
BAB II 

LLOYD’S REGISTER - LRQA 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 Lloyd’s Register adalah sebuah organisasi jasa global, teknis dan 

bisnis yang dimiliki sepenuhnya oleh Lloyd’s Register Foundation, sebuah 

badan amal di Inggris yang mendedikasikan diri untuk penelitian dan 

pendidikan dalam sains dan teknik. Lloyd’s Register didirikan pada tahun 

1760 sebagai klasifikasi masyarakat kelautan. Tujuan awal dibentuknya 

Llyod’s Register untuk memeriksa kapal dagang dan mengklarifikasikan 

kapal dagang sesuai dengan klarifikasinya masing-masing. Pada awalnya 

yang menjadi fokus utama Lloyd’s Register adalah bisnis perkapalan dan 

dengan beranggotakan tim kecil dari para penguji yang direkrut dari 

pensiunan kapten kapal (Surveyors), mereka diperkerjakan untuk 

memeriksa kondisi kapal dan mengklarifikasikannya berdasarkan 

kondisinya.  

 Hingga saat kini, Lloyd terus menerus melakukan revisi dan 

memperbaharui perubahan-perubahan dalam perkembangan pembangunan 

kapal, teknologi dan penelitian saat ini. Suatu kapal harus sesuai dengan 

standar yang ditentukan oleh Lloyd’s Register jika ingin mendapatkan 

survei berkala dan klasifikasi kelasnya dipertahankan. 

 Namun sekarang Lloyd’s Register telah memiliki ahli di berbagai 

bidang seperti analisis stress, otomatisasi, listrik, pendingin, metallurgy 

(ilmu logam), teknik struktural, mekanika tanah, plastik, dan prosedur 

pengendalian mutu. Tetapi yang menjadi fokus Lloyd’s Register di 

Indonesia adalah 4 fokus bisnis area, yaitu : Energy, Marine, dan 

Management System. 

 LRQA ( Lloyd’s Register Quality Assurance ) adalah perusahaan 

penyedia jasa penjaminan seperti penilaian, sertifikasi, validasi, verifikasi 
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dan pelatihan yang berpusat di Inggris (UK). LRQA merupakan bagian 

dari Lloyd’s Register Group dan memiliki 7885 karyawan di 237 kota di 

tersebar di berbagai negara di dunia, melakukan restrukturisasi untuk 

menciptakan yayasan Llyod Register sebagai entitas induk organisasi. 

Untuk di Indonesia, kantor perwakilan LRQA berada di Jakarta dan 

Surabaya. LRQA diakui oleh lebih dari 50 badan akreditasi di seluruh 

dunia dan memiliki konsumen di 120 negara. Berikut Skema Llyod 

Register  di Indonesia. 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Lloyd’s Register Indonesia 
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 LR Indonesia memiliki 3 fokus usaha di Indonesia yaitu : Marine, 

Energy dan Management System. Di management system terbagi menjadi 

2 bisnis usaha, yaitu : sertifikasi dan commercial training dan penulis 

melaksanakan kerja magangnya di divisi commercial training. 

 Jika di lihat struktur organisasi berdasarkan ruang lingkup divisi 

LRQA Business Centre, maka seperti dibawah ini : 

 

                                               Gambar 2.2 

                 Struktur Organisasi divisi Commercial Training 

 

 Penulis melakukan kerja magang di commercial training sebagai 

commercial training admin & Logistic. Tugas utama dari commercial 

training admin & logistic adalah membantu menyiapkan dan 

mengkontrol keperluan yang menyangkut training baik dari materi, 

logistik, tempat pelaksanaan training hingga membuat sertifikat sebagai 

“after sales service” yang di berikan LRQA Indonesia ke peserta training 

guna meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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2.3  Landasan Teori 

 

 

2.3.1 Manajemen Operasi 

 Pengertian manajemen operasi menurut Fogarty dalam Lukiastuti 

dan Prasetya (2009) adalah suatu proses yang secara berkesinambungan 

dan efektif menggunakan fungsi manajemen  untuk mengitegrasikan 

berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. 

 Sedangkan menurut Heizer dan Render (2009), Manajemen 

operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam 

bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. 

 Menurut  Evans dan Collier (2007), Manajemen operasional 

adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan 

dan berhasil dikirim ke pelanggan. 

 Dari penjelasan diatas penulis berhasil menarik kesimpulan, 

manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai 

dalam suatu produk, baik barang atau jasa dengan cara mengubah input 

menjadi output. 

2.3.2 Efektifitas dan Efisiensi 

Efektifitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh 

suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya (Anthony, 2005). Pusat 

tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang 

manajer yang bertanggung jawab terhadap aktifitas yang dilakukan serta 

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah 

input menjadi output. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap 

tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut.  
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Efisiensi adalah rasio output atau jumlah output per unit input 

(Anthony, 2005). Dalam beberapa organisasi, efisiensi diukur dengan cara 

membandingkan biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut 

harus dinyatakan dalam output yang diukur. Efisiensi dan efektifitas 

berkaitan satu sama lain, setiap pusat tanggung jawab dalam hal ini adalah 

organisasi harus efektif dan efisien dimana, organisasi harus mencapai 

tujuannya dengan cara yang optimal. Suatu pusat tanggung jawab yang 

menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya, 

mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkan gagal dalam 

memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita 

organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah efektif.  

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan, suatu 

organisasi akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan 

akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. 

2.3.3 Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai fenomena yang rumit. Jasa sendiri 

mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan personal sampai jasa sebagai 

produk. Sampai sekarang banyak sekali definisi mengenai jasa. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009) dalam buku Manajemen 

Pemasaran, “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya ang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat 

atau tidak dapat dikaitkan dengan seuatu produk fisik.” 

Menurut Lovelock dan Wright (1999), Jasa adalah tindakan atau 

kerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat 

tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang 

diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. 

Sedangkan menurut Yoeti (2001), Jasa adalah suatu produk yang 

tidak nyata (intangible) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa 
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dan penerima jasa melalui suatu  atau beberapa aktifitas untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

 

2.3.4 IDEF Model 

            Menurut Mayer (1992) IDEF (Integrated DEFinition) merupakan 

sekelompok metode pemodelan yang dapat digunakan untuk menetapkan 

model-model data, proses bisnis dan taksonomi informasi. Penulis 

memiliki metode-metode IDEF dikembangkan untuk meningkatkan 

komunikasi di antara orang-orang yang perlu memutuskan supaya sistem 

yang ada bisa diintegrasikan. 

 

       Terdapat 14 macam IDEF model, tetapi penulis menggunakan IDEF0 

(Functional Modeling Method) dalam laporan kerja magang ini. 

 

2.3.4.1  IDEF0 

 

            Menurut Mayer (1992), IDEF0 di desain untuk memungkinkan 

suatu perkembangan yang fleksibel dari deskripsi fungsi-fungsi sistem 

sampai pada proses dekomposi fungsi dan pengkatagorian hubungan-

hubungan antara fungsi-fungsi. 

 

            Menurut Noran (n.d) IDEF0 merupakan metode yang 

digunakan utuk merincikan model-model fungsional atau berkaitan 

dengan “WHAT I DO?” 
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Menurut Hyunbo (n.d) IDEF0 memungkinkan user untuk 

menggambarkan sebuah sudut pandang proses meliputi : 

 

- Input, yaitu sumber daya yang dikonsumsi/ditransformasian 

oleh proses. 

- Output, yaitu hal-hal yang dihasilkan selama 

konsumsi/transformasi input oleh proses. 

- Control, yaitu hal-hal yang memandu proses ; kebijakan, 

panduan, standar, hokum. 

- Mechanism, yaitu perantara yang menyelesaikan aksi 

(aktivitas) yang membatasi proses. 

 

Tetapi, jika dilihat dari versi Internal Quality Management 

System Auditor (Internal QMS Auditor) based on ISO 

9001:2008 sudut pandang mechanism digantikan oleh 

resources. Diagram IDEF0 Model dapat dilihat di gambar 

2.3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Gambar 2.3 

                                     Diagram IDEF0 Model 
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2.3.5 Standard Operational Procedure 

 

Menurut Stup (2001), Standard Operational Procedure (SOP) 

merupakan suatu rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan 

kegiatan atau proses rutin yang terdapat pada suatu perusahaan. 

Pengembangan dan penerapan dari SOP merupakan bagian penting dari 

keberhasilan sistem kualitas dimana SOP menyediakan informasi  untuk 

setiap individu dalam perusahaan untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan  

memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau 

hasil akhir. Tujuan utama dari penerapan SOP adalah agar tidak terjadi 

kesalahan dalam  pengerjaan suatu proses kerja yang dirancang pada SOP. 

Pemaparan yang telah dikemukakan, memberikan pengetahuan bahwa 

tujuan dari SOP adalah untuk  memudahkan dan menyamakan persepsi 

semua orang yang menggunakannya, dan untuk lebih memahami setiap 

langkah kegiatan yang harus dilaksanakannya (Stup, 2001).  
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