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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pemilihan PT. Indonesia Partner Solution 

sebagai penyedia jasa penyalur tenaga kerja di Surabaya, maka dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa melalui analisis faktor dapat diperoleh 3 

faktor, faktor tersebut : 

1. Faktor 1 dinamakan Faktor Budaya yang terdiri dari 3 indikator yang 

meliputi : Budaya, Sub-budaya, Kelas Sosial. Dari 3 indikator, 

sebanyak 2 indikator menyatakan bahwa faktor budaya mempengaruhi 

keputusan pemilihan PT. Indonesia Partner Solution sebagai penyedia 

jasa penyalur tenaga kerja di Surabaya. Para responden menyatakan 

mulai terbiasa dengan sistem kerja outsourcing, bahkan juga tidak 

mempermasalahkan dengan kebijakan penempatan lokasi kerja di 

berbagai area. Akan tetapi kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh para 

responden dengan kelompok pergaulan ataupun orang-orang 

dilingkungan tempat tinggalnya bukan menjadi salah satu alasan untuk 

memilih PT. Indonesia Partner Solution dikarenakan setiap individu 

memiliki keinginan yang berbeda-beda. Sedangkan kesamaan 

karakteristik kelas sosial dalam hal kelompok variabel seperti pada 

tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh bagi sebagian besar 

responden karena meskipun tidak memiliki kesamaan seperti dalam 

hal agama, kelompok ras dan daerah geografis, mereka memiliki 

orientasi atau pemikiran yang sama. Pengaruh dari lokasi kantor yang 

berdekatan dengan tempat tinggal juga memudahkan para responden 

untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.  

2. Faktor 2 dinamakan Faktor Sosial yang terdiri dari 3 indikator yang 

meliputi : Kelompok Referensi, Keluarga, Peran dan Status. 

Keseluruhan 3 indikator menyatakan bahwa faktor sosial tidak 

mempengaruhi keputusan pemilihan PT. Indonesia Partner Solution
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sebagai penyedia jasa penyalur tenaga kerja di Surabaya. Meskipun 

secara intens saling berinteraksi baik langsung ataupun tidak langsung, 

kelompok referensi yang terdiri dari teman, rekan kerja, tetangga, dan 

teman sekomunitas tidak memiliki pengaruh atas keputusan pemilihan 

PT. Indonesia Partner Solution. Selain itu dengan adanya 

perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk mengakses 

info dari luar negeri termasuk didalamnya adalah pemahaman dari 

barat seperti kesetaraan gender atau emansipasi sehingga banyak yang 

beranggapan bahwa perempuan juga memiliki peluang yang sama 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun pekerjaan tersebut 

lumrahnya dikerjakan oleh laki-laki. Dalam ruang lingkup keluarga 

seseorang bisa mendapatkan orientasi atas agama, politik dan ekonomi 

akan tetapi hal tersebut tidak dapat mempengaruhi pemilihan PT. 

Indonesia Partner Solution karena setiap individu memiliki cara 

pandang dalam menyikapi suatu hal dengan cara yang berbeda-beda. 

3. Faktor 3 dinamakan Faktor Pribadi yang terdiri dari 4 indikator yang 

meliputi : Usia dan Tahap Siklus Hidup, Pekerjaan dan Keadaan 

Ekonomi, Kepribadian dan Konsep Diri, Gaya Hidup dan Nilai. 

Keseluruhan pernyataan pada 4 indikator tersebut menyatakan bahwa 

faktor pribadi mempengaruhi keputusan pemilihan PT. Indonesia 

Partner Solution sebagai penyedia jasa penyalur tenaga kerja di 

Surabaya. Mayoritas responden berusia 26-40 tahun yaitu kurun usia 

produktif yang kekuatan fisik dan kematangan dalam berpikir maupun 

bertindaknya dapat dikatakan sudah baik. Pada usia ini juga 

merupakan fase dimana seseorang memulai kehidupan yang baru yaitu 

berkeluarga, sehingga memunculkan suatu kewajiban untuk 

memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab terutama bagi 

seorang kepala keluarga. PT. Indonesia Partner Solution menyediakan 

lowongan pekerjaan yang gaji atau penghasilan dan klasifikasi yang 

ditawarkan sesuai dengan para responden, selain itu lokasi kerja yang 

dekat dengan tempat tinggal juga berpengaruh karena dengan begitu 

dapat menghemat biaya transportasi sehingga dananya bisa 
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dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Hal tersebut juga tidak lepas 

dari semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok di Indonesia 

sehingga solusinya adalah mencari pekerjaan dengan harapan dari 

penghasilan pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada. 

PT. Indonesia Partner Solution memiliki visi yaitu memberikan 

pelayanan yang prima dan tepat waktu, maka untuk mewujudkannya 

dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kepribadian yang selaras 

dengan visi perusahaan dan sebagian besar responden menyatakan 

bahwa visi tersebut mencerminkan kepribadiannya. Meskipun 

pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan gaya hidup namun tren 

sistem kerja outsourcing berpengaruh terhadap keputusan pemilihan 

PT. Indonesia Partner Solution. Hal ini dikarenakan semakin 

banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menerapkan 

kebijakan sistem kerja outsourcing. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan PT. 

Indonesia Partner Solution sebagai penyedia jasa penyalur tenaga kerja di 

Surabaya, antara lain : 

1. PT. Indonesia Partner Solution merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang penyedia jasa penyalur tenaga kerja sehingga akan 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Perusahaan 

sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai faktor-faktor perilaku 

konsumen terutama dari sisi tenaga kerja, sehingga dapat menarik 

tenaga kerja yang lebih banyak untuk bergabung di perusahaan agar 

dapat memenuhi permintaan kerjasama dari mitra atau klien. 

2. Sebaiknya perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

semakin ketat melakukan perbaikan kualitas tenaga kerja dengan cara 

menambah wawasan seperti mengikuti seminar, melakukan pelatihan-

pelatihan dan memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang 

berlaku. 
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