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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

       Pada masa kini terlihat gejala-gejala perubahan yang nyata dalam 

tatanan perekonomian dunia. Batas-batas antar negara semakin transparan 

dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi. Globalisasi 

kini bukan hanya terbatas pada terbentuknya pasaran produk dan jasa yang 

berskala global, tetapi juga terjadi pada berkembangnya sistem produksi 

yang berwawasan global. 

 

       Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan antar perusahaan dalam 

meraih hati konsumen menjadi hal yang biasa. Semakin pesat 

perkebembangan didalam perusahaan maka akan banyak tantangan yang 

akan dihadapi.  Tantangan terbesar suatu  perusahaan adalah menjamin 

kepuasan pelanggan dan mitra kerjanya, sehingga tingkat persaingan antar 

perusahaan semakin tinggi dan kompetitif. Sehingga perusahaan menuntut 

agar para pengelola perusahaan tersebut mempunyai sumber daya manusia 

yang handal, mempunyai kemampuan dan kecakapan yang nantinya siap 

bersaing didunia persaingan yang ketat sehingga tujuan perusahaan bisa 

terpenuhi. 

 

       Perusahaan merupakan sebuah sistim yang diadakan dan dirancang 

untuk mencapai hal-hal yang tidak dicapai individu secara sendiri-sendiri. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis, perusahaan memerlukan tenaga 
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yang terampil dan berkompeten untuk mendukung usaha perusahaan 

dalam melaksanakan berbagai tugas sehingga tercapai prestasi kerja yang 

tinggi dan memudahkan pencapaian tujuan perusahaan. 

 

       Struktur organisasi yang baik di dalam suatu perusahaan berguna 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam struktur 

perusahaan terlihat adanya tugas, wewenang dan tangung jawab dari 

masing-masing individu yang berada di dalam suatu perusahaan. Struktur 

perusahaan menggambarkan pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai 

upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

 

       Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis 

perusahaan yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur keberhasilan 

perusahaan serta dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

organisasi. Ada 3 unsur yang terdapat pada manusia yaitu cipta, rasa dan 

karsa yang perlu untuk selalu dikembangkan dan dikelola (Ishak, 2003). 

 

       Standard Operating Procedure (SOP) merupakan suatu standard atau 

pendoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan 

menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan. SOP juga mempermudah 

karyawan dalam melakukan aktifitas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. 

Selain itu, adanya SOP bisa digunakan untuk mengkomunikasikan 

sekaligus menyamakan persepsi antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

rangkaian proses bisnis. Dengan adanya SOP, diharapkan tercapainya 

pengaturan agar tidak terjadi salah komunikasi, menghindari konflik antar 

fungsi yang berkepanjangan atau bahkan saling melepas tanggung jawab 

yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya kinerja perusahaan 

itu sendiri.  

 

       Dengan SOP yang jelas, maka perusahaan dapat membuat Working 

Instruction (WI) / instruksi kerja sesuai dengan SOP yang telah di buat 

oleh perusahaan. Ke-efektifan suatu prosedur instruksi kerja dipengaruhi 
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oleh kejelasan dari SOP yang telah dibuat oleh perusahaan sehingga 

pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan perusahaan menjadi lebih 

jelas dan diharapkan dengan kejelasan tersebut, pekerjaan yang dilakukan 

akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

       Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) berbasis 

konsep manajemen operasi  dalam menciptakan prosedur kerja yang 

efektif dan efisien di divisi commercial training perusahaan jasa Llyod’s 

Register Quality Assurance. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

 

       Adapun yang menjadi maksud dalam kerja magang ini adalah penulis 

tertarik pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) yang berbasis 

konsep manajemen operasi dalam  membuat Working Instruction (WI) / 

instruksi kerja untuk menciptakan prosedur kerja yang efektif dan efisien 

di divisi commercial training  perusahaan jasa Lloyd’s Register Quality 

Assurance.  

 

1.3  Waktu dan Pelaksanaa Kerja Magang 

 

       Penulis mendaftarkan diri untuk program magang di LRQA Indonesia 

pada tanggal 25 Maret 2014. Penulis mendapatkan info program magang 

LRQA Indonesia dari kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 

dan pada tanggal 3 April 2014 penulis di panggil untuk interview. Penulis 

mendapat kabar kalau penulis di terima magang di LRQA Indonesia 

tanggal 4 April 2014 dan diminta datang ke kantor LRQA Indonesia untuk 

briefing karena pada tanggal 7 April 2014 penulis akan diajak untuk 

melakukan opening training di PT. Bintang Toedjoe. 
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       Periode kerja magang penulis di LRQA Indonesia adalah dari tanggal 

7 April 2014 hingga 7 June 2014. Tetapi di akhir Juni, kontrak magang 

penulis di perpanjang sampai tanggal 7 September 2014. Sehingga penulis 

melakukan kerja magang di LRQA Indonesia selama 6 bulan di mulai dari 

bulan April hingga September 2014. 

 

1.4  Pokok Permasalahan 

 

       Pokok permasalahan yang akan penulis angkat dalam  laporan ini 

yaitu mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) di 

perusahaan jasa sertifikasi Llyod’s Register Quality Assurance. Proses 

pada suatu pekerjaan harus dirancang dengan baik dan dikembangkan. 

Kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak dirancang 

dengan baik dan dapat menimbulkan kecelakaan atau kerusakan. Untuk itu 

harus dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standar, sehingga siapa 

saja, kapan saja dan dimana saja dilakukan langkah-langkahnya tidak 

berubah. Langkah-langkah yang tertib ini disebut dengan Standard 

Operating Procedure atau lebih dikenal dengan sebutan SOP.  

        

       Menurut penulis, SOP adalah  pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesusai dengan fungsi dan alat penilaian 

kerja atau dengan kata lain SOP adalah suatu panduan yang menjelaskan 

secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan. SOP 

biasanya tidak bersifat internal tetapi juga external. Tujuan dari SOP 

adalah menciptakan komitmen  mengenai apa saja yang dikerjakan oleh 

satuan unit kerja disuatu perusahaan. 

 

       Working Instruction atau instruksi kerja adalah tata cara dalam 

melakukan suatu jenis aktifitas. Jika di jelaskan lebih lanjut, SOP 

menggambarkan flowchart  hubungan antara proses/aktivitas dari input 

sampai menghasilkan output dan Working Instruction (WI) adalah  
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instruksi kerja yang menceritakan bagaimana memproses input sampai 

menghasilkan output disebuah proses bisnis. 

 

       Selama penulis melakukan kerja magang di Lloyd’s Register 

Indonesia di bagian Quality Assurance atau biasa disebut Lloyd’s Register 

Quality Assurance (LRQA), penulis menyadari panjangnya proses SOP 

yang ada dan tidak terupdatenya SOP di Lloyd’s Register khususnya di 

bagian commercial training membuat proses bisnis yang ada semakin 

panjang dan ada beberapa prosedur yang dilakukan berulang sehingga 

proses kerja semakin lebih panjang. Karena hal ini, proses kerja di LRQA 

jauh dari efektif dan efisien.  

 

       Penulis memilih topik tersebut untuk dijadikan sebagai pokok 

permasalah dalam laporan kerja magang ini karena penulis sadar akan 

pentingnya SOP yang ada di perusahaan Lloyd’s Register belum maksimal 

dibuat dan tidak dijalankan dengan baik. Hal ini terjadi karena prosedur 

kerja yang ada di perusahaan Lloyd’s Register Indonesia dirasa belum 

terlalu efektif dan efisien sehingga terkadang prosedur yang telah dibuat 

menjadi diabaikan oleh para pekerja. Hal tersebut membuat penulis selama 

menjalani periode kerja  magang berlangsung mengalami banyak hal dan 

kejadian-kejadian yang penulis lihat dan rasakan secara langsung. 

Misalnya saja, ketika penulis melakukan pekerjaan, ada beberapa prosedur 

yang penulis abaikan karena jika prosedur itu dilakukan akan memakan 

banyak waktu sehingga proses kerja akan menjadi tidak efektif dan efisien. 

Hal ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran sekaligus pengalaman untuk 

pembekalan penulis pada saat menghadapi dunia kerja nanti. 
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