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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu 

pengertian SDM secara mikro dan pengertian SDM secara makro. SDM secara 

mikro dapat diartikan sebagai seorang individu yang bekerja atau memiliki 

pekerjaan yang umumnya disebut sebagai buruh, karyawan, pekerja, tenaga 

kerja, dan lain-lain. SDM secara makro bisa diartikan sebagai penduduk di 

suatu negara yang telah memasuki usia matang atau usia angkatan kerja. 

Penduduk usia angkatan kerja yang dimaksud ialah berumur 15 tahun dan 

lebih. 

SDM yang berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya 

manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga 

nilai kompititif – generatif–inovatif. Nilai-nilai tersebut menggunakan energi 

tertinggi seperti: intelijen, kreatif, dan imajinasi, tidak lagi semata-mata 

menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan 

sebagainya.Secara garis besar SDM yang dipekerjakan sebagai penggerak dari 

suatu organisasi, baik itu di institusi, di perusahaan, maupun di bidang 

perhotelan, berfungsi sebagai salah satu aset penting. Kemampuan SDM harus 

dilatih dan dikembangkan hingga berkemampuan yang sangat berguna bagi 

instansi tersebut.  

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

2 

 
TUGAS AKHIR REKRUTMEN SDM DI… VIKY AGUSTIN  

Dalam industri perhotelan, SDM merupakan sebuah aset yang sangat 

penting untuk meningkatkan kinerja perhotelan. Jika suatu industry perhotelan 

tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka dikhawatirkan 

tidak dapat melakukan proses operasional yang ada di perhotelan dengan baik, 

misalnya mengenai keramahtamahan yang ditunjukkan oleh petugas hotel serta 

pelayanan yang harus selalu diberikan secara maksimal kepada para tamu. 

Peran Human Resources Depertment sangatlah penting, untuk memilih dan 

memilah karyawan yang dibutuhkan, mengadakan pelatihan bagi karyawan 

yang berpotensi dan meningkatkan potensi keterampilan yang dimiliki oleh 

setiap SDM yang dimiliki oleh hoteltersebut. Manajemen Hotel Majapahit 

Surabaya selalu memperhatikan pengelolaan SDM yang ada di hotel tersebut, 

terutama pelayanan yang diberikan para karyawan terhadap tamu, sehingga 

para tamu Hotel Majapahit Surabaya selalu merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan.  

Pengelolaan SDM dapat melalui berbagai cara, yaitu melalui cara non-

outsourcing atau melalui cara outsourcing atau disebut alih daya SDM dari 

perusahaan lain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hotel (Ndraha,1999). 

Perekrutan SDM jika dilakukan dengan sistem non-outsourcing memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Menurut Ndraha (1999), kelebihan-kelebihan itu di 

antaranya perusahaan dapat dengan mudah mencari karyawan sesuai kriteria 

yang diinginkan oleh hotel. Di sini hotel bisa mengetahui latar belakang dari 

karyawan tersebut, karena hotel dapat mewawancarai karyawan secara 

langsung.  
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Pihak manajemen juga dapat bernegoisasi mengenai gaji dengan calon 

karyawan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ini juga memiliki 

kekurangan di dalamnya, yaitu perusahaan bisa menghabiskan banyak 

waktuserta menghabiskan banyak pengeluaran (cost) untuk membiayai proses 

rekrutmen secara non-outsourcing. Perekrutan SDM bisa juga dilakukan 

dengan cara lain yaitu, menggunakan sistem outsourcing. Perekrutan dengan 

sistem outsourcing merupakan cara merekrut calon karyawan yang dilakukan 

oleh manajemen hotel dengan bantuan pihak ketiga atau bisaa disebut penyelia 

jasa. Perekrutan karyawan jika menggunakan sistem outsourcing memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut Ndraha (1999), kelebihan 

perekrutan outsourcing di antaranya hotel bisa melakukan efesiensi terhadap 

biaya operasional.  

Melalui jasa outsourcing pihak manajemen bisa memiliki peluang untuk 

mengurangi dan mengontrol biaya operasional yang dikeluarkan. Suatu 

perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri bisa memiliki struktur 

pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan tersebut menggunakan jasa 

outsourcing. Hal tersebut dikarenakan perusahaan outsourcing bisa bermain 

dengan “economic of scale” dalam mengelola SDM yang dimilikinya. Dampak 

positif yang lainnya ialah meningkatkan efisiensi pekerjaan dan perbaikan pada 

pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core.  

Selain itu, menurut Ndraha (1999) ada beberapa dampak negatif yang akan 

dirasakan oleh pihak manajemen hotel jika memilih menggunakan jasa 

outsourcing dalam pengelolaan SDM, yaitu perusahaan kehilangan kontrol 
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manajerial. Hal tersebut dikarenakan kontrol manajerial dimiliki sepenuhnya 

oleh perusahaan outsourcing. Manajemen hotel tidak benar-benar penuh dapat 

mengontrol karyawanoutsourcing. Dengan dampak positif dan negatif inilah 

berdasarkan acuan Ndraha (1999), perekrutan SDM melalui sistem outsourcing 

atau non-outsourcing di Hotel Majapahit Surabaya dapat dikaji dan dianalisis 

yang bisa sebagai alternatif pilihan atau tidak bagi hotel tersebut, sehingga 

penting untuk diteliti. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana rekrutmen sumber daya 

manusia di Hotel Majapahit Surabaya terkait sistem outsourcing atau non-

outsourcing sebagai alternatif pilihan? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem rekrutmen sumber daya 

manusia di Hotel Majapahit Surabaya terkait outsourcing atau non- 

outsourcing sebagai alternatif pilihan. 
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1.4. Manfaat Penulisan 
 

1.4.1. Akademisi 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

kontribusi ilmiah atau menambah literatur baru dan menambah 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai sistem 

rekrutmen outsourcing atau non-outsourcing di perhotelan. Selain itu, 

manfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir mahasiswa D-

III Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang 

sekaligus syarat untuk mendapatkan sebutan gelar A.Md. (Ahli 

Madya). 

 

1.4.2. Praktisi 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan di 

lapangan, khususnya dibidang rekrutmen karyawan hotel, sehingga 

dapat berguna untuk industri perhotelan. 

 

1.4.3. Pemerintah 

Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil 

keputusan untuk merumuskan peraturan mengenai kebijakan-kebijakan 

sistem rekrutmen outsourcing dan non- outsourcing di Indonesia yang 

dapat dipratekkan. 
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1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Rekrutmen 

 Menurut Manthis (2011:207) menyatakan bahwa rekrutmen 

adalah proses menghasilkan suatu kelompok yang memenuhi syarat 

untuk pekerjaan. Beberapa pendapat yang lain juga mengungkapkan 

hal yang sama, rekrutmen merupakan proses pencarian dan 

pemikatan para calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan 

sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi (Notoadmodjo, 

2003:130). Dari beberapa pendapat tersebut dalam penelitian ini 

disimpulkanbahwarekrutmen adalah suatu perencanaan yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mencari dan memikat individu 

maupun sekelompok orang yang berkualitas untuk mengisi posisi 

atau jabatan sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. 

 

1.5.2. Rekrutmen secara Non-outsourcing 

Rekrutmen non-outsourcing merupakan rekrutmen yang 

dilakukan oleh suatu organisasi melalui usaha sendiri atau tidak 

menggunakan jasa pihak ke tiga (penyelia jasa). Rekrutmen non-

outsourcing dalam pelaksanaanya melibatkan calon tenaga kerja 

yang mencari lowongan pekerjaan hingga melakukan tahapan 

rekrutmen secara mandiri (Ndraha, 1999). Pelaksanaan rekrutmen 

melalui jalur non-outsourcing tidaklah lepas dari proses rekrutmen. 

Proses rekrutmen karyawan diawali dengan cara merencanakan 
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jumlah SDM yang dibutuhkan oleh tiap-tiap departemen, selain 

menentukan jumlah, kepala departemen juga harus menentukan 

standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan melalui job analysis 

dari job description posisi yang dibutuhkan dengan job spesification 

dari calon karyawanhotel. 

Selanjutnya, pihak manajemen membuatkan lowongan pekerjaan 

yang dibutuhkan dan dipublikasikan baik kedalam lingkup internal 

maupun external. Bila ada lamaran yang masuk, pihak manajemen 

menyeleksi surat lamaran tersebut yang sesuai dengan kriteria yang 

dicari. Manajemen membuat jadwal untuk melakukan proses tes 

tulisdan psikotes serta proses tes wawancara kerja calon karyawan. 

Bagi mereka yang dinyatakan lulus diberikan orientasi oleh 

manajemen terhadap karyawan baru tersebut (Ndraha, 1999). 

Pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan melalui jalur non- 

outsourcing banyak memiliki sisi positif. Sisi positifnya adalah 

perusahaan dapat mencari calon tenaga kerja, baik untuk bidang- 

bidang inti (core business) maupun bidang-bidang penunjang (non- 

core bussiness) yang dibutuhkan. Perusahaan bisa memilih dengan 

leluasa calon karyawan dengan kriteria yang diinginkan. Kondisi ini 

memungkinkan perusahaan bisa memiliki karyawan dengan potensi 

yang lebih tinggi. 

Rasa dedikasi atau loyalitas yang dimiliki karyawan yang direkrut 

secara non-outsourcing terhadap perusahaan, umumnya sangat 
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tinggi, dikarenakan karyawan bertanggung jawab secara penuh 

terhadap manajemen tempat di mana ia bekerja. Selain itu karyawan 

dapat benar-benar bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Pelaksanaan rekrutmen 

secara non- outsourcing juga bisa menghasilkan SDM yang 

berkompeten dan bekerja dengan perusahaan dengan jangka waktu 

yang lama. Perusahaan juga bisa mendapatkan efek luberan 

(spillover effects) dari pelaksanaan proses rekrutmen secara non-

outsourcing, di mana hal tersebut bisa meningkatkan citra 

perusahaan, sehingga para pelamar yang gagal saat proses rekrutmen 

secara non-outsourcing tetap memiliki kesan yang positif terhadap 

perusahaan. 

Pelaksanaan rekrutmen non-outsourcing selain memiliki sisi 

positif juga bisa memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya adalah 

perusahaan mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi 

untuk melakukan proses rekrutmen secara non-outsourcing, seperti 

biaya pemasangan iklan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dalam 

proses rekrutmen tersebut. Waktu pencarian tenaga kerja yang 

dibutuhkan manajemen juga lama, mengingat calon tenaga kerja 

harus melewati langkah- langkah rekrutmen secara non-outsourcing 

secara runtut. Selain itu, manajemen masih memberikan diklat 

tambahan untuk pengembangan diri calon tenaga kerja sesuai 

kebutuhan hotel. 
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1.5.3. Rekrutmen secara Outsourcing 

Menurut Brown dan Wilson (2005) menyatakan bahwa 

outsourcing adalah tindakan memperoleh layanan atas suatu 

pekerjaan tertentu yang berasal dari pihak luar. Dengan kata lain, 

pemberi kerja menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan 

oleh pihak lain dengan suatu perjanjian tertentu. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Anggraini (2016) yang menyatakan bahwa 

outsourcing adalah kegiatan menyerahkan sebagian pelaksanaan 

aktivitas tertentu kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. 

Perjanjian ini dilakukan dengan cara penandatanganan atau 

seringkali diperjelas dengansistemkontrak.  

Dari uraian beberapa pendapat dari Brown dan Anggraini 

tersebut dapat disimpulkan bahwa outsourcing merupakan 

rekrutmen calon tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi 

dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (penyelia jasa), di mana 

manajemen menyerahkan sebagian pelaksanaan aktivitas tertentu 

kepada tenaga kerja outsourcing dengan menggunakan perjanjian- 

perjanjian yang telah disepakati bersama di awal proses 

rekrutmen.Pelaksanaan outsourcing di dunia industri perhotelan ini 

sebetulnya juga banyak memiliki sisi positif. Perekrutan secara 

outsourcing dapat membantu sisi ekonomi masyarakat di Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan perusahaan outsourcing merekrut pekerja 

yang belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki pengalaman 
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bekerja. Perusahaan outsourcing tidak memandang jenjang 

pendidikan karyawannya, karena perusahaan penyedia jasa 

(outsourcing) menampung seseorang dan menyalurkan mereka 

kepada perusahan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan 

kemampuan mereka. 

Perusahaan outsourcing juga tidak melihat seseorang sudah 

memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengalaman dalam 

bekerja. Di sini perusahaan outsourcing mempunyai tanggung jawab 

untuk melakukan kegiatan penunjang kemampuan (diklat) dan bekal 

keterampilan agar SDM-nya siap untuk bekerja. Terkadang ada juga 

beberapa perusahaan outsourcing yang tidak melakukan diklat 

kepada karyawannya karena terkendala oleh tambahan biaya yang 

harusdikeluarkan, hal itu bisaa disebut sebagai kecurangan 

pelaksanaan perusahaan outsourcing. Namun tidak semua 

perusahaan outsourcing melakukan kecurangan dan tidak 

memperdulikan kualitas SDM-nya. Ada beberapa perusahaan 

outsourcing yang beroperasional secara jujur dan memperhatikan 

kualitas dariSDM-nya. 

Perusahaan dapat melakukan efisiensi kerja, dikarenakan dengan 

merekrut karyawan outsourcing maka manajemen dapat 

meningkatkan fokusnya terhadap pekerjaan inti (core business) dan 

mengalihkan pekerjaan penunjang (non-core business) terhadap 

karyawan outsourcing. Perusahaan juga bisa melakukan efisiensi 
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terhadap biaya operasional, karena dengan merekrut pegawai 

outsourcing perusahaan dapat memperkerjakan karyawan dengan 

seminimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi secara 

maksimal sesuai dengan target perusahaan. 

Pelaksanaan perekrutan karyawan melalui sistem outsourcing 

adalah perekrutan yang dilakukan manajemen perusahaan pemberi 

kerja (hotel) dengan calon karyawan dengan melalui proses 

rekrutmen. Namun calon karyawan yang direkrut berasal dari SDM 

milik pihak penyelia jasa (outsourcing). Penerapan perekrutan 

dengan sistem outsourcing harus menggunakan cara yang benar dan 

disertai dengan SDM yang telah diberi bekal keterampilan ataupun 

kegiatan penunjang oleh perusahaan penyedia jasa (outsourcing). 

Kegiatan tersebut diberikan agar SDM-nya semakin tinggi 

kualitasnya, seperti pemberian seminar, diklat, atau workshop yang 

sesuai dengan bidang masing-masing individu. 

Perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak boleh melanggar 

kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat bersama. Perjanjian 

tersebut baik berkaitan dengan sistem pembayaran maupun 

peraturan yang lebih spesifik lainnya. Semua perjanjian yang 

mengatur baik pihak perusahaan penyedia jasa (outsourcing) dengan 

pihak perusahaan pemberi kerja (non-outsourcing) dituangkan di 

dalam MOU (Memorandum Of Understanding.) 
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1.5.4. Pelanggaran Pelaksanaan Praktik Outsourcing 

Menurut Theodorson (1979:115-116) menyatakan bahwa 

deskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap 

individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, bisaanya bersifat 

kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 

kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. 

Perekrutan outsourcing sering terjadi deskriminasi merujuk kepada 

pelayanan yang dilakukan secara tidak adil terhadap suatu individu 

tertentu di mana pelayanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang 

diawali oleh suatu individu tersebut. Penerapan deskriminasi 

seringkali dijumpai dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan sikap 

dasar manusia yang sering kali membeda-bedakan antara satu 

individu ke individu yang lain. 

Menurut Tjandraningsih, dkk., (2010) menyatakan bahwa 

kegiatan outsourcing di lapangan sering kali menemukan beberapa 

diskriminasi dalam penerapannya, di antaranya umumnya 

ditemukan diskriminasi usia dan status perkawinan, diskriminasi 

upah, dan diskriminasi berserikat. Diskriminasi usia atau bisaa yang 

disebut sebagai ageisme adalah bentuk diskriminasi individu 

terhadap individu atau kelompok pada yang lainnya karena 

perbedaan umur mereka. Diskriminasi usia dalam masyarakat 

seringkali terjadi, contohnya ialah seringkali mengabaikan pendapat 

seseorang hanya karena yang memberi pendapat ialah seseorang 
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dengan usia lebih muda atau permasalahan umum lainnya. 

Selain diskrimasi usia, perusahaan juga sering melakukan 

diskrimasi terhadap status perkawinan, seperti banyaknya 

perusahaan yang hanya menerima pegawai yang masih muda dan 

belum menikah saja, maka dari itu, pegawai yang berusia tidak muda 

dan sudah menikah memiliki kesempatan yang lebih kecil, padahal 

kebutuhan seseorang yang sudah menikah memiliki tanggungan 

yang lebih besar, sehingga seharusnya membutuhkan lapangan 

pekerjaan yang lebih banyak.Selain diskrimasi usia dan status 

perkawinan, diskriminasi upah juga menjadi poin yang penting. 

Diskriminasi upah dapat diartikansebagai perbedaan upah yang 

diterima antara pegawai tetap dengan pegawai outsourcing itu 

berbeda bahkan beberapa kasus perbedaan antara upah karyawan 

tetap dan karyawan outsourcing jauh perbedaannya, nyatanya beban 

pekerjaan yang dilakukan pegawai tersebut sama dan jam kerjanya 

serta tempat bekerjanya pun sama. 

Di beberapa tempat ada juga yang melakukan diskriminasi 

gender dan disabilitas. Apalagi ada juga perusahaan yang 

memberhentikan karyawannya yang sedang hamil yang dianggap 

tidak produktif. Beberapa perusahaan ada juga yang tidak mau 

merekrut orang-orang berkebutuhan khusus seperti cacat fisik dan 

cacat mental. Perusahaan merasa rugi bila harus merekrut karyawan 

seperti itu. 
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Selanjutnya, beberapa perusahaan yang lain terdapat diskriminasi 

berserikat yang dapat diartikan juga sebagai diskriminasi 

berorganisasi. Yang dimaksud dari diskriminasi berorganisasi

 ialah pekerja oursourcing bisa diberhentikan secara paksa oleh 

perusahaan tempat ia bekerja jika perusahaan tersebut mengetahui 

bahwa pegawai outsourcing yang dimiliki telah mempunyai 

perserikatan atau perkumpulan atau yang biasa disebut dengan SB 

(Serikat Buruh) dengan pegawai lain. 

 

1.5.5. Kebijakan-Kebijakan Katenagakerjaan di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 

1 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja.  Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 

No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di sini Undang-

UndangPasal 64 Nomor 13 Tahun 2003 juga memperkuat kebijakan 

tentang ketenagakerjaan perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau 

buruh yang dibuat secara tertulis. 
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Beberapa aturan yang lain peraturan menteri mengenai 

outsourcing Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 

2012, tentang kegiatan jasa penunjang outsourcing meliputi: a). 

Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service); b). Usaha 

penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); c). Usaha tenaga 

pengaman (security/satuan pengamanan); d). Usaha jasa penunjang 

dipertambangan dan perminyakan; e). Usaha penyediaan angkutan 

bagi pekerja/buruh. 

 

1.5.6. Sistem Outsourcing dan Non-outsourcing sebagai Alternatif 

Pilihan Perusahaan 

Beberapa perusahaan ada yang memilih perekrutan dengan 

menggunakan sistem outsourcing dan ada yang memilih dengan 

sistem non-outsourcing. Pilihan itu dilakukan dengan kajian 

kemanfaatannya dan dampaknya dari stakeholder perusahaan. 

Menurut Suharto dan Damanik (2012) perusahaan memilih 

rekrutmen dengan sistem non-outsourcing karena secara tanggung 

jawab, perusahaan dituntut tidak hanya mengedepankan tanggung 

jawab ekonomi, tetapi juga ada tanggung jawab-tanggung jawab 

yang lain seperti tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. 

Tanggung jawab sosial, hotel mengedepankan kebermanfaatan 

dengan merekrut karyawan dari masyarakat lokal dan memiliki 

tanggung jawab untuk menyejahterakannya.  
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Artinya, ketika hotel memilih sistem perekrutan non-outsourcing 

secara otomatis tidak harus memberi fee tambahan terhadap pihak 

ketiga (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Selain itu, hotel juga 

bisa menjalin hubungan baik melalui manfaat tersebut dengan 

masyarakat lokal di sekitar hotel yang berbeda jika perusahaan 

menggunakan sistem rekrutmen secara outsourcing. Jika perusahaan 

melaksanakan praktik rekrutmen dengan sistem outsourcing, maka 

perusahaan tidak dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat 

lokal. Manajemen perusahaan juga tidak bisa memiliki hubungan 

secara resmi dengan karyawan outsourcing.  

Hal tersebutdikarenakan, secara resmi karyawan outsourcing 

adalah karyawan perusahaan penyedia jasa (outsourcing). Selain itu, 

perusahaan pemberi kerja (hotel) harus mengeluarkan budget yang 

cukup besar untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan 

outsourcing yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Budget tersebut 

dapat dialokasikan untuk biaya atau investasi lain yang dibutuhkan 

oleh perusahaan tersebut. Selain itu benefit yang diberikan oleh 

manajemen untuk karyawan non-outsourcing pastiditerima oleh 

karyawan tersebut secara langsung.  

Berbeda jika berkaitan dengan karyawan outsourcing, ada 

keraguan bahwa kesejahteraan yang harusnya diberikan langsung 

kepada karyawan outsourcing bisa dimainkan oleh pihak ketiga 

perusahaan outsourcing yang memiliki kuasa untuk mengatur 
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karyawan. Banyak perusahaan outsourcing yang tidak 

beroperasional dengan jujur dan transparan dalam mengelola 

kesejahteraan karyawannya. Umumnya karyawan outsourcing bisa 

merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan penyedia jasa atau 

outsourcing yang tidak memenuhi aturan sesuai undang-undang 

yang telah ditetapkan dan tidak beroperasional secara jujur. Hal 

tersebut memprihatinkan bagi karyawan outsourcing karena 

semakin kesulitan untuk bisa memasuki dunia kerja berhubungan 

langsung dengan perusahaan pemberikerja (hotel) karena berpotensi 

dimainkan oleh perusahaan penyedia jasa atau perusahaan 

outsourcing. 

1.6. Prosedur Penelitian 

1.6.1. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

a) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada peta gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Hotel Majapahit Surabaya  

Sumber: Data Sekunder, 2020 

 

Hotel Majapahit Surabaya merupakan hotel bintang lima yang 
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terletak di Jalan Tunjungan No. 65, Genteng, Kota Surabaya. Hotel 

ini merupakan hotel change Internasional dengan jejeran Accor 

Group. Hotel Majapahit Surabaya tergabung dalam perusahaan PT. 

Sekman Wisata. 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Hotel Majapahit Surabaya. 

Alasan penelitian dilakukan di Hotel Majapahit Surabaya salah 

satunya karena merepresentasikan hotel berbintang lima di Surabaya 

khas warisan budaya masyarakat Surabaya sebagai salah satu cagar 

budaya yang ada di Surabaya. Alasan lainnya, yaitupenulis sedang 

melakukan On The Job Training di Hotel Majapahit. 

b). Jadwal Penelitian 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dari tahap ke tahap 

secara periodik, dilampirkan jadwal penelitian yang dilakukan mulai 

Bulan Januari hingga Bulan Juni 2020 yang telah disusun sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

 

No Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni 

1. MenyusunProposal                         

2 MengumpulkanData                         

3. Mengolah Data                         

4. MenganalisisData                         

5. Menyusun Draft TA                         

6. Ujian TA                         

7. Laporan TASelesai                         
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1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data 

sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mencari jenis data 

primer di lokasi penelitian di Hotel Majapahit Surabaya. 

Pengamatan secara partisipatif di mana peneliti sekaligus sedang 

melakukan on the job training di tempat kerja. Pengamatan 

dilakukan dengan memotret kejadian-kejadian terkait topik 

penelitian di Hotel Majapahit Surabaya. Pemotretan dilakukan 

dengan hp merek Iphone 6S. Gambar-gambar hasil pemotretan 

inilah yang digunakan untuk mendukung jawaban rumusan 

masalah. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan sedetail- 

detailnya untuk mendapatkan informasi dari makna situasi, 

kondisi, dan makna gambar-gambar foto yang telahdiamati. 

 

b) Interview 

Interview atau wawancara non pastisipatif karena harus terkendala 

oleh covid-19 dilakukan dengan online dan tidak bertatap langsung 

dengan informan yang bersangkutan. Materi wawancara untuk mencari 

jenis data primer dikirimkan dalam bentuk naskah word dan dikirim 

melalui email ke sumber data atau informan. Wawancara dilakukan 

terhadap lima informan, yaitu dua orang dari perwakilan dari Talent and 
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Culture Department atau HRD, satu orang dari perwakilan Sales 

Marketing Department, satu orang dari perwakilan Serikat Buruh 

tingkat Provinsi Jawa Timur, dan satu orang dari perwakilan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jawaban dari informan 

diklasifikasikan dan diinterpretasi serta disimpulkan untuk 

menjawab rumusan masalah yang kemudian disajikan dalam bentuk 

bukti data yang akan diletakkan dipembahasan. 

 

c) Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan untuk mencari jenis data sekunder 

dari sumber data di instansi-instansi BPS Provinsi, Disnakertrans 

Provinsi, Perpustakaan Unair, dan internet. Studi dokumen 

diperoleh secara tidak langsung dengan cara mempelajari 

dokumen, data, atau jurnal milik orang lain atau kelompok lain 

dengan tujuan untuk memperoleh beberapa informasi yang terkait 

dengan penelitian ini. Selanjutnya, nama pengarang dan tahun 

penerbitan dokumen atau jurnal tersebut dikutip dan juga 

dicantumkan secara jelas sumbernya di bawah data tersebut. 
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1.6.3. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara 

kategorisasi. Hasil penelitian dipilah-pilah menurut kategori yang 

memiliki persamaan masing-masing. Tujuan kategori tersebut untuk 

mengerucutkan seluruh hasil penelitian, sehingga hasil penelitian 

dapat memecahkan rumusan masalah. Selanjutnya hasil penelitian 

yang telah dikategorisasi, dianalisis, dan diinterpretasi serta ditarik 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan di awal. Hasil penelitian inipun juga berkembang 

bilamana ada kemungkinan perubahan-perubahan hasil yang 

mendukung rumusan masalah. 

 

 

  


