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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

PT. Sky Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelapis anti 

karat atau yang umumnya disebut electroplating dan berdiri pada 1998 yang berlokasi 

di Pasuruan Industrial Estate Rembang dengan luas pabrik 3.600 m
2
. Pada April 2004, 

PT. Sky Indonesia menempati pabrik baru di Ngoro Industri Persada dengan luas tanah 

16.500 m
2
. Pada akhir tahun 2010, PT. Sky Indonesia menciptakan inovasi baru di 

Dunia Energi Terbarukan dengan merealisasikan produk ramah lingkungan berupa 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau Panel Surya. Berikut adalah gambar PT. Sky 

Indonesia dilihat dari depan. 

 

 

Gambar I.1 Perusahaan PT. Sky Indonesia 

 

PT. Sky Indonesia melakukan proses pelapisan besi menggunakan timah dan 

pewarnaan menggunakan warna kuning, biru dan hitam. Namun, karena permintaan 

pasar terhadap warna kuning dan biru yang tinggi serta harga jual warna hitam yang 
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rendah menyebabkan PT. Sky Indonesia hanya membuat electroplating dengan proses 

pewarnaan kuning dan biru saja. 

Kebijakan yang diterapkan oleh PT. Sky Indonesia yaitu: 

PT. Sky Indonesia berkomitmen dengan segala upaya untuk terus memperbaiki, 

menjaga, dan meningkatkan kualitas seluruh departemen dengan: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berefisiensi tinggi, profesional dan 

implementasi inovasi baru dengan quality control yang ketat untuk menghasilkan 

produk berkualitas tinggi demi kepuasan pelanggan. 

2. Mengutamakan keselamatan maupun kesehatan kerja dan mengambil langkah-

langkah untuk mencegah penyakit akibat kerja, dampak lingkungan, dan 

menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan serta mantaati dan 

menjalankan undang-undang yang berlaku. 

PT. Sky Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk 

dengan tanpa melupakan sisi keamanan dan keselamatan kerja yang dapat dilihat dari 

Quality Policy yang didapatkan dari level domestik dan internasional. Untuk 

memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan, pada tahun 2008, PT. Sky Indonesia 

menerapkan sistem ISO 9001:2008 dan pada tahun 2009 menerapkan sistem manajemen 

lingkungan ISO 14001:2004, serta manajemen K3 OHSAS 18001:2007. Selain itu pada 

tahun 2010, PT. Sky Indonesia juga meraih sertifikat Green Activity dari Canon Inc., 

Tokyo, Japan. 

 

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik 

Pada April 1998 PT. Sky Indonesia berlokasi di Pasuruan Industrial Estate 

Rembang dengan luas lahan 3600 m
2 

 yang kemudian pada April 2004 berpindah lokasi 

di Ngoro Industri Persada Blok U, No. 1 Jalan Raya Ngoro, Kecamatan Ngoro 

Mojokerto 61385, Indonesia yang memiliki luas area 16.500 m
2
. Lokasi PT. Sky 

Indonesia yang terlihat pada peta di Google Map dapat dilihat pada Gambar I.2. 
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Gambar I.2 Lokasi PT. Sky Indonesia Dilihat dari Google Map 

 

I.3 Kegiatan Usaha 

Kegiatan utama PT. Sky Indonesia adalah memproduksi slide rail dan panel 

surya. Untuk slide rail dipasarkan dengan merk “Skyrail” sedangkan untuk panel surya 

dipasarkan dengan nama “Skytech”. 

 

I.4 Pemasaran 

PT. Sky Indonesia memiliki daerah pemasaran untuk lingkup domestik maupun 

non domestik. Untuk di pasar lokal, jumlah yang dipasarkan sekitar 1% dari total barang 

produksi yang dijual, sedangkan sisanya diekspor ke negara lain seperti Jepang, 

Hongkong dan Taiwan. 


