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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Folatre merupakan sebuah perusahaan yang terbentuk sejak tahun 2015 

dan masih aktif beroperasi hingga saat ini. Folatre bergerak di bidang fashion, 

lebih spesifiknya adalah pakaian olahraga untuk wanita. Perusahaan ini 

dioperasikan oleh keempat pemiliknya, sehingga setiap pemilik juga berperan 

sebagai tenaga kerja di dalam perusahaan. Keempat anggota Folatre telah dibagi 

ke beberapa divisi yang diperlukan dalam pengoperasian bisnis dan posisinya 

ditentukan berdasarkan keahlian dari setiap anggota. Beberapa divisi tersebut 

antara lain adalah divisi keuangan, marketing, dan operasional. Produk Folatre 

dipasarkan melalui e-commerce maupun non e-commerce. Penjualan yang 

dilakukan secara non e-commerce yaitu melalui personal selling dan media sosial 

seperti instagram, facebook, dan blackberry messenger sedangkan penjualan 

melalui e-commerce dilakukan melalui marketplace seperti Zalora. Perusahaan ini 

tidak banyak menyediakan stok produk karena sistem penjualan menggunakan 

sistem made by order.  Proses produksi yang dibutuhkan cukup rumit karena 

membutuhkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dimana untuk 

memenuhi pesanan yang masuk dari  Zalora, produsen hanya memiliki waktu 

maksimal 2 x 24 jam untuk memenuhi pesanan tersebut. 

 Beberapa produk yang ditawarkan oleh Folatre adalah legging, sports bra, 

celana zumba, tank top, dan masih banyak jenis pakaian lainnya. Saat ini Folatre 
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masih belum memiliki pabrik sendiri, sehingga proses produksi dilaksanakan di 

pabrik milik supplier. Perjanjian antara Folatre dan pihak supplier adalah bahwa 

divisi operasional Folatre harus terjun secara langsung dan memberikan arahan ke 

tukang potong hingga penjahit di pabrik tersebut, sehingga walaupun Folatre tidak 

memproduksi sendiri produknya, Folatre tetap membutuhkan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) produksi (lampiran G). 

 Dalam proses pembuatan pakaian olahraga, sangatlah penting untuk 

menjaga konsistensi produk yang diproduksi. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan adalah material yang digunakan, sizing, warna kain, dan teknik 

jahitan. Beberapa dari customer Folatre telah melakukan repeat order, hal ini 

membuktikan bahwa customer dari Folatre puas dengan kualitas bahan dan 

jahitan yang Folatre tawarkan. Masalah yang timbul akibat repeat order yang 

tidak disertai dengan kontrol kualitas mengenai konsistensi produk yang 

dihasilkan oleh Folatre adalah banyaknya keluhan dari customer yang memiliki 

ekspektasi kualitas produk yang sama dengan pemesanan pertama (lihat tabel pra 

survei halaman 4), hal ini disebabkan tidak adanya SOP pada sistem produksi 

Folatre. 

 Sejak awal berdiri hingga tahun 2016, Folatre belum memiliki SOP sama 

sekali. Pada bulan September 2016, Folatre baru membuat catatan kerja sederhana 

(lampiran A) yang dinilai kurang efektif dan efisien. Beberapa kali terjadi 

kesalahan seperti salah menggunakan material, salah warna, salah ukuran, dan 

salah tipe baju yang dipesan. Tidak hanya di sistem produksi saja, kesalahan juga 
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masih sering terjadi di sistem pick up produk oleh Zalora. Proses pick up tidak 

dapat ditangani sendiri oleh Folatre karena Folatre belum memiliki gudang atau 

kantor, sehingga Folatre mempercayakan sistem tersebut kepada supplier. Konsep 

hubungan Folatre dan supplier dalam hal ini menjadi seperti sistem dropship, 

hanya saja supplier tidak perlu mengirimkan barang tersebut, melainkan barang 

akan di pick up oleh kurir dari pihak Zalora. Masalah lain yang timbul adalah 

apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak supplier, belum ada 

perjanjian yang jelas mengenai siapa yang harus menanggung kerugian dan 

seberapa besar persentasenya. Selama ini seluruh kerugian masih di tanggung oleh 

Folatre 100%. Peneliti menduga itulah sebabnya pihak dari supplier kurang 

berhati-hati dan masih beberapa kali mengulang kesalahannya, karena mereka 

tidak menanggung beban kerugian apa pun meskipun melakukan kesalahan. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1.1. Jumlah Retur dan Pembatalan Order Folatre Januari 2016-Juli 2017. 

No Periode Returned	Items Cancelled	Order Sold	Items
1 Jan-16 0 0 4
2 Feb-16 4 0 47
3 Mar-16 3 2 10
4 Apr-16 0 0 41
5 Mei-16 0 2 4
6 Jun-16 0 0 1
7 Jul-16 - - -
8 Agt-16 0 2 16
9 Sep-16 1 9 19
10 Okt-16 0 5 25
11 Nov-16 2 3 15
12 Des-16 2 0 19
13 Jan-17 - - -
14 Feb-17 - - -
15 Mar-17 0 1 13
16 Apr-17 0 0 16
17 Mei-17 0 0 35
18 Jun-17 0 0 26
19 Jul-17 0 0 20

keterangan:	pada	bulan	yang	di	strip	(	-		)	artinya	Folatre	tidak	
melakukan	penjualan	apa	pun	di	zalora.
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 Berikut adalah tabel retur penjualan dan order yang dibatalkan akibat 

keterlambatan produksi Folatre melalui Zalora dari bulan Januari 2016 hingga Juli 

2017. 

 Jumlah retur mulai berkurang seiring berjalannya waktu, karena Folatre 

mulai merancang sistem pencatatan sederhana yang dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan produksi namun, pencatatan sederhana tidaklah cukup. 

Folatre membutuhkan SOP yang jelas agar lebih efektif dan efisien serta 

menurunkan tingkat kesalahan produksi hingga 0%. 

 Peneliti juga melakukan pra survei untuk mendapatkan feedback dari 

customer mengenai hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari Folatre. Dari 36 

responden, berikut adalah hasil pra survei tersebut: 

 Tabel 1.2 Hasil Pra Survei Kepuasan Pelanggan. 
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 Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa feedback terbanyak ada pada 

kategori produksi, yaitu mengenai waktu tunggu yang tidak sesuai dengan 

perjanjian, material produk tidak sesuai dengan ekspektasi, pengiriman produk 

lama, model kurang banyak, produk tidak konsisten, dan produk yang diterima 

tidak sesuai dengan pesanan. 

  

  

 

 

 

  

Tabel 1.3 Persentase Penjualan dari Zalora dan Non E-commerce. 

 Tabel diatas menunjukkan persentase jumlah penjualan yang berasal dari 

Zalora dan penjualan yang berasal dari non e-commerce seperti melalui Facebook, 

BBM, dan Instagram (rekap penjualan non e-commerce tidak dipisahkan karena 

selama ini data tersebut dicatat dalam satu buku oleh Folatre, dengan 

pertimbangan karena proses produksi untuk semua penjualan non e-commerce 

sama). Penjualan terbanyak yaitu sebesar 80,12% berasal dari penjualan non e-

commerce, namun penjualan dari Zalora juga memegang peran cukup besar dari 

keseluruhan penjualan di Folatre yaitu sebesar 19,88%. Peneliti melihat kesalahan 
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produksi terjadi lebih besar pada penjualan melalui Zalora, karena customer hanya 

mendapat informasi dari foto produk dan keterangan yang terbatas di laman 

Zalora dan memang di Zalora belum ada fitur untuk diskusi produk. Berbeda 

dengan penjualan non e-commerce dimana customer dapat dengan bebas 

menghubungi customer service Folatre untuk menanyakkan detail produk dan 

pemesanan. Perancangan SOP produksi untuk perusahaan Folatre dinilai cukup 

mendesak, karena akan berpengaruh dengan penjualan produk terutama melalui 

Zalora yang sesungguhnya memiliki potensi untuk terus berkembang dari tahun 

ke tahun. 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan Folatre, 

peneliti mengajukan judul proposal "Rancang Bangun Standar Operasional 

Prosedur Sistem Produksi Folatre". 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perancangan standar 

operasional prosedur sistem produksi yang efektif dan efisien, terutama pada 

penjualan melalui Zalora di perusahaan Folatre? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

merancangkan SOP sistem produksi yang efektif dan efisien terutama pada 

penjualan melalui Zalora di perusahaan Folatre. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis  

1.4.1.1 Bagi Peneliti  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk menambah 

pengetahuan mengenai perancangan Standar Operasional Prosedur sistem 

produksi.  

1.4.1.2 Bagi Pembaca  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan 

untuk peneliti selanjutnya mengenai Standar Operasional Prosedur sistem 

produksi dalam perusahaan dengan kasus yang serupa. 

1.4.1.3 Bagi Perusahaan Folatre 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Standar Operasional Prosedur 

yang tepat bagi sistem produksi Folatre sehingga proses produksi menjadi efektif 

dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai standar. 

1.4.2 Manfaat Teoritis   

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian teori untuk 

penelitian lain mengenai Standar Operasional Prosedur sistem Produksi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

wawasan mengenai Standar Operasional Prosedur sistem Produksi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

 Peneliti membatasi penelitian ini yaitu untuk merancangkan Standar 

Operasional Prosedur pada sistem produksi dan hanya untuk penjualan yang 

dilakukan melalui Zalora di perusahaan Folatre. 


