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Kerja praktik ini bermaksud untuk memahami alur sistem suatu perusahaan, 

mulai dari produksi, pendataan, pengecekan, penagihan dan seterusnya serta 

menganalisa dan mempelajari bagaimana proses untuk membuat suatu Standar 

Operasional Prosedur (SOP) secara efisien dan efektif terhadap keseluruhan regulasi 

departemen perusahaan serta pelaksanaan pemantauan mengenai pemahaman 

pentingnya memiliki dan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dan sejalur dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh suatu perusahaan.  

Kerja Praktik dilakukan selama jangka waktu 21 Mei 2018 sampai dengan 31 

Juli 2018. Metode yang digunakan yakni observasi dan wawancara. Melalui 3 (tiga) 

tahap yakni tahap persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan. Mulai dari 

permohonan izin untuk melakukan kerja praktek serta izin untuk menggali informasi 

perusahaan, menganalisa dan memeriksa data yang bersangkutan dengan laporan 

kerja praktik, setelah itu manager perusahaan tersebut yang memberikan penilaian 

kepada penulis. 

Luaran yang dihasilkan berupa adanya suatu penyusunan prosedur proses 

penagihan hingga penerbitan surat peringatan serta somasi kepada pelanggan atau 

yang biasa dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikiranya 

diperlukan. Dalam penerapan fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT 

Graphika Batam Beton penulis berharap dapat memecahkan masalah yang menjadi 

hambatan dalam  selama ini dihadapi oleh perusahaan PT. Graphika Batam Beton, 

dan memberikan kemudahan bagi management dalam mengontrol dan membagi tugas 

karyawan. Standar Operasional Prosedur (SOP) terlebih dahulu diuji coba terhadap 

kebijakan dan jika sesuai akan disahkan dan kemudian dapat diimplementasikan 

sebagai pedoman perusahaan. Namun, bila selama proses pengujian ditemukan 

adanya ketidaksesuaian maka akan diadakan perbaikan serta penyesuaian dengan 

keadaan yang sedang berlangsung ataupun yang berkemungkinan akan terjadi. 
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