
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada pasar global yang semakin terbuka saat ini, tuntutan pasar semakin meningkat 

dan tingkat persaingan semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk lebih efektif dan efisien. 

Strategi  perusahaan yang memperhatikan mutu dan memberikan kepuasan pelanggan akan 

lebih dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan global. Menghadapi era 

perdagangan bebas (AFTA) 2003, perusahaan sebaiknya sudah menerapkan System 

Manajemen Mutu agar membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan melalui penyediaan jaminan mutu yang lebih baik. 

Kini konsep mutu berkembang kearah kepuasan pelanggan dan tidak lagi pada produk. 

Perusahaan dalam menyediakan produk atau jasa harus sesuai persyaratan yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. Perusahaan terus menerus menciptakan ide baru atau inovasi untuk 

memenuhi persyaratan tersebut. Definisi Mutu (Hoyle, 2006:8) adalah totalitas bentuk dan 

karakteristik produk yang menunjukkan pesatnya perkembangan zaman sekarang ini sehingga 

mengharuskan organisasi makin peka terhadap perkembangan yang terjadi. 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 adalah pilihan tepat untuk dapat menangani, 

mengatur, dan mengendalikan produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. 

Organisasi dapat membuktikannya dan memperkuat posisi persaingannya dengan sertifikasi 

Quality Management System ISO 9001:2008. Standar ISO 9001:2008 ini telah diakui dunia 

internasional dan sampai saat ini telah lebih dari 150 negara telah menggunakannya. Standar 



ISO 9001 ini adalah standar yang sangat dikenal dan banyak digunakan diantara standar yang 

ada pada International Organization for Standadization (ISO). (Anonimous
c
) 

ISO 9001:2008 adalah system manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2008. 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama semakin luasnya dunia 

usaha, maka kebutuhan akan pengelolaan system manajemen mutu semakin dirasa perlu dan 

mendesak untuk diterapkan pada berbagai scope industry yang semakin hari semakin 

beragam. Versi 2008 ini adalah versi terbaru yang diterbitkan pada Desember 2008 lalu. Versi 

2008 menetapkan bahwa proses corrective dan preventive action yang dilakukan harus secara 

effective berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam organisasi 

(Setiawan:2010). Menurut Agus Syukur  dalam proses corrective dan preventive action 

dikatakan effective apabila kesalahan tidak terulang kembali. 

Sebagai dasar untuk menerapkan ISO 9001:2008, sebaiknya perusahaan mengikuti 8 

Prinsip Manajemen Mutu. Delapan Prinsip ini merupakan aturan-aturan dasar untuk 

memimpin dan melaksanakan suatu organisasi, yaitu : Fokus kepada pelanggan (Customer 

Focus), Kepemimpinan (Leadership), Keterlibatan orang-orang / karyawan (Involvement of 

People), Pendekatan proses (Process Approach), Pendekatan sistem untuk manajemen 

(System Approach to Management), Perbaikan terus menerus (Continual Improvement), 

Pendekatan faktual untuk pembuatan keputusan (Factual approach to decision making), 

Hubungan dengan pemasok saling menguntungkan (Mutually beneficial supplier 

relationships). 

Banyak perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 masih menunjukan 

kinerja internal maupun eksternal yang tidak baik, diantaranya sering terlambat, respon 

lambat, pelayanan yang kurang memuaskan, dan lain-lain. penyebab hal tersebut bukan 



terletak pada persyaratan ISO 9001:2008. Penyebab tersebut dapat terjadi saat penerapan 

persyaratan tersebut, dikarenakan penerapannya tidak optimal hanya terfokus pada 

pemenuhan persyaratan legal. Bagi organisasi yang menerapkan ISO 9001:2008, wajib 

melakukan audit terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen kualitas dalam organisasi itu 

sendiri. Kesesuain dan efektifitas dari sistem manajemen kualitas merupakan tanggung jawab 

manajemen. Program audit internal organisasi harus berdasarkan pada status dan kepentingan 

dari aktivitas yang diaudit, hasil-hasil audit terdahulu, dan ukuran-ukuran sistem yang lain. 

Implementasi yang efektif sesuai persyaratan- persyaratan ISO 9001:2008, perusahaan 

dilakukan audit eksternal dari pada mengandalkan peninjauan ulang oleh manajemen itu 

sendiri. 

PT. Duta Marine adalah salah satu perusahaan kontraktor yang sudah  mendapatkan 

sertifikasi sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2008. PT. Duta Marine ini bergerak dalam 

bidang pelayanan kontraktor minyak mentah dilepas pantai. PT. Duta Marine ini didirikan 

pada tahun 2003 dan memiliki beberapa pengalaman dalam beberapa bidang, antara lain : 

operation dan provision dari FSO, offshore support vessel, fuel transportation, instalasi 

bangunan apung. 

Permasalahan yang ada pada PT. Duta Marine dalam penerapan ISO 9001:2008 adalah 

kurang pahamnya sebagian karyawan akan penempatan kerja sehingga kurang adanya 

kejelasan kerja pada PT. Duta Marine yang berdampak pada proses kerja pada karyawan 

kurang efektif. Hal itu dapat dilihat adanya dua pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang. 

Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 

Terhadap Karyawan PT. DUTA MARINE Surabaya . 

 



B. Perumusan Masalah 

 

karyawan PT. Duta Marine Surabaya sudah terlaksana dengan efektif  

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan lebih fokus pada masalah yang dihadapi oleh PT. Duta Marine, untuk 

itu perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah adalah karyawan yang 

bertempat di  kompleks Perumaham Delta Sari Indah AY 37 Sidoarjo, Surabaya. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis 

penerapan ISO 9001:2008 pada karyawan PT. Duta Marine Surabaya sudah terlaksana dengan 

efektif  

E. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan yang dapat berguna bagi perusahaan untuk memperlancar dan 

memaksimalkan penerapan ISO 9001:2008 menjadi lebih efektif. 

2. Bagi Karyawan 

Sebagai masukan karyawan PT. Duta Marine cabang surabaya agar dalam menerapkan  

ISO 9001:2008 menjadi lebih baik. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Dapat dipakai sebagai suatu informasi ilmu pengetahuan dan wawasan, serta dapat 

pula dijadikan kajian ulang penelitian selanjutnya, yaitu dalam mengkaji masalah ISO 

9001:2008. 


