
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran L'mum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT. Surya Cipta Segara Batam mempakan merger antara dua buali

pemsahaan, yaitu CV. Cipta Karya Kreatindo dengan PT. Surya Segara Surabaya.

PT Surya Cipta Segara ini bukan mempakan anak cabang dari PT. Surya Segara

Surabaya, melainkan menginduk ke Pemsahaan yang berlokasi di Surabaya itu.

PT. Surya Segara Surabaya sebagai induk pemsahaan adalali salali satu

pemsahaan dibidang safety kelautan dan perkapalan di Indonesia yang terbesar.

Pemsahaan ini menjadi sub agen dari SURVITEC GROUP ( www.survitec.com )

yang bermarkas besar di London dimana pemsahaan ini membawahi 12 merk

Infitable Liferafi ( sekoci penolong ) dan juga memegang lisensi dari Viking

Norwegia (www.viking.com)

PT. Surya Cipta Segara Batam sangatlah tergantung pada peraturan yang

dikeluarkan oleh IMO ( International Maritime Organization ) yang mempakan

salah satu badan dari PBB. Dan pemsahaan ini bergantung pada nilai mata uang

asing, karena barang-barangyang dibeliharuslah di import. Dalam hal persaingan,

PT. SCS sangatlah mempunyai peluang yang sangat besar dalam industri ini,

karena memiliki keunggulan memiliki lisensi asing dibandingkan dengan

pemsahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Karena itulah PT. Surya
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Cipta Segara sangatlah berpeluang dalam rangka persaingan global. Di Batam PT.

Surya Cipta Segara ini memiliki beberapa pesaing yaitu ;

1. PT. Mitra Dinamis

2. PT. Batam Maritime Indo Bahari

3. PT. Kirasindo Utama

4. CV Bintang Raya Sejati.

3.1.2 Lokasi Perusahaan

Lokasi mempakan faktor yang penting bagi sebuah pemsahaan. PT. Surya

Cipta Segara ini mempunyai lokasi di Komp. Sekupang Logistic Blok Bno 7. Jl.

RE Martadinata Sekupang Batam- Indonesia. Dilihat dari lokasi yang berada

didaerah yang dekat dengan pelabuhan ini sangatlah memungkinkan dan

memudahkan untuk mendapatkan klien, karena sangat dekat dengan tempat

dimana ferry-ferry bersandar yaitu dipelabuhan.



27

Adapun denah daripemsahaan inidapatterlihat padagambar 3.1 berikut
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Gambar 3.2
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3.1.3 Motto Perusahaan

PT. Surya Cipta Segara sebagai pemsahaan yang bergerak dalam bidang

jasa perbaikan dan alat-alat keselamatan kapal adalah memberikan kepuasan

kepada konsumen. Karena majunya dan keberhasilan pemsahaan terletak pada

kepuasan konsumen. Oleh karenanya pemsahaan memiliki motto "Selalu peduli

akan keselamatan anda". Hal ini berarti bahwa pemsahaan sangatlah peduli akan

keselamatan dari para pelanggannya yaitu para pemilik ferry, sehingga ferry itu

memiliki standard keamanan yang baik. Pemsahaan juga memperhatikan

kebumhan dan keinginan konsumen sehingga para pelanggan merasa puas dengan

segala pelayanan yang diberikan oleh pemsahaan.
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3.1.4 Struktur Organisasi

Suatu pemsaliaan itu akanlah sangat maju dan berkembang jika memiliki

struktur organisasi yang baik dan teroganisir dengan jelas. Setiap pemsahaan

memiliki tujuan yang ingin dicapai, akan sangat berpengaruh untuk mencapai

tujuan itu adalah posisi pemimpin yang memiliki kemampuan yang baik, cakap

dan juga tegas terhadap para tenaga kerjanya. Selain itu penunjang lain adalali

kemampuan yang dimiliki oleh para tenaga kerja yang sesuai dengan tugas yang

diembannya, agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan oleh pemsaliaan.

Adapun struktur pemsahaan pada PT. Surya Cipta Segara Batam ini dapat

dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3
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Adapun tugas dan wewenang tiap-tiap bagian dalam PT. Surya Cipta Segara ini

adalah sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

I. TUGAS

1. Menentukan jasa/produk apa yang akan dibuat atau diusahakan

oleh pemsahaan untuk dipasarkan. Dalam hal ini adalah alat-alat

keselamatan kapal, jasa service ILR, alat pemadam kebakaran,

bahan baku makanan dan Iain-lain

2. Menentukan jumlah masing-masing produk/jasa tersebut dalam

kurun waktu satu tahun

3. Menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk masing-masing

produk/jasa tersebut dalam waktu kurun waktu satu tahun

4. Mengorganisir seluruh unit kerja agar dapat mencapai tujuan

pemsahaan dengan mudah

5. Memberikan pengarahan kepada wakil direktur dan kepala-kepala

bagian dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

tujuan

6. Memberikan motivasi kepada seluruh jajaran kerja yang seimbang

agar tujuan pemsahaan dapat tercapai dengan baik (kebutuhan

fisik, kebumhan keamanan, kebutuhan sosial/ merasa diperhatikan,

kebutuhan ego/harga diri, dan perwujudan/ perkembangan diri)

7. Mengembangkan komunikasi guna mempermudah pencapaian

tujuan yaitu:
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> Komunikasi kebawah, instruksi/petunjuk. Keterangan umum,

perintah, teguran atau pujian.

> Komunikasi keatas, laporan keluhan, pendapat, saran

> Komunikasi mendatar, koordinasi antar bagian

8. Mengkoordinir segala kegiatan pemsahaan guna menyelaraskan

selumh kegiatan anggota organisasi demi tercapainya tujuan

pemsahaan

9. Melakukan pengawasan disegala sektor dalam mencapai tujuan

dengan cara:

a. Menentukan standard sebagai dasar pengawasan

b. Pengukuran penampilan {performance) melalui

observasi/pengamatan terhadap para anggota secara

organisasi maupun individu dan menelaah laporan-

laporan tertulis tentang hasil yang telah dicapai

c. Menganalisis, mengemukakan pendapat dan

mengevaluasi performance dibandingkan standard yang

ditetapkan.

d. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

A. Berdasarkan satuan aktifitas:

1) Kuantitas atau tingkat aktivitas

2) Kualitas
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3) Biaya

4) Penggunaan waktu

B. Berdasarkan Fungsi

1) Produksi

2) Penjualan / pemasaran

3) Keuangan / financial

4) Personalia

III. WEWENANG

1. Menyetujui pengeluaran uang pada masing-masing bagian

pemsahaan dalam rangka operasional untuk mencapai tujuan yang

sesuai dengan kebijakan pemsahaan

2. Bertindak atas nama pemsahaan untuk menghadiri rapat-rapat

dengan pihak luar yang ada kaitannya dengan pemsahaan

3. Menetapkan prosedur operasional pemsahaan

4. Melaksanakan tindakan-tindakan untuk kepentingan pemsahaan

dan pengembangan

IV. TANGGUNG JAWAB

1. Kelangsungan hidup pemsahaan

2. Penentuan arah kebij akan pemsahaan

3. Terselenggaranyaprogram-programkerja yang telah ditetapkan

4. Pengembangan usaha pemsaliaan
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MANAGER OPERASIONAL

I. TUGAS

1. Turut membantu direktur dalam menentukan jasa / produk apa

yang akan dibuat / diusahakan oleh pemsahaan untuk dipasarkan

2. Membantu Direktur dalam menentukan jumlah masing-masing

produk /jasa tersebut dalam kumn waktu satu tahun

3. Membantu Direktur dalam menentukan anggaran yang akan

digunakan untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu satu

tahun

4. Mengorganisir selumli unit kerja agar dapat mencapai tujuan

pemsahaan

5. Memberikan pengarahan kepada kepala-kepala bagian guna

mempermudah pelaksanaan kegiatan pemsahaan

6. Membantu direktur dalam hal memotifasi karyawan guna mencapai

tujuan pemsahaan

7. Mengembangkan motivasi dalam pemsahaan dengan cara:

• Memberikan laporan-laporan, keluhan, pendapat, dan

saran kepada Direktur sehubungan dengan kegiatan

operasional pemsahaan

• Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada kepala bagian

dalam operasional pemsahaan
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• Memberikan kesempatan kepada bagian-bagian

organisasi untuk bekerjasama dengan baik guna

tercapainya tujuan perusahaan

8. Membantu Direktur dalam mengkoordinir kegiatan pemsahaan

untuk menyelaraskan selumli kegiatan anggota organisasi demi

tercapainya tujuan bersama

9. Melakukan pengawasan dengan cara:

• Turut membantu Direktur dalam menentukan standard

sebagai dasar pengawasan

• Membantu Direktur dalam mengukur perfonnance dengan

cara:

a. Pengamatan terhadap anggota organisasi

b. Menelaah laporan-laporan tertulis (tentang hasil yang

tercapai)

10. Mengendalikan perawatan gedung

11. Memperhatikan dan mengatasi masalah ketenaga kerjaan

12. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Berdasarkan aktivitas :

a. Kuantitas atau tingkat aktivitas

b. Kualitas

c. Biaya
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d. Pengunaan waktu

2. Berdasarkan fungsi

a. Produksi

b. Penjualan / pemasaran

c. Keuangan / financial

d. Personalia

III. WEWENANG

1. Turut menyetujui pengeluaran uang pada masing-masing bagian

pemsaliaan untuk kegiatan operasional yang sesuai dengan

kebijakan pemsahaan

2. Bertindak atas nama Direktur untuk mewakili beliau dalam

menghadiri rapat-rapat dengan pihak luar yang ada kaitannya

dengan pemsahaan

3. Turut membantu Direktur dalam program pelatihan dan

pengembangan karyawan

4. Memberikan masukan kepada Direktur dalam prosedur operasional

pemsahaan

5. Memberikan saran-saran atau masukan-masukan kepada Direktur

guna perbaikan dan pengembangan pemsahaan

6. Mengadakan kontak pembelian dan persetujuan pembelian

7. Mengatur dan mengawasi kinerja organisasi SDM secara cennat
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IV. TANGGUNG JAWAB

1. Membantu Direktur dalam memberikan masukan guna penentuan

arah kebijakan pemsahaan

2. Terselenggaranya program kinerja yang telah ditetapkan

3. Memberikan masukan kepada Direktur guna perkembangan

perusahaan-perusahaan

4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung

kepada Direktur

KEPALA TEKNISI

I. TUGAS

1. Mengerjakan servis dengan baik dan benar

2. Menjaga mutu pelayanan

3. Menjaga barang-barang milik pemsaliaan dan customer yang

berada di workshop

II. WEWENANG

1. Mengendalikan team work agar tetap terjalin kerjasama yang baik

dilapangan.

2. Menentukan jenis jasa pelayanan yang benar dan baik bagi

pemsahaan dan customer
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III. TANGGUNG JAWAB

1. Atas barang yang telahdiservis

2. Apabila terjadi komplain dan customer

3. Terhadap kerusakan / kehilangan barang-barang investasi

pemsahaan maupun milik customer di workshop

4. Membantu kelancaran operasional pemsahaan

5. Membantu pengembangan pemasaran service

MARKETING

Tugas dan peran utama dari bagian marketing ini yaitu

mengusaliakan agar pemsahaan selalu mendapatkan order servis dari para

pelanggan. Selain itu tugas dari bagian ini adalah untuk menarik calon

konsumen bam ataupun pelanggan agar mau membeli dan menggunakan

jasa yang ditawarkan oleh pemsahaan dengan menggunakan strategi yang

sudah diputuskan oleh pemsaliaan pada waktu rapat. Adapun tugas dan

tanggung jawab dari bagian marketing ini dapat dilihat sebagai berikut:

TUGAS

1. Menyusun program kerja pemasaran secara akurat dan tepat

2. Menjalin kesinambungan kerja dengan relasi / customer dengan

baik
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3. Dapat melaksanakan / mencapai target pemsahaan secara berkala

dan optimal sesuai dengan kebijakan pemsahaan

TANGGUNG JAWAB

1. Atas terpercapainya omset pemsahaan

2. Atas kelancaran operasional pemsahaan

Bagian marketing ini mempakan salali satu unsur terpenting bagi

pemsahaan, oleh karenanya bagian ini terdiri dari orang-orang pilihan

pemsahaan yang sudah memiliki kemampuan yang baik tentang

marketing. Selain itu agar memiliki kemampuan yang lebih baik lagi,

khususnya mengenai pemsahaan ini, pemsahan memberikan pelatihan

khusus agar bagian marketing ini dapat lebih mengetahui lebih jelas dan

lebih dalam tentang apa saja yang ada diperusahan dan bentuk jasa apa

saja yang ditawarkan oleh pemsahaan. Sehingga bagian marketing dapat

menjelaskan lebih jauh dan lebih baik kepada para konsumen. Sehingga

bagian ini dapat mencapai omset yang diinginkan oleh pemsahaan.

Adapun bagian lain yang lebih penting dalam marketing ini adalali

mengenai jenis service yang ditawarkan dan juga mengenai harga yang

telah ditetapkan oleh pemsahaan.
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Adapun spesifikasi dasar harga yang telah ditentukan oleh

pemsahaan adalah sebagai berikut:

Jenis service:

1. Sevice liferafi

Pada service liferafi ini dibedakan atas dua macam, yaitu

a. Liferafi bagian luar

Pada jenis service ini dilihat apakah terdapat keretakan, pecah,

lubang atau ada kemsakan lainnya. Kisaran harga yang ditetapkan

oleh pemsahaan adalah antara Rp. 200.000 - Rp 300.000. Namun

dalam hal ini harga relatif dapat bembah sewaktu-waktu, sebab

yang menjadi acuan harga adalah menggunakan dollar Singapura,

jadi harga diatas mempakan patokan dasar saja.

b. Liferafi bagian dalam

Pada service liferafi bagian dalam ini. yang menjadi inti

pemeriksaan biasanya adalah pemeriksaan buoyancy bagian dalam

apakah ada keretakan, pengelupasan serta kebocoran. Selain itu

banyak pemeriksaan yang lebih spesifik lainnya, seperti

pemeriksaan emergency bag, apakah ada yang hams diganti

ataupun diperbaiki. Dalam service bagian ini kisaran harga yang

ditetapkan oleh pemsahaan yaitu antara Rp.300.000 - Rp.400.000

namun tetap yang menjadi acuan adalah dollar Singapur. Sehingga

harga dapat bembah kapan saja.
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2. Service Pemadam

Dalam service pemadam ini, pemsahaan menawarkan jenis isi ulang

pemadam dan juga pemadam yang bam jika terdapat kebocoran terhadap

pemadam lama. Jenis pemadam isi ulang juga bermacam-macam, mulai

dari ukuran kecil, sedang sampai denganukuran pemadam yang besar.

Adapun jenisnya berikut harganya adalah sebagai berikut:

*Abc Dry Chemical Powder dari 1 hingga 25 Kg kisaran harganya

adalah Rp. 45.000 - Rp.850.000.

* Foam AB 9- 45 literkisaran harganya adalah Rp.90.000- Rp.450.000.

* Foam AFFF9-45 liter kisaran harganya adalah Rp. 150.000-Rp.750.000

Harga yang diterapkan diatas itu sudah termasuk biaya sevice dan juga

sertifikat sedangkan untuk hydrotest botol dikenakan biaya Rp.25.000 per botol.

Untuk berbagai macam produk yang ditawarkan oleh bagian marketing ini,

yang menjadi keunggulan dari PT. Surya Cipta Segara adalah barang-barangnya

diambil dari pemsahaan yang mempunyai lisensi asing sehingga dapat diakui

secara nasional ataupun intemasional sertifikat yang dikeluarkan setelah

konsumen melakukan service. Untuk masalah kualitas, tenmlah sangat penting

agar konsumen merasa puas setelah melakukan jasa service, dan kualitas dari

barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Surya Cipta Segara adalah

barang-barang yang memiliki kualitas yang terbaik, sebab diambil dari pemsahaan

asing yaitu survitec group yang mempakan pemsahan liferafi terbesar yang

mempunyai markas di London.
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Sebagai pemsahaan yang bergerak dalam bisang jasa service, PT. Surya

Cipta Segara menggunakan saluran pemasaran yang sesuai dengan usahanya

dalam memasarkan berbagai produk dan service yang ditawarkan. Adapun saluran

pemasaran yang digunakan oleh PT. Surya Cipta Segara, yaitu:

A. Saluran Pemasaran Langsung

Yaitu antara pihak pemsahaan dan calon konsumen langsung

bertemu tanpa ada perantara. Dalam hal ini perusahaan mengutamakan

kesan baik kepada konsumen dan selalu meningkatkan pelayanan sebagai

penunjang dalam memasarkan produk dan jasa yang ditawarkan.

B. Saluran Pemasaran tidak langsung

Yaitu antara pihak pemsahaan dengan konsumen terdapat perantara

yang mengliubungkan keduanya, seperti agen-agen kapal dimana para

perantara itu akan diberikan komisi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3.1.5 Personalia PT. Surya Cipta Segara

Sebagai pemsahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbaikan dan

alat-alat keselamatan kapal, pemsahaan hamslah mengutamakan kualitas

pelayanan yang sangat baik. Selain itu pemsahaan hams memiliki tenaga kerja

yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang

diembannya dengan sangat baik. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang

sangat baik kepada konsumen.

Pengorganisasian dalam sebuah pemsahaan sangatlah penting bagi

kemajuan pemsahaan dan terciptanya tujuan pemsahaan. Pemsahaan juga sangat
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menuntut untuk memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian dan skill yang

dibutuhkan oleh pemsahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun

yang termasuk dalam bagian personalia PT.Surya Cipta Segara berdasarkan data

tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh PT. Surya Cipta Segara

hingga Juni 2005 sebanyak 50 dengan jenjang pendidikan yang

beragam mulai dari tamatan SMU maupun D3 dan memiliki keahlian

khusus yang dibutuhkan oleh pemsahaan. Dengan General Manager

PT. Surya Cipta Segara Bapak Dodik Effendi.

2. Jam Kerja Karyawan

Seperti yang tertuang dalam Bab III pasal 10 dalam peramran

pemsahaan mengenai waktu kerja, maka dapat terlihat:

a. Hari kerja biasa di Pemsaliaan adalah hari Senin s/d Jumat.

b. Jam kerja di pemsahaan adalali 8 jam dalam 40 jam seminggu

dengan ketentuan waktu kerja diatur selanjutnya dalam peraturan

pelaksanaan serta disesuaikan dengan urgendensi kondisi

pekerjaan.

c. Jam kerja pemsahaan diatur sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis :jam 08.00 s/d 16.30 (istirahat jam 12.00

s/d 13.00).

- Hari Jumat: jam 08.00 s/d 16.30 (istirahat jam 11.45 s/d 13.15)
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3. Sistem Upah

Sistem upah yang diterapkan oleh PT. Surya Cipta Segara adalali

sistem upah yang didasarkan pada kemampuan pemsahaan dan ditetapkan

berdasarkan pertimbangan bobot tugas dan tanggung jawab (job value)

dari jabatan yang sedang dipangku dan prestasi (performance). Selain itu

upah yang ditetapkan oleh pemsahaan terbagi atas 2, yaitu: upah pokok

dan juga tunjangan-tunjungan.

3.1.6 Produk dan fasiiitas PT. Surya Cipta Segara

Produk yang ditawarkan oleh pemsahaan ini mulai dari Liferafi sampai

dengan alat pemadam kebakaran.

a. Liferaft

Pada produk ini, yang ditawarkan oleh perusahaan adalah mulai dari

prosedur pengambilan liferaft dikapal, pada pengambilan liferaft ini hamslali juga

diawasi oleh kapten kapal atau perwira jaga dari kapal yang akan diservice.

Setelah dilakukan pelepasan liferaft dari kapal, maka yang kemudian dilakukan

adalah pemeriksaan liferaft. Adapun pemeriksaan ini meliputi:

• Membuka countainer

Dilakukan untuk memeriksa apakah ada kemsakan, seperti

keretakan, pecah, lubang atau ada kemsakan lainnya.

• Visual inspection liferafi

•f Pemeriksaan ekstemal.
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Pemeriksaan ini dilakukan guna survey and test report

untuk pemeriksaan liferafi. Pemeriksaan kemsakan pada buoyancy

luar, seperti keausan, sobekan, oksidasi dan jamur.

S Pemeriksaan Internal

Pemeriksaan ini untuk memeriksa liferaft bagian dalam.

Yang diperiksa pada bagian ini adalah buoyancy bagian dalam.

Dilihat apakah ada keretakan, pengelupasan, atau kebocoran.

• Inspection emergency bag

Dilakukan pemerikasaan terhadap emergency bag disetiap

liferaft. Melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang

terdapat pada emergency bag yang mempunyai masa expired

diantaranya: food ration, drinking water, paracute, red handflare,

smoke signal anti seasickness tablet, first aid kit, and batteries.

• Accessories Bag

Dilakukan pemeriksaan pada bagian ini, karena didalamnya

terdapat barang-barang perlengkapan untuk penggunaan liferaft,

diantaranya: pisau, peralatan mancing, alat-alat untuk perbaikan,

obat-obatan, alat penghisap, jangkar, tempat minum, baju hangat,

pei cennin, pemberi sinyal, alat pemantul cahaya jika terkena sinar

matahari.

• Internal test liferafi

Hal ini dilakukan terhadap semua liferaft yang sudah

diinspeksi. Adapun yang menjadi tesnya adalah: weight pressure

terl

Per

fire

aka
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test, gas inflation test, necessary addition pressure, floor steam

test, load test. Setelah semua rangkain dilakukan maka yang

berikutnya adalah pengepakan kembali liferafl

• Sertifikasi

Setelah semuanya telah selesai maka tugas yang berikutnya

adalah membuat sertifikat.

Ada dua jenis sertifikat yang berlaku pada PT. Surya Cipta

Segara diantaranya:

1. Sertifikat umum / general

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Surya Cipta Segara untuk

digunakan pada semua jenis liferaft.

2. Sertifikasi Maker

o sertifikat ini dikeluarkan oleh asosiasi pabrik liferafl

dan berlaku secara internasional

n sertifikat ini akan dikeluarkan oleh PT. Surya Cipta

Segara jikapihak owner memintanya.

B. Pemadam

Pada produk kedua ini, yang dilakukan adalah memenksa alat

pemadam yang terdapat pada kapal yang akan diservice. Pemeriksaan

terhadap keadaan tabling C02 apakah dalam keadaan baik atau tidak.

Pemeriksaan seperti Dry powderfire extinguisher portable dan juga/oa/w

fire extinguisher portable. Setelah kedua pemeriksaan dilakukan, maka

akan langsung dibuatkan sertifikat pemadamnya.
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3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari vanbel internal dan juga variabel

ekstemal.

3.2.1 Variabel Internal

Variabel internal adalah faktor-faktor yang berasal dan dalam

pemsahaan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi

perusahaan.

Variabel internal ini terdiri dari:

1. Variasi Produk

Produk menjadi hal penting bagi PT. Surya Cipta Segara dalam

menarik minat konsumen yang ingin memakai jasa PT. SCS. Dengan

berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pemsaliaan, maka

menjadikan pemsahaan diminati oleh para konsumen, khususnya para

pemilik kapal dan ferry. Produk yang ditawarkan oleh pemsahaan terbagi

atas dua macam, yaitu: liferaft dan pemadam Dimana kedua jenis produk

itu memiliki lisensi asing yang menjadi keunggulan pemsahaan.

2. Harga Produk

Harga juga mempakan indikator internal yang sangat penting bagi

pemsahaan. Harga yang ditawarkan ditetapkan oleh manajemen PT. SCS

sangat sesuai dengan produk dan sarana yang ditawarkan. Selain itu

manajemen juga memberikan potongan-potongan khusus terhadap produk

yang ditawarkan.



3. Lokasi Pemsahaan

Lokasi suatu pemsahaan sangatlah menentukan bagi kemajuan dan

perkembangan pemsahaan itu. Begitu juga dengan PT. SCS yang menilai

bahwa lokasi sangat penting bagi mereka dan menganggap bahwa lokasi

mempakan indikator kekuatan yang dimiliki oleh pemsahaan dalam

meraih konsumen. Hal ini dapat terlihat dari lokasi PT. SCS yang strategis,

yaitu dekat dengan pelabuhan, dimana tempat kapal dan ferry berlabuh,

sehingga memudahkan konsumen untuk datang ke pemsahaan.

4. Citra Pemsaliaan

Pemsahaan menilai bahwa citra pemsaliaan penting bagi kemajuan

pemsahaan. PT. SCS memiliki citra yang baik dimata konsumen, hal ini

dapat terlihat dan berbagai produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh

pemsahaan adalah yang terbaik dan memiliki keunggulan yang lain

dibanding para pesaingnya.

5. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh pemsahaan masih berskala standar.

Akan tetapi hal inilah yang menjadi perhatian, sangat penting bagi PT.

SCS untuk melakukan pembalian dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Oleh karena itu manajemen PT. SCS mengadakan pelatihan terhadap para

karyawannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap

konsumen.
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6. Pangsa Pasar

Pangsa pasar mempakan indikator yang penting bagi pemsahaan.

Adapun pangsa pasar yang diinginkan oleh pemsahaan adalah seluruh

pemilik kapal dan juga ferry yang ada di Batam. Hal ini didasari oleh,

adanya peraturan yang menghamskan setiap kapal dan ferry memiliki aiat-

alat keselamatan kapal.

7. SDM

Sumber daya manusia mempakan hal yang terpenting, Hal ini

didasari bahwa yang menjalankan semua aktifitas ini adalah semua

karyawan yang memiliki berbagai macam latar belakang pendidikanyang

berbeda, sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing. Untuk

memaksimalkan pekerjaan para karyawan itu, maka pemsahaan juga

melakukan pelatihan-pelatilian khusus dan lebih mendalam mengenai tata

cara perbaikan alat-alat secara tems-menems kepada karyawan.

8. Promosi

Promosi yang dilakukan oleh PT. SCS haruslah ditambah, seperti

dengan mengedarkan pamflet sehingga memudahkan bagi konsumen

untuk mengenai apa saja yang ditawarkan kepada pemsaliaan, atau juga

melalui agen-agen kapal yang dapat dijadikan sebagai perantara.

3.2.2 Variabel Eksternal

Variabel ekstemal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar

pemsahaan. Faktor ekstemal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi

pemsahaan.
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Variabel ekstemal ini terdiri dari:

1. Struktur Persaingan

Jika pemsahaan memasuki pasar yang telah dikuasai oleh suatu

pemsahaan, maka pemsahaan hams dapat menentukan strategi dan

langkah-langkah apa saja yang tepat sehingga pemsahaan dapat masuk ke

pasar tersebut.

2. Keamanan Negara

Kondisi keamanan negara yang belum stabil namun perlahan

semakin baik ini, menjadi perhatian penting bagi pemsahaan. Sebab kapal

ataupun fery yang singgah ke Batam bukan hanya dari dalam negri, tapi

juga dari luar negri seperti Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga jika

kondisi negara kita aman dan terjamin, maka akan memudahkan

konsumen dari luar untuk datang, tanpa hams ragu akan keselamatannya

selama di Indonesia.

3. Kondisi Politik

Kondisi politik yang sempat memanas ketika adanya pemililian

kepala daerah akhir-akhir ini, menjadikan sedikit ancaman bagi

pemsahaan untuk mendapatkan konsumen. Kama kondisi yang kurang

mendukung. Sehingga jika kondisi politik membaik akan sangat

menguntungkan bagi pemsahaan.

4. Kondisi Ekonomi Negara

Kondisi ekonomi negara yang masih belum stabil juga mempakan

hal yang sangat diperhatikan oleh manajemen pemsaliaan, sebab akan
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mengakibatkan tidak stabilnya harga yang ada dipasaran. Sehingga

pemsahaan hams menetapkan harga ataupun tarif yang sesuai dengan

fasilitas yang didapatkan oleh konsumen agar tetap merasa puas.

5. Peraturan Pemerintah.

Adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai

keselamatan kapal mempakan hal terpenting. Karena ada standarisasi yang

telah ditetapkan mengenai alat-alat keselamatan kapal yang hams dimiliki

oleh kapal-kapal dan juga ferry. Hal ini yang menjadikan pemsahaan

untuk memberikan ala-alat keselamatan kapal yang terbaik dan memiliki

lisensi asing sehingga diakui dimanapun. Sehingga pemsaliaan memiliki

nilai lebih dimata pesaingnya.

6. Penibahan Teknologi

Pembalian teknologi pada jasa keselamatan alat-alat kapal ini

tidaklah terialu cepat seperti halnya padapemsahaan inanufaktur, sehingga

pemsahaan dapat tems mengontrol danmemilah dengan baik dan seksama

apabila adateknologi bamyang bisadimanfaatkan oleh pemsahaan.

7. Inflasi

Inflasi mempakan turunnya nilai mata uang terhadap mata uang

asing. Infasi juga mempakan indikator yang cukup mendapat perhatian

lebih, sebab selainprodukyang ditawarkan oleh pemsahaan adajuga yang

masih hams diimpor dari negara asing, sehingga harga juga akan

melambung jika terjadi inflasi.
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8. Depresiasi mata uang

Indikator ekstemal ini sangatlah penting bagi pemsahaan. Karena

jika terjadi depresiasi mata uang ini, harga akan bembah tems setiap saat,

selain patokan yang dianut oleh pemsahaan adalah menggunakan kurs

dollar Singapura. Sehingga pemsahaan hams memiliki standarisasi yang

jelas tentang hargaagar tidakmembingungkan konsumen.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data pinier mempakan data yang didapatkan langsung dari sumbemya,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

Metode yang digunakan untuk memperoleh dataprimer adalah :

• Observasi

Cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan

langsung pada pemsahaan secara cermat dansistematis.

• Wawancara

Wawancara mempakan metode pengumpulan data dengan

langsung bertanya kepada pemsahaan.

• Kuisioner

Cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan

kepada responden dalam bentuk angket dan dijawab dengan

memberikan bobot maupun nilai yang sesuai dengan

kenyataan yang ada diperusahaan.
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b.Data Sekunder

Data sekunder mempakan data publikasi yang dikumpulkan tidak hanya

untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Dalam pengumpulan data

sekunder ini penulis memperoleh dengan membaca arsip yang ada dan

juga penulis melakukan studi pustaka yang dimaksudkan untuk

mendapatkan konsep-konsep teoritis mengenai strategi pemasaran agar

didapatkan gambaran yang jelas dalam melakukan penibahan dan

pembaharuan.

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan data-data yang sesuai dengan

pokok pennasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Data Internal

a. Data Umum

Data internal mempakan data yang menggambarkan pemsahaan secara

umum, yang meliputi: sejarali perkembangan pemsahaan, lokasi

pemsahaan, motto pemsahaan, serta struktur organisasi pemsahaan,

b. Data Khusus

Data khusus yaitu data yang berkaitan dengan semua manajemen

fungsional, antara lain: variasi produk dan jasa, promosi, harga, kinerja

pemsahaan dan personalia pemsahaan.

2 Data Ekstemal

Data ekstemal mempakan data diluar lingkungan internal pemsahaan yang

meliputi penibahan teknologi, struktur persaingan serta data lain yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
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3.4 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Surya Cipta Segara Batam yang merupakan

Pemsahaan jasa yang berada di Batam.

Populasi dan Sampel yang diambil:

a. Populasi adalah suatu individu atau subjek pada wilayah dan waktu

dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Dalam penelitian

ini, populasinya adalah pimpinan dan karyawan PT. Surya Cipta

Segara Batam

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dijadikan objek

penelitian yang bisa dianggap memiliki keseluruhan populasi. Dalam

penelitian ini penulis menetapkan 5 responden, yaitu: Direktur,

General Manajer, Manajer keuangan, Manajer oprasional, dan Manajer

Marketing PT. Surya Cipta Segara Batam yang akan dijadikan sampel.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data mempakan suatu alat analisis yang digunakan untuk

mencapai suatu kesimpulan dan hasil yang akurat. Dalam menganalisis data yang

diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa Matriks Daya

Tarik Industri (MDTI).

Analisa MDTI bemsaha menggambarkan posisi pasar pemsahaan dengan

teriebih dahulu melakukan dekomposisi pemsahaan menjadi unit usaha strategi

jika pemsahaan memiliki banyak unit usalia, namun jika pemsahaan hanya
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memiliki satu unit usaha maka hal itu tidak perlu dilakukan. MDTI memiliki dua

sumbu: vertical dan horizontal. Sumbu vertical digunakan untuk menggambarkan

kekuatan pemsahaan yang sebelumnya telah diukur dan dihitung berdasarkan

berbagai indicator yang telah disepakati bersama. Sedangkan sumbu horizontal

menggambarkan tentang ancaman dan peluang bisnis yang berasal dari yang

berbagai indicator yang ada dalam lingkungan bisnis. Dalam MDTI ini terdapat

sembilan sel yang terbentuk setelah masing-masing sumbu dibagi kedalam tiga

bagian dengan titik pembagi yang telah ditentukan.

Adapun dapat terlihat pada gambar 3.4 berikut:

Gambar 3.4
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Untuk menganalisa data yang terdapat pada penelitian ini dilakukan

beberapa prosedur penyusunan MDTI, yaitu:

1. Identifikasi variabel ekstemal dan internal.
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2. Penilaian variabel ekstemal dan internal.

3. Penentuan posisi bisnis.

4. Rekomendasi strategi.

3.5.1 Identifikasi Variabel Eksternal dan Internal

Identifikasi variabel mempakan gambaran umum tentang keadaan

pemsaliaan saat ini baik bempa kekuatan ataupun kelemahan perusahaan, maupun

peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam menerapkan strategi pemasaran.

3.5.2 Penilaian Variabel Eksternal dan Internal

Pendekatan secara kualitatif inimencoba menjelaskan masing-masing

indikator variabel ekstemal dari indikator yang diidentifikasikan oleh manajemen

sebagai peluang bisnis. Sedangkan variabel internal dengan pendekatan kualitatif

menilai masing-masing indikator variabel yang diidentifikasi manajemen sebagai

kekuatan pemsahaan maupun kelemahan yang dimiliki oleh pemsahaan.

Setelah indikator variabel ekstemal diketahui, maka langkah selanjutnya

Adalah memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator tersebut. Adapun

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif.

Sebelum penilaian dilakukan, masing-masing indikator tersebut ditentukan

teriebih dahulu bobotnya. Selumh indikator memiliki bobot 1,00. Bobot mi

mencerminkan peran masing-masing indikator setelah dilakukan evaluasi.

Pemberian nilai untuk masing-masing indikator dilakukan setelah semua indikator
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ditentukan bobotnya. Penentuan nilai untuk masing-masing indikator

menggunakan nilai berskala lima, yaitu dimulai dari 1 sampai dengan 5.

3.5.3 Penentuan Posisi Bisnis

Taliapan ini sangatlah sederhana, yakni sekedar menggabungkan kedua ni

lai tertimbang yang diperoleh dengan meletakkannya pada sumbu yang tepat.

Nilai variabel ekstemal diletakkan pada sumbu horizontal, sedangkan nilai

variabel internal diletakkan pada sumbu vertikal.
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Gambar 3.5
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3.5.4 Rekomendasi Strategi

MDTI tidak hanya berakliir pada penentuan posisi usalia pemsahaan saja,

Namun juga pemsahaan dapat menentukan rancangan strategi bam yang

memperhatikan peluang apa saja yang dimiliki. Sehingga pemsahaan dapat

mempertahankan ataupun mengembangkan kekuatan yang dimilikinya untuk

memasuki pasar dengan persaingan yang kompetitif Adapun berbagai macam

pilihan implikasi strategi itu dapat terlihat pada gambar 3.6 berikut:

Gambar 3.6
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Berdasarkan posisi bisnis pemsahaan yang telah diketahui, maka dapat

dihasilkan beberapa strategi, yaitu:

1. Unit usaha yang berada pada skala prioritas pertama dan kedua ,

khususnya pada skala yang pertama, memiliki banyak pilihan strategi,

sejak dari yang pilihan paling konservatif sampai dengan pilihan strategi

yang progresif (akselerasi).
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2. Unit usaha yang terletak pada sel berskala prioritas ketiga memiliki

banyak peluang yang cukup untuk berkembang, akan tetapi keputusan

investasi sedapat mungkin dilakukan dengan sangatlah hati-hati.

3. Unit usaha yang terletak pada sel berskala keempat memiliki

kecenderungan sulit bertahan dipasar, bahkan lebih memungkinkan lagi

untuk keluar pasar. Jika tanpa investasi masih dimungkinkan untuk terus

beroperasi, biasanya unit usaha tersebut coba dipertahankan. Akan tetapi

jika tersedia pilihan antara investasi dan divestasi, manajemen cenderung

memilihpada keputusan divestasi.


