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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Saat ini persaingan dunia bisnis semakin meningkat, oleh karenanya 

semakin pesat pula perkembangan yang ada dalam sebuah perusahaan sehingga 

banyak persaingan antara perusahan yang satu dengan yang lainnya. Banyak 

tantangan yang nantinya akan dihadapi kedepannya dan tantangan yang akan 

muncul dari beberapa sudut, tantangan sosial, kemajuan teknologi, tantangan dari 

segi kualitas sebuah perusahaan sehingga perusahaan dituntut untuk mempunyai 

sumberdaya yang professional, mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam 

bersaing didunia bisnis yang semakin ketat hingga tujuan perusahaan dapat berada 

dipuncak kesuksesan. 

 Suatu perusahaan harus mempunyai tujuan, dengan tujuan perusahaan itulah 

yang mana akan membawa perusahaan mendapatkan hasil seperti apa yang 

diharapakan. Pencancapai sebuah tujuan perusahaan salah satu faktor atau peran 

pentingdalam hal ini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat menentukan maju 

mundurnya suatu perusahaan serta merupakan salah satu faktor terpenting didalam 

suatu perusahaan, tanpa tenaga kerja akan sangat sulit suatu perusahaan untuk 

mencapai sebuah kesuksesan yang telah ditentukan. Dengan demikian tenaga 

kerja yang terampil, cekatan, berjiwa optimis dan mempunyai motivasi untuk 

selalu maju yang tinggi merupakan aset dasar perusahaan yang sangat mahal dan 

tidak ternilai. 
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 Didalam kinerjanya tenaga kerja dituntut untuk menjalankan tugas mereka 

sesuai dengan standar oprasional yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. 

Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional akan memberikan 

dampak yang positif bagi kemajuan perusahaan. Standar atau peraturan 

operasional akan memudahkan bagi tenaga kerja dalam setiap pekerjaanya serta 

dapat menyelaraskan masing-masing tenaga kerja atau kelompok, sehingga 

mempunyai satu tujuan satu komando atau perintah didalam melaksanakan 

pekerjaan. Standar yang baik jika standar dalam perusahaan tersebut dapat 

dijadikan alat komunikasi bagi tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya, 

sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat terarah. Selain itu standar perusahaan 

didalam perusahaan  terdapat struktur organisasi agar tenaga kerja dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan disetiap devisinya masing - masing. 

  Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pegawai atau tenaga kerja memmiliki 

kedudukan atau fungsi yang sangat berarti, oleh karena itu diperlukan standarisasi 

sebagai acuan kerja para tenag agar pekerjaan para tenaga kerja dapat terarah dan 

menjadikan sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas, sehingga dapat 

mewujudkan visi dan misi perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

merupakan standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong 

dan menggerakkan sauatu kelompok untuk mencapai tujuan.
1
 

 Dalam rangka menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai 

terdapat suatu alat yang dapat digunakan sebagai kontrol dan pedoman sistem 

                                                             
1Yasema Centre, 2013, “Pengertian Standar Operasional Prosedur” 

http://www.dickidirmania.com/2013/05/pengertian-sop-standar-operasional.html, 

(diakses pada 16 Agustus 2015 pukul 18.30 WIB) 

http://www.dickidirmania.com/2013/05/pengertian-sop-standar-operasional.html
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kerja yaitu Standard Operating Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur 

adalah dokumen tertulis yang berisis tata cara atau prosedur kerja secara rinci, 

bertahap, teratur dan sistematis. Standar Operasional Prosedur sangat penting 

karena perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang 

diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

 Manfaat SOP Menurut Tambunan adalah sebagai dasar dalam kontrol atas 

pelaksanaan penerapan SOP dalam perusahaan. Penerapan SOP dengan baik akan 

menghasilkan kelancaran aktivitas operasional perusahaan,kepuasan pelanggan 

serta menjaga nama baik dan kualitas perusahaan sehingga perusahaan dapat 

bertahan dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. 

 Sistem atau prosedur yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan 

menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari 

awal sampai akhir. Perusahaan yang telah memahami kebutuhan suatu standar 

acuan agar karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar 

yang disusun oleh perusahaan. Menyadari pentingya pembuatan Standar 

Operatsional Prosedur ini, maka tidak saja bersifat internal perusahaan tetapi juga 

bersifat eksternal.
2
 

  Standar Operasional Prosedur juga digunakan untuk mengukur kinerja 

organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, kinerja 

organisasi publik dimata masyarakat berupa responsivitas, responsbilitas, dan 

akuntabilitas kinerja. Seringnya timbul masalah kecil yang berulang - ulang 

                                                             
2Rudi M. Tambunan, 2011, “Standar Operasional Prosedur” (Maiestas 

Publishing, Medan) Hal. 30-31 
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membuat banyak karyawan frustasi sementara pimpinan juga sibuk dengan 

pekerjaan mereka dan tidak ada waktu untuk mengurusi masalah perusahaan. 

Sebuah masalah yang berulang-ulang terjadi disebabkan karena kesalahan dalam 

prosedur kerja yang biasa dilakukan tenaga kerja. Ini dapat diatasi dengan 

membuat dan menerapkan SOP didalam sebuah perusahaan. SOP yang baik diatur 

siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, siapa yang harus mengerjakan, 

kapan dilakukan, bagaimana proses pekerjaan dilakukan, dokumen apa yang harus 

disiapkan, siapa yang memberi persetujuan, dan lain-lain. 

 Standar Operasional Prosedur (SOP) juga mempermudah tenaga kerja 

dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka masing - masing. Alur pekerjaan 

dapat lebih jelas dengan adanya standar operasional prosedur, sehingga pelayanan 

yang akan diberikan tenaga kerja akan memuaskan. Selain dari itu harus adanya 

kesadaran dalam diri tenaga kerja, dalam mematuhi prosedur yang berlaku dan 

pentingnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. 

 Perumusan Standar Operasional Prosedur menjadi relevan karena sebagai 

tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah 

dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan 

sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu 

proses kerja yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut merupakan 

penggunaan - penggunaan sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas aliran data 

dan sistematika kerja. Adapun Standar Operasional Prosedur berfungsi sebagai
3
: 

                                                             
3
Wahyu Arifiani, 2016, “Fungsi Standar Operasional Prosedur” 

http://hellosekolahku.blogspot.co.id/2016/08/fungsi-sop-acuan-kerja-sop.html (diakses 23 

Januari 2017 Pukul 16.15 WIB) 

http://hellosekolahku.blogspot.co.id/2016/08/fungsi-sop-acuan-kerja-sop.html
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1. Membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses 

pelaksanaan kegiatan berlangsung. 

3. Sebagai saran tata urutan dari pelaksanaan dan administrasi pekerjaan 

harian sebagaimana metode yang diterapkan. 

4. Menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan 

hubungan timbal balik antara satuan kerja. 

 Terkadang kondisi kenyataan dalam kinerja para tenaga kerja tidak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Terlebih apa yang terjadi dilapangan yang sering 

didapati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak dipatuhi. Jika standar 

operasional prosedur selalu tidak dipatuhi nantinya akan berdampak pada 

peraturan yang lainnya ikut tidak dipatuhi, sehingga kesadaran tenga kerja 

sangatlah penting. Dengan terbiasa tidak mematuhi sistem maka akan mulai luntur 

kesadarannya, sehingga akan berdampak pada komunikasi tenaga kerja satu 

dengan yang lainnya, yang cenderung tidak terarah dan akan berdampak pada 

keselamatan tenaga kerja dan dapat merugikan pihak perusahaan dimana tempat 

bekerja.
4
 

 Dengan tidak mematuhi Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku 

akan menimbulkan suatu permasalahan. Sebelum permasalahan semakin menjadi 

besar dan rumit maka diperkukan sebuah pengendalian. Pengendalian dapat 

                                                             
4Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, 

Jakarta. Hal. 11 
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dilakukan dengan memeriksa atau menilai (audit) kepatuhan tenaga kerja terhadap 

Standar Operasional Prosedur (SOP).Langkah ini menjadi langkah perbaikan 

secara bertahap dan terus - menerus dan dapat menentukan dan memperbaiki 

masalah yang timbul, sebelum permasalahan tersebut menjadi serius.Pemeriksaan 

kepatuhan tenaga kerja terhadap Standar Operasionan Prosedur(SOP) dapa 

melihat dan menelaah kepatuhan tenagaa kerja dan seberapa baik para tenaga 

kerja mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). 

 Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pekerja memiliki kedudukan 

dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan Standar Operasional 

Prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas, sehingga dapat mewujudakan visi dan misi suatu 

perusahaan. Selain itu keberadaan SOP pentig untuk mempertegas sisstem keamanan 

dan keselamatan kerja terhadap keseluruhan personil baik pengawas, pelaksana dan 

juga pekerja terutama yang ada didalam lingkungan pekerjaan menjadi hal yang sangat 

penting dan perlu mendapat perhatian. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan antara 

lain mengadakan instruksi dan sosialisai K3, memasang rambu-rambu peringatan agar 

bekerja hati - hatidan pemakaian alat-alat penganmanan untuk keselamatan kerja dan 

perlindungan terhadap pekerjaan itu sendiri.
5
 

 Satandar Operasional Prosedur (SOP) rupanya selalu menjadi bahan 

pembahasan utama bagi banyak organisasi. Tidak peduli organisasi swasta, Badan 

Umum Milik Negara (BUMN), lembaga pemerintahan atau kementrian,lembaga 

pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Keuangan dan 

                                                             
5
Habbie Ilma Adzim, 2013, “Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja”  

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/10/pencegahan-kecelakaan-

kerja.html (diakses 13 April 2016 Pukul 17.20) 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/10/pencegahan-kecelakaan-kerja.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/10/pencegahan-kecelakaan-kerja.html
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lainnya. Faktanya, ternyata masih banyak sekali organisasi yang belum benar-

benar memahami apa itu SOP, dimana sebenarnya kedudukan SOP, bagaimana 

menurunkan SOP melalui proses bisnis, apa saja elemen - elemen SOP dan 

bagaimana SOP dengan benar. 

 Dalam hal ini Standar Operasional Prosedur (SOP) diterapkan bagi suatu 

perusahaan yang mengandung segi atau unsur berbahaya, salah satunya adalah 

pemasangan instalasi tower provider yang mana pekerjaan tersebut dibutuhkan 

bagi tenaga kerja yang professional, sehingga Standar Operasional Prosedur 

(SOP) tersebut dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam Undang - undang 

No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. Dalam pelaksanaan pemasangan 

instalasi tower, tenaga kerja sangat diharuskan dan diwajibkan menerapkan 

dengan baik dan benar pada SOP yang dibuat oleh perusahaan. Misalnya 

keamanan saat melakasanakan pekerjaan seperti, Pelindung Kepala (Helm 

Safety), Tali, Penghubung Tali (Carabiner), Pengkait Badan (Harnes), Alat Bantu 

Angkat (Slink) dan Sepatu Panjat (Climbig shoes). Berangakat dari latar belakang 

tersebut maka penulis mengangkat sebuah judul yaitu “PELAKSANAAN 

PRINSIP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA 

PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASITOWER PROVIDER (Studi di 

PT.MAHAGA TERA SINERGI Surabaya)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pelaksanaan  prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 

pekerjaan pemasangan instalasi tower provider di PT. MAHAGA TERA 

SINERGI Surabaya? 
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C. Tujuan penelitian 

Suatu penelitian dilakukan tentu memeiliki tujuan dan manfaat yang ingin 

diperoleh dari hasil penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaanprinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada pekerjaan pemasangan instalasi tower provider di PT. MAHAGA TERA 

SINERGI Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian harus mempunyai fungsi atau kegunaan sebagai pemecah 

maslah yang diteliti. Oleh karena itu suatau penelitian haruslah mampu 

memberikan manfaat praktis baik untuk kepentingan akademis ataupun 

masyarakat secara luas. Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari segi yang saling 

berkaitan dari segi teoritis dan segi praktis manfaat dapat diberikan dari penilitian 

ini sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan 

dan membandingkan dengan yang ada dilapangan. 

b. Sebagai tempat untuk mengembangkan pemikiran atau bertukan 

wawasan bagi peneliti. 

c. Untuk mengetahui secara mendalam proses pelaksanaan prinsip 

keamanan dan keselamatan kerja dalam bidang ketenaga kerjaan. 

d. Menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang didapat digunakan 

untuk peneliatian selanjutya. 

 



9 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis,diaharapkan 

1. Dapat  memperoleh  tambahan  wawasan,  pengetahuan  dan 

ketrampilan yang   relevan guna meningkatkan kompetensi dan 

kecerdasan intelektual. 

2. Sebagai  salah  satu  syarat  untuk  menyelesaikan  studi Ilmu 

Hukum pada Universitas  Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan dengan  adanya  penelitian  ini  dapat 

membantu   perusahaan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang 

berkaitan  dengan  produktivitas  teknisi  pada PT. MAHAGA TERA 

SINERGI. 

c. Bagi kalangan umum, diharapkan memberikan wacana atau sumbangan 

pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang 

pelaksanaan prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) dilapangan. 

 

E. Metode Penelitian 

 Metode adalah pedoman - pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan - lingkungan yang dihadapi. Penelitian partisipatif adalah 

sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup 

lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan. 
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1.  Pendekatan 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

ialah melalui pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis 

adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, 

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti 

efektivitas suatu Undang - Undang dan penelitian yang ingin mencari 

hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat 

pengumpul datanya terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 

2.  Sumber Data 

a. Data Primer 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yaitu dengan : 

1. Wawancara 

Data  penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode wawancara  

dengan  beberapa  teknisi   yang bersangkutan  serta  ke  teknisi  

bengkel  mengenai produktivitas   teknisi,  penerapan  SOP dan 

reward system atau kelengkapan alat. 

2. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 
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atau oleh orang lain tentang subjek. Dengan membaca proyek 

pengerjaan instalasi tower yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga dapat diperoleh informasi tentang pengerjaan teknis yang 

dilakukan. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari 

buku - buku, literature, peraturan - peraturan, majalah, internet dan lain 

- lain yang berhubungan dengan penelitian.Salah satu Undang - 

Undang yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur yaitu 

Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 dan No. 23 Tahun 1992 yang 

mengatur Tentang Keselamatan Kerja. 

3.  Analisa Data 

Pada lingkup pekejaan pelaksanaan dilapangan proses pemberian kerja 

sering tidak sesuai dengan yang telah diberikan, pemberian kerja yang 

terjadi dilapangan saling bertukaran pekerjaan yang satu dengan lainya. 

Kemudian tahapan dan cara pemasangan bagian-bagian yang mudah 

didahulukan dan tidak sesuai dengan urutan yang telah dituliskan dalam 

Standar Operasional Prosedur. Pada dasarnya pekerja meniginginkan 

pekerjaan cepat selesai dengan selamat, Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif yaitu segala 

sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta 

perilaku nyata yang diperlajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. 

Analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang artinya 
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penerapan dari hal - hal yang bersifat umum, menuju kepada hal - hal yang 

bersifat khusus yang artinya bahwa apakah praturan - peraturan perundan - 

undangan yang berlaku itu sudah diterapkan dilapangan. Khususnya 

perlindungan terhadap pemegan hak cipta, sedangkan metode induktif 

adalah metode penggunaan metode dari penggunaan hal - hal bersifat 

khusus menuju kepada hal - hal bersifat umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

  Bab ini memuat tentang Latar Belakan Permasalahan yang menguraikan 

hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan. Dalam bab ini juga dibaca pokok 

Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II. TINJAUN PUSTAKA 

  Bab ini memuat tentang perlindungan hukun,pengertian Standar 

Operasional Prosedur, Fungsi Standar Operasional Prosedur, Kreteria Standar 

Operasional Prosedur, ketentuan hukum tentang keselamatan kerja. 
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BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian dan hasil analisi data, pembuktian 

hipostesis, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan - pertanyaan yang 

telah disebutkan dalam rumusan masalah. 

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  




