan rencana penjualan,  penyuluhan dan pengembangan usaha 

atau inovasi usaha guna pencapaian optimalisasi investasi perusahaan.

5. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

Tugas dan Tanggung Jawab :

• Memberikan informasi kepada nasabah/ calon nasabah mengenai produk 

BRI guna menunjang pemasaran.

• Memberikan informasi saldo pinjaman, transfer maupun pinjaman bagi 

nasabah yang memerlukan guna emberikan pelayanan yang memuaskan.

• Melayani  permintaan  salinan  Rekening  Koran  bagi  nasabah  yang 

memerlukan  (diluar  pengiriman  secara  rutin  setiap  awal  bulan)  guna 

memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap nasabah.

• Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti  yang memerlukan 

(seperti  mengantar  atau  menjemput  uang  ke  tempat  tinggal/  usaha 

nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah

• Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun 

jasa BRI 

• Meneriam  dan  menginventarisasi  keluhan-keluhan  nasabah  untuk 

diteruskan kepada pejabat yang berwenang

• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan 

dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasi Kanca.

37ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan Strategi Outsourcing ... Aditya Wardhana



• Berwenang  memberikan  informasi  saldo  simpanan  maupun  pinjaman 

bagi nasabah yang memerlukan.

6. Teller

• Menerima  uang  setoran  dari  nasabah  dan  mencocokan  denga  tanda 

setorannya  guna  memastikan  kebenaran  transaksi  dan  keaslian  uang 

yang diterima.

• Memastikan  membayar  uang  kepada  nasabah  yang  berhak  untuk 

menghindari kesalahan yang merugikan Kanca.

• Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran 

keamanan transaksi

• Mengelola  dan  menyetorkan  fisik  kas  kepada  supervisor,  AMO  baik 

selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat 

terjaga.

• Melakukan pergeseran kas antar teller yangmemerlukan demi kelancaran 

pelayanan.

• Membayar biaya-biaya Rutang, rehabilitasi kredit dan transaksi lainnya, 

yang  kuitansinya  telah  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  guna 

kelancaran operasional Kanca.

• Melayani transaksi jual-beli Bank Note agar pelayanan kepada nasabah 

dapat berjalan dengan baik

• Menerima  dan  meneliti  keabsahan  tanda  setoran  dan  warkat  kliring 

penyerahan  dari  nasabah/UPN/BRI  Unit  guna  memastikan  kebenaran 

dan keamanan transaksi.
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• Melakukan  tugas-tugas  kedinasan  lain  sesuai  dengan  instruksi  dari 

atasan  dalam  rangka  menunjang  kepentingan  bisnis  dan  operasional 

Kanca.

• Melaksanakan fungsi checker atas transaksi diatas kewenangannya

• Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi 

pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya

• Melakukan entry pembukuan O/B kedalam sistem

• Memelihara  kerjakan  sarana/prasarana  yang  berkaitan  dengan  bidang 

tugasnya.

4.2. Bagian Front Liner

Pada penelitian  ini,  objek penelitiannya  adalah pada bagian  front  liner, 

karena kebijakan outsourcing yang diterapkan oleh Bank BRI hanya pada bagian 

tersebut.  Sedangkan  pada  bagian  lainnya  masih  menggunakan  insourcing atau 

biasa disebut dengan pekerja organik. Adapun bagian front liner didalam struktur 

organisasi  kantor  cabang  adalah  terletak  di  bawah  supervisor  pelayanan,  dan 

bagian  tersebut  terdiri  atas  :  fungsi  unit  pelayanan  nasabah (UPN) dan fungsi 

teller. 

4.2.1. Aktivitas Pelayanan 

Bagian front liner BRI Cabang Banyuwangi merupakan salah satu bagian 

dari  aktivitas  pelayanan  perusahaan  yang  melayani  customer atas  terjadinya 

transaksi  harian  yang bersifat  langsung. Sesuai  dengan namanya,  maka bagian 
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front  liner adalah  bagian  yang  ditempatkan  di  depan  dengan  tujuan  untuk 

memberikan  pelayanan  secara  langsung  pada  customer yang  datang  ke  Bank. 

Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi  bagian tersebut terdiri  atas 

teller dan  unit pelayanan nasabah.

Tanggung jawab dari bagian front liner PT. Bank BRI (Persero) ini adalah 

memberikan pelayanan yang di butuhkan nasabah, seperti : 

1. Membeli produk 

• tabungan

• deposito

• transfer, dll 

2. Mendapatkan informasi 

• bunga

• buka rekening, dll

3. Mendapatkan informasi 

• transfer yang belum masuk

• produk apa saja yang disediakan, dll

4. Mendapatkan bantuan

• kartu ATM rusak

• hadiah rusak, dll

4.2.2. Jumlah Tenaga Kerja

Selama ini aktivitas bagian front liner dikerjakan oleh pekerja organik dan 

non organik. Yang dimaksud pekerja organik disini adalah pekerja BRI yang telah 
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diangkat sebagai pekerja tetap sedangkan pekerja non organik adalah pekerja BRI 

yang bukan pekerja tetap. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi BRI No: 

S.57-DIR/SDM/11/2006,  tanggal  29  November  2006  tentang  penyerahan 

sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain (Outsourcing), maka aktivitas front  

liner diambil dari tenaga outsource.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank BRI (Persero) 

Cabang  Banyuwangi  khususnya  di  bagian  SDM,  maka  diperoleh  keterangan 

mengenai jumlah pekerja di bagian front liner pada tahun 2007. Komposisi antara 

pekerja  organik  dan  non  organik  pada  PT.  Bank  BRI  (Persero)  Cabang 

Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Jumlah Pekerja Kantor Cabang Banyuwangi, Cabang Pembantu dan Unit

Grade 3 Grade 4
Cabang 1 3 2 2 7

Cabang Pembantu 3 1 1 1 9

Unit 39 2 0 1 117

Total 43 6 3 4 133

JumlahKeterangan Unit Organik / Insourcing Outsourcing

Sumber : Bank BRI

4.2.3. Waktu Jam Kerja

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  PT.  Bank  BRI  (Persero) 

Cabang Banyuwangi waktu kerja pekerja adalah sama, yaitu satu hari jam kerja. 

Adapun jam kerjanya adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1.2

Waktu Jam Kerja

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin - Kamis 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00

Jum'at 07.30 - 16.30 12.00 - 13.30

Sabtu Libur

 Sumber : PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

Setiap  pekerja  wajib  datang ke kantor  dan meninggalkan  kantor  sesuai 

dengan ketentuan diatas dan apabila akan meninggalkan kantor pada jam kerja 

harus mendapat ijin dari Pimpinan Unit Kerja yang berwenang dan dicatat sesuai 

keperluannya.

4.2.4. Upah dan Sistem Penggajian

Pengupahan adalah suatu sistem pemberian imbalan kepada pekerja atas 

pekerjaan / jasa yang telah dilakukan untuk perusahaan dalam bentuk upah, yang 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan menunjang produktivitas kerja, 

serta mencerminkan rasa keadilan, sesuai jabatan dan kontribusi pekerja terhadap 

perusahaan. Adapun besarnya upah pekerja, perusahaan berwenang menetapkan 

struktur dan besarnya upah pekerja dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

Dalam  penelitian  ini,  bagian  yang  dibahas  adalah  bagian  front  liner 

sehingga informasi uapah dan gaji yang disajikan adalah informasi upah dan gaji 

bagian  tersebut.  Pada  seluruh  kantor  Cabang  PT.  Bank  BRI  (Persero)  gaji 

ditetapkan berdasarkan golongan kepangkatan pekerja  atau biasa disebut debut 
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dengan istilah ”grade”.  Untuk bagian  front  liner jabatan pekerja yang mengisi 

adalah pada grade 3 dan 4 dengan upah sebagai berikut :

Tabel 4.1.3

Daftar Gaji Pekerja Bagian Front Liner
PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

Grade Minimal Maksimal

III 1.597.346                            2.576.364                            

IV 1.805.001                            2.911.291                             
Sumber : PT. Bank BRI (Persero)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti  dengan pihak PT. 

Bank BRI (Persero)  Cabang Banyuwangi,  diketahui  bahwa gaji  dasar  pegawai 

yang digunakan oleh perusahaan adalah nilai  yang  maksimal  dari  tabel  diatas.

4.2.5. Kesejahteraan dan Tunjangan Yang Diberikan

Tabel di bawah ini menunjukkan tunjangan pokok yang diberikan kepada 

pekerja setiap bulan berdasarkan peringkat jabatannya terdiri dari :

Tabel 4.1.4

Tunjangan Pekerja Bagian Front Liner

III IV

T. Premium 380.000                      429.400                      

T. JKK 1.855                          2.096                          

T. JK 2.319                          2.620                          

Total 384.174                      637.592                      

Tunjangan - 
tunjangan

Grade

          Sumber : PT. Bank BRI (Persero)
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Selain  tunjangan-tunjangan  diatas  masih  ada  tunjangan-tunjangan  lain 

yang  diberikan  tidak  merata  antara  satu  pekerja  dengan  pekerja  lainnya. 

Tunjangan tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Tunjangan resiko kas : besarnya +/- Rp.100.000,- setiap bulan hanya diberikan 

kepada bagian teller.

b. Tunjangan PPh 21 : Diberikan sesuai besarnya PPh 21 atas gaji pekerja setiap 

bulan atau dengan kata lain PPh 21 pekerja ditanggung oleh pemberi kerja

c. Tunjangan sewa rumah : diberikan kepada pekerja sesuai dengan grade nya

d. Tunjangan  pengobatan  rutin  :  diberikan  kepada  pekerja  sebagai  bantuan 

pemeliharaan  kesehatan  rawat  jalan  tingkat  pertama  bagi  pekerja  dan 

keluarganya

e. Tunjangan  tidak  tetap  :  adalah  segala  jenis  tunjangan  yanb  pemberiannya 

dikatkan  dengan  kehadiran  atau  tanggung  jawab  tertentu,  seperti  :  pekerja 

dalam masa bebas, pekerja yang menjalani cuti, dll.

f. Upah lembur : hanya diberikan kepada pekerja yang melaksanakan lembur, 

untuk  golongan  Kepala  Bagian  dan  Pimpinan  Cabang  adalah  sebesar 

Rp.150.000,-  sedangkan  untuk  golongan  pekerja  biasa  adalah  sebesar 

Rp.100.000,-.
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4.3. Pembahasan

4.3.1.Pentingnya Bagian Front Liner

Berdasarkan tingkat kepentingan terhadap citra perusahaan, maka kegiatan 

pelayanan nasabah bagi PT. Bank BRI (Persero) khususnya Cabang Banyuwangi 

yang bergerak dibidang jasa perbankan, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

penting.  Artinya  nama  atau  citra  perusahaan  sangat  bergantung  pada  kinerja 

pelayanan kepada nasabah.  Pada dasarnya aktivitas pelayanan terhadap nasabah 

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PT. Bank BRI (Persero).

4.3.2.Alasan Outsourcing

Perusahaan  yang  melakukan  penerapan  starategi  outsourcing memiliki 

alasan masing-masing sesuai dengan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Pada 

PT. Bank BRI (Persero) (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI No : 

S.57-DIR/SDM/11/2006,  tanggal  29  November  2006  tentang  penyerahan 

sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain (Outsourcing), telah melaksanakan 

outsourcing di  seluruh  kantor  cabangnya  seperti  halnya  pada  PT.  Bank  BRI 

(Persero) Cabang Banyuwangi. Alasan penerapan strategi  outsourcing ini antara 

lain adalah :

1. Efisiensi biaya

Biaya  merupakan  faktor  penting  dalam  menjamin  kelangsungan  hidup 

perusahaan  dalm  persaingan  pasar.  PT.  Bank  BRI  (Persero)  Cabang 

Banyuwangi yang bergerak dibidang jasa perbankan ke masyarakat berusaha 

keras untuk menekan biaya operasionalnya. Salah satu cara yang digunakan 
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adalah  dengan  melaksanakan  strategi  outsourcing pada  bagian  front  

linernya. Dengan menerapkan strategi outsourcing diharapkan menghasilkan 

efisiensi biaya.  

2. Mengurangi biaya recruitmen

Selama ini aktivitas  recruitmen pekerja PT. Bank BRI (Persero) dilakukan 

oleh  bagian  HRD  atau  SDM.  Biaya  dan  waktu  yang  digunakan  untuk 

aktivitas  tersebut  cukup  menyita  perhatian  dan  biaya,  terutama  biaya 

pengujian / seleksi karyawannya. Dengan adanya outsourcing maka faktor-

faktor  yang  menjadi  beban  perusahaan  dapat  direduksi  dan  ini  dapat 

menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan.

3. Meningkatkan pelayanan

Sebelum digunakannya strategi outsourcing, pelayanan nasabah terutama di 

bagian  front liner selalu dikerjakan oleh pekerja organik /  insourcing dari 

PT. Bank BRI (Persero) sendiri, dengan tingkat evaluasi kinerja yang relatif 

rendah karena evaluasinya diperuntukkan untuk karyawan intern dan yang 

melakukan  evaluasi  juga  karyawan  intern  BRI.  Pekerja  outsourcing 

semangat kerjanya lebih tinggi, karena evaluasi kerjanya cukup tinggi dan 

bersifat final. 
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4.4. Evaluasi Penerapan Strategi Outsourcing dari Segi Biaya

4.4.1. Biaya Tenaga Kerja Sebelum Dilakukan Outsourcing

Berdasarkan  table  4.1.5  jumlah  pekerja  bagian  frontliner   sebelum 

dilakukan penambahan karyawan sebanyak 89 orang, pekerja tersebut tersebar di 

kantor  cabang,  3  kantor  cabang  pembantu  dan  39  kantor  unit  BRI  wilayah 

Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.1.5

Jumlah Pekerja Bagian front Liner 
PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

Keterangan Unit Grade 3 Grade 4 Pekerja Jumlah

Cabang 1 3 2 5 5
Cabang Pembantu 3 1 1 2 6
Unit 39 2 0 2 78
Total 43 6 3 9 89

Sumber : Bank BRI

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pekerja untuk bagian  front liner  

adalah hanya pekerja grade 3 dan 4. Jumlah pekerja untuk bagian front liner pada 

PT.Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi terdiri dari grade 3 sebanyak 3 orang 

dan  grade  4  sebanyak  2  orang.  Pada  cabang  pembantu  terdiri  dari  grade  3 

sebanyak 3 orang dan grade 4 sebanyak 3 orang. Pada tiap unitnya total pekerja 

bagian  front liner terdiri dari grade 3 sebanyak 78 orang dan tidak ada pekerja 

grade 4 di bagian frontlinernya. Total jumlah pekerja bagian front liner pada Bank 

BRI Cabang Banyuwangi adalah sebanyak 89 orang.
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Dibawah ini disajikan total biaya tenaga kerja bagian front liner PT. bank 

BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi  yang  dialokasikan  berdasarkan  grade  tiap 

pekerja.

Tabel 4.1.6

Biaya Pekerja Bagian Front Liner Sebelum Outsourcing 

Keterangan Unit Grade 3 Grade 4 Total

2,576,364  2,911,291   Grade 3 Grade 4

Cabang 1      5              2                12,881,820     5,822,583      

Cabang Pembantu 3      3              3                7,729,092      8,733,874      

Unit 39    78             200,956,392   -                  

Total 43    86             5                221,567,304   14,556,457     236,123,761  

380,000    429,400      

Cabang 1      5              2                1,900,000      858,800         

Cabang Pembantu 3      3              3                1,140,000      1,288,200      

Unit 39    78             29,640,000     -                  

Total 43    104           71              32,680,000     2,147,000      34,827,000    

1,855        2,096         

Cabang 1      5              2                9,275            4,192            

Cabang Pembantu 3      3              3                5,565            6,288            

Unit 39    78             144,690         -                  

Total 43    104           71              159,530         10,481          170,011        

2,319        2,620         

Cabang 1      5              2                11,595          5,241            

Cabang Pembantu 3      3              3                6,957            7,861            

Unit 39    78             180,882         -                  

Total 43    104           71              199,434         13,102          212,536        

271,333,308  

Tunjangan JKK

Tunjangan JK

Total Biaya Upah & Gaji

Jumlah Penghasilan

Gaji

Tunjangan Premium

Sumber : Data diolah

Dari  table  4.1.6  dapat  diketahui  jumlah  biaya  tenaga  kerja  yang 

dialokasikan perusahaan untuk bagian front liner sebelum dilakukan penambahan 

pekerja  untuk setiap bulan adalah  sebesar  Rp.  271.333.308,-  .  Jumlah  tersebut 
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terdiri  dari  gaji  pokok  Rp.236.123.761,  tunjangan  premium  Rp.34.827.000, 

tunjangan JKK Rp.170.011,- dan tunjangan JK Rp.212.536,-

Untuk uang lembur hanya diberikan pada pekerja yang lembur dan lembur 

tersebut  harus  dilaksanakan  berdasarkan  keluarsa  SK  dari  pihak  manajemen. 

Untuk tunjangan hari raya diberikan sekali dalam setahun untuk masing-masing 

pekerja sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan grade jabatannya.

4.4.2. Biaya Tenaga Kerja Melalui Insourcing

Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  nasabah  dan  meningkatkan 

performance perusahaan,  maka  PT.  Bank  BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi 

mengambil langkah menambah tenaga kerja pada seluruh bagian, terutama bagian 

front liner. Langkah yang diambil  oleh perusahaan adalah dengan memilih dua 

alternatif yaitu dengan outsourcing atau insourcing.

Apabila  PT.  Bank  BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi  mengambil 

alternatif  insourcing dalam memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  di  bagian  front 

liner, berarti perusahaan harus mengelola sendiri pekerjanya tanpa adanya pihak 

ketiga.  Sedangkan apabila  perusahaan  mengambil  alternatif  outsourcing,  maka 

perusahaan akan menyerahkan bagian pelayanan nasabahnya pada pihak ketiga 

agar dikelola dengan lebih baik dari pada dikelola sendiri oleh perusahaan.

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  diketahui  jumlah 

tenaga  kerja  bagian  front  liner  pada  akhir  tahun  2007  terdapat  penambahan 

sebanyak 44 orang, seperti pada tabel 4.1.7.
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Tabel 4.1.7

Biaya Atas Penambahan Tenaga Kerja Pada Bagian Front Liner
PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

Keterangan Unit Grade 3
Jumlah 

Penghasilan
Total

2,576,364        Grade 3

Cabang 1                   2                     5,152,728            

Cabang Pembantu 3                   3                     7,729,092            

Unit 39                 39                   100,478,196         

Total 43                 44                   113,360,016         113,360,016          

380,000           

Cabang 1                   2                     760,000               

Cabang Pembantu 3                   3                     1,140,000            

Unit 39                 39                   14,820,000           

Total 43                 44                   16,720,000           16,720,000            

1,855              

Cabang 1                   2                     3,710                  

Cabang Pembantu 3                   3                     5,565                  

Unit 39                 39                   72,345                

Total 43                 44                   81,620                81,620                  

2,319              

Cabang 1                   2                     4,638                  

Cabang Pembantu 3                   3                     6,957                  

Unit 39                 39                   90,441                

Total 43                 44                   102,036               102,036                

130,263,672          Total Biaya Upah & Gaji

Gaji

Tunjangan Premium

Tunjangan JKK

Tunjangan JK

Sumber : Data diolah

Berdasarkan  tabel  4.1.7  dapat  diketahui  jika  PT. Bank  BRI  (Persero) 

Cabang  Banyuwangi  mengambil  keputusan  insourcing dalam  memenuhi 

kebutuhan pekerja yang dikeluarkan pada bagian  front liner, maka biaya tenaga 

kerja yang dikeluarkan setiap bulannya bertambah menjadi Rp.401.596.980.  Ini 

dapat diartikan bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, 

maka PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi  harus mengeluarkan biaya 
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tenaga  kerja  tambahan  sebesar  Rp.130.263.672  perbulan  jika  perekrutannya 

melalui proses insourcing.

4.4.3. Biaya Tenaga Kerja Melalui Outsourcing

Pada  tabel  dibawah  ini  disajikan  perhitungan  biaya  yang  terjadi  jika 

kebutuhan tenaga kerja bagian front liner dilakukan dengan menggunakan strategi 

outsourcing.

Perhitungan biaya untuk alternatif  outsourcing yang ditulis oleh penulis, 

menggunakan perhitungan biaya perbulan rata-rata secara historis. Unsur biaya 

dan semua perhitungan mengenai ketenaga kerjaan untuk alternatif  outsourcing 

ini  disesuaikan  dengan  aturan  kontrak  kerja  antara  perusahaan  PT.  Bank  BRI 

(Persero) Cabang Banyuwangi dengan perusahaan penyedia tenaga kerja dalam 

tabel 4.1.8.

Dengan diterapkannya strategi  outsourcing maka biaya yang dikeluarkan 

perbulannya  menjadi  sebesar  Rp.  347.033.308  dengan  peningkatan  biaya 

outsorcing sebesar  Rp.75.700.000. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan 

penggunaan  tenaga  insourcing sebesar  Rp.130.263.672.  Terjadi  efisiensi  biaya 

sebesar Rp.54.563.672 perbulan. Sedangkan penghematan biaya selama 1 tahun 

dengan asumsi 12 kali gaji maka terjadi penghematan sebesar Rp.709.327.736,-
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Tabel 4.1.8

Biaya Tenaga Kerja Outsourcing
PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi

 Sumber : Data diolah

Kelebihan outsourcing bagi perusahaan :

1. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian front liner yang 

dikelola oleh pihak ketiga lebih murah sebesar Rp.75.700.000 dibandingkan 

dengan  insourcing,  dan  lebih  efisien  Rp.54.563.672  dibandingkan  jika 

menggunakan tenaga insourcing.

2. Perusahaan dapat lebih memfokuskan diri pada core competenciesnya, dengan 

berkonsentrasi  pada  investasi  jangka  panjang  dan  kemampuan  terbaik 

perusahaan.  Karena dalam era persaingan yang cukup ketat ini, perusahaan 

hampir tidak mungkin unggul disemua bidang pekerjaan, sedangkan alternatif 

outsourcing diharapkan dapat lebih unggul dibidang ketenaga kerjaan.

3. Perusahaan dapat  membagi-bagi  resiko  demonstrasi,  pemogokan,  dan 

pemutusan hubungan kerja dapat ditanggung oleh perusahaanoutsourcee yang 

telah dituangkan dalam kontrak kerja.

4. mengurangi  aktifitas  personalia  preusan,  karena  proses  perekrutan  telah 

diambil alih oleh pihak ketiga dan menjadi tanggung jawab penyedia tenaga 

outsourcee.

Kelemahan outsourcing bagi perusahaan adalah :

1. Developing  the  wrong  Skill.  Dengan  outsourcing kekhawatiran  perusahaan 

sebagai outsourcer  dalam Skill yang dimilki oleh outsourcee, dapat dikurangi 
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dengan memberikan standar kualitas tenaga kerja yang harus diberikan kepada 

outsourcer dan outsourcee.

2. Loss  of  Cross-Functional  Skill.  Skill pekerja  yang  berada  pada  aktifitas 

fungsional  yang  berbeda  dapat  diantisipasi  dengan  meletakkan  supervise 

untuk mengawasi outsourcer ataupun dengan menempatkan outsourcee dekat 

dengan perusahaan  outsourcer,  sehingga kerjasama antar tim dan hubungan 

jangka panjang outsourcing dapat mempengaruhi masa depan.

3. Loss  of  Control  over  Supplier.  Kehilangan  atau  kekurangan  pengawasan 

terhadap  outsourcee dapat  diantisipasi  dengan  memberikan  kesempatan 

outsourcing kepada  beberapa  supplier  atau  penyedia  outsourcing sebagai 

pembanding  antar  outsourcee dibidang  aktifitas  pekerjaan  yang  sama, 

kemudian menentukan siapa penyedia terbaik yang akan dipilih oleh PT. Bank 

BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi  untuk  menjadi  perusahaan  outsourcing 

tenaga  kerja  untuk  bagian  pelayanan  nasabah  yang  memiliki  kompetensi 

dibidang  ketenaga  kerjaan,  karena  beberapa  tanggung  jawab  yang  biasa 

dilakukan  oleh  pihak  internal  perusahaan  berubah  menjadi  tanggungjawab 

penyedia jasa.

4.5. Evaluasi  Penerapan  Strategi  Outsourcing dari  Segi  Peformance 

Perusahaan.

Ukuran untuk peformance perusahaan adalah ditentukan dari sejauh mana 

perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya.  Sesuai dengan  visi BRI adalah 

”menjadi  bank  komersial  terkemuka  yang  selalu  mengutamakan  kepuasan 
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nasabah”  maka  secara  kuantitatif  peformance PT.Bank  BRI  (Persero)  Cabang 

Banyuwangi dapat diukur dengan melihat tabel 4.1.9.

Seluruh unsur dari laporan pertanggungjawaban kinerja berbanding lurus 

artinya semakin tinggi semakin baik, kecuali NPL (Noan Peforming Loan) atau 

tingkat kolektibilitas pinjaman. Semakin kecil prosentase NPL maka  kinerja bank 

semakin  baik.  Karena  yang  masuk  kategori  NPL  adalah  jenis  pinjaman  yang 

kurang lancar pembayarannya.

Tabel  4.1.9

Kenerja PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 
Tahun 2005

TARGET REALISASI
PINJAMAN 576,200        551,300        95.68%
SIMPANAN 253,400        276,300        109.04%
NPL 11% 11.5%
PEMASUKAN EKSTRA 4,230            4,800            113.48%
LABA - RUGI 35,400          37,630          106.30%

Dalam (000.000) jutaan

KETERANGAN TAHUN 2005 RASIO

   Sumber : PT. PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 
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Tabel 4.1.10
Kenerja PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 

Tahun 2006

TARGET REALISASI
PINJAMAN 623,500        614,700        98.59%
SIMPANAN 283,800        303,700        107.01%
NPL 10.60% 10.3%
PEMASUKAN EKSTRA 4,765            5,260            110.39%
LABA - RUGI 39,250          42,000          107.01%

Dalam (000.000) jutaan

KETERANGAN TAHUN 2006 RASIO

   Sumber : PT. PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 

Tabel 4.1.11
Kenerja PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 

Tahun 2007

TARGET REALISASI
PINJAMAN 712,600        689,790        96.80%
SIMPANAN 362,200        396,063        109.35%
NPL 9.9% 9.7%
PEMASUKAN EKSTRA 8,200            8,800            107.32%
LABA - RUGI 51,700          57,100          110.44%

KETERANGAN TAHUN 2007 RASIO

Dalam (000.000) jutaan

   Sumber : PT. PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 

Gambar 4.1.3

Peningkatan Laba PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi 
Periode 2006 & 2007
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Pada  gambar  4.1.3 dapat  dilihat  bahwa  terjadi  peningkatan  atas 

peformance bank walaupun tidak sepenuhnya mencapai  target yang ditetapkan, 

seperti berikut :

1. Jumlah  pinjaman  meningkat  dari  tahun  2006  sebesar  Rp.614.700.000.000 

menjadi Rp.689.790.000.000,-

2. Pemasukan  ekstra  perusahaan  meningkat  dari  tahun  2006  sebesar 

Rp.5.260.000.000 menjadi Rp.8.800.000.000 pada tahun 2007

3. Laba  usaha  BRI  Cabang  Banyuwangi  secara  keseluruhan  meningkat  tajam 

dari tahun 2006 sebesar Rp.42.000.000.000 menjadi Rp.57.100.000.000 pada 

tahun 2007.

Gambaran peningkatan diatas memang tidak sepenuhnya menggambarkan 

dampak adanya kebijakan outsourcing, namun dapat dijadikan salah satu indikator 

bahwa  dengan  outsourcing perusahaan  selain  dapat  meningkatkan  efisiensi 

perusahaan juga dapat meningkatkan peformance perusahaan. 

Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  perbandingan   rasio  realisasi  anggaran 

dengan target tahun 2005 sampai dengan 2007. Rasio tahun 2005 dan tahun 2006 

adalah  pada  saat  Bank  BRI  belum  melaksanakan  kebijakan  outsourcing 

sedangkan pada tahun 2007 baru Bank BRI melaksanakan kebijakan outsourcing. 

Dari  gambaran  perbandingan  rasio  antar  tahun  tidak  menunjukkan  suatu 

perubahan yang signifikan . Kalaupun terjadi perubahan hal tersebut merupakan 
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suatu kewajaran dimana sebuah usaha yang dijalankan dengan sistem yang baik 

dan manajemen yang baik selayaknya mengalami kemajuan usaha.

Dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  strategi  outsourcing bukanlah 

strategi untuk meningkatkan peformance perusahaan dengan jenis jasa perbankan, 

akan tetapi  outsourcing  dapat  menurunkan biaya  yang harus dikeluarkan oleh 

pihak manajemen jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga insourcing.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Dari  segi  biaya  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  outsourcing akan 

menghasilkan efisiensi biaya gaji dan upah. Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang 

Banyuwangi,  efisiensi  yang  dapat  dihasilkan  adalah  sebesar  Rp.65.316.584,-. 

Sementara  dari  segi  performance perusahaan  menunjukkan  terjadinya 

peningkatan performance perusahaan, seperti berikut :

1. Jumlah  pinjaman  meningkat  dari  tahun  2006  sebesar  Rp.614.700.000.000 

menjadi Rp.689.790.000.000,-

2. Pemasukan  ekstra  perusahaan  meningkat  dari  tahun  2006  sebesar 

Rp.5.260.000.000 menjadi Rp.8.800.000.000 pada tahun 2007

3. Laba  usaha  BRI  Cabang  Banyuwangi  secara  keseluruhan  meningkat  tajam 

dari tahun 2006 sebesar Rp.42.000.000.000 menjadi Rp.57.100.000.000 pada 

tahun 2007.

Gambaran peningkatan diatas memang tidak sepenuhnya menggambarkan 

dampak adanya kebijakan outsourcing, namun dapat dijadikan salah satu indikator 

bahwa  dengan  outsourcing perusahaan  selain  dapat  meningkatkan  efisiensi 

perusahaan juga dapat meningkatkan peformance perusahaan. 
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Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  perbandingan   rasio  realisasi  anggaran 

dengan target tahun 2005 sampai dengan 2007. Rasio tahun 2005 dan tahun 2006 

adalah  pada  saat  Bank  BRI  belum  melaksanakan  kebijakan  outsourcing 

sedangkan pada tahun 2007 baru Bank BRI melaksanakan kebijakan outsourcing. 

Dari  gambaran  perbandingan  rasio  antar  tahun  tidak  menunjukkan  suatu 

perubahan yang signifikan . Kalaupun terjadi perubahan hal tersebut merupakan 

suatu kewajaran dimana sebuah usaha yang dijalankan dengan sistem yang baik 

dan manajemen yang baik selayaknya mengalami kemajuan usaha.

Dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  strategi  outsourcing bukanlah 

strategi untuk meningkatkan peformance perusahaan dengan jenis jasa perbankan, 

akan tetapi  outsourcing  dapat  menurunkan biaya  yang harus dikeluarkan oleh 

pihak manajemen jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga insourcing.

Dilihat dari segi kelebihan dan kelemahan startegis dengan diterapkannya 

kebijakan  outsourcing pada  PT.  Bank  BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi 

menunjukkan fakta sebagai berikut :

1. Kelebihan outsourcing bagi perusahaan :

•Biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian front liner yang 

dikelola oleh pihak ketiga lebih murah sebesar Rp.136.000.000 dibandingkan 

dengan  insourcing,  dan  lebih  efisien  Rp.65.316.584  dibandingkan  jika 

menggunakan tenaga insourcing.

•Perusahaan  dapat  lebih  memfokuskan  diri  pada  core  competenciesnya, 

dengan berkonsentrasi pada investasi jangka panjang dan kemampuan terbaik 

perusahaan.  Karena dalam era persaingan yang cukup ketat ini, perusahaan 
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hampir tidak mungkin unggul disemua bidang pekerjaan, sedangkan alternatif 

outsourcing diharapkan dapat lebih unggul dibidang ketenaga kerjaan.

•Perusahaan  dapat  membagi-bagi  resiko  demonstrasi,  pemogokan,  dan 

pemutusan hubungan kerja dapat ditanggung oleh perusahaanoutsourcee yang 

telah dituangkan dalam kontrak kerja.

•mengurangi  aktifitas  personalia  preusan,  karena  proses  perekrutan  telah 

diambil alih oleh pihak ketiga dan menjadi tanggung jawab penyedia tenaga 

outsourcee.

2. Kelemahan outsourcing bagi perusahaan adalah :

•Developing the wrong  Skill.  Dengan  outsourcing kekhawatiran perusahaan 

sebagai outsourcer  dalam Skill yang dimilki oleh outsourcee, dapat dikurangi 

dengan memberikan standar kualitas tenaga kerja yang harus diberikan kepada 

outsourcer dan outsourcee.

•Loss  of  Cross-Functional  Skill.  Skill pekerja  yang  berada  pada  aktifitas 

fungsional  yang  berbeda  dapat  diantisipasi  dengan  meletakkan  supervisor 

untuk mengawasi outsourcer ataupun dengan menempatkan outsourcee dekat 

dengan perusahaan  outsourcer,  sehingga kerjasama antar tim dan hubungan 

jangka panjang outsourcing dapat mempengaruhi masa depan.

•Loss  of  Control  over  Supplier.  Kehilangan  atau  kekurangan  pengawasan 

terhadap  outsourcee dapat  diantisipasi  dengan  memberikan  kesempatan 

outsourcing kepada  beberapa  supplier  atau  penyedia  outsourcing sebagai 

pembanding  antar  outsourcee dibidang  aktifitas  pekerjaan  yang  sama, 

kemudian menentukan siapa penyedia terbaik yang akan dipilih oleh PT. Bank 
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BRI  (Persero)  Cabang  Banyuwangi  untuk  menjadi  perusahaan  outsourcing 

tenaga  kerja  untuk  bagian  pelayanan  nasabah  yang  memiliki  kompetensi 

dibidang  ketenaga  kerjaan,  karena  beebrapa  tanggung  jawab  yang  biasa 

dilakukan  oleh  pihak  internal  perusahaan  berubah  menjadi  tanggungjawab 

penyedia jasa.
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5.2.Saran

Dalam membentuk  tim pengawas  pekerjaan  outsourcing sebaiknya  PT. 

Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi menunjuk pekerja yang kompeten dan 

disiplin  dalam melakukan kewajibannya serta PT. Bank BRI (Persero) Cabang 

Banyuwangi  juga  harus  berhati-hati   dan  cermat  dalam pemilihan  perusahaan 

penyedia  tenaga  kerja  yang  kompeten,  jangan  sampai  perusahaan  outsourcee 

tersebut tidak memenuhi kewajibannya terhadap tenaga kerjanya.

Pada penelitian ini, penelitian lebih difokuskan pada bagian fungsional dan 

efek yang diteliti belum dapat dijadikan ukuran secara tepat bagi kelebihan dan 

kelemahan penerapan strategi  outsourcing. Begitu juga dengan obyek penelitian, 

PT.  Bank BRI (Persero)  serta  bank-bank lainnya  scara  umum sangat  menjaga 

kerahasiaannya  terutama  yang  berkaitan  dengan  obyek  biaya  dan  pendapatan 

usaha.

Saran penulis untuk penelitian yang berkaitan dengan penerapan strategi 

outsourcing berikutnya adalah :

1. Subyek  penelitian  lebih  bervariasi,  bisa  pada  perusahaan  dagang  ataupun 

perusahaan jasa bukan perbankan.

2. Subyek penelitian selanjutnya sebaiknya  bukan dari latar  belakang lembaga 

keuangan karena data-data yang dibutuhkan akan sulit diperoleh.

3. Penelitan berikutnya sebaiknya bukan lagi pada bagian fungsional, tetapi pada 

bagian manajemen perusahaan.
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