
I. PENDAHULUAN 

I I Latar Belakang 

Kondisi lndonesia yang masih berada dalam keadaan krisis memang 

belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tetapi perbaikan- 

perbaikan telah dilakukan disegala sektor baik sektor industri, sektor 

moneter maupun sektor pemerintahan. Belum lagi lndonesia akan 

dihadapkan pada kenyataan berlangsungnya globalisasi dan perdagangan 

bebas. Perdagangan bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan 

AFTA telah di depan mata. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan 

besar bagi industri di lndonesia untuk bertahan dan memenangkan 

persaingan, termasuk di dalamnya industri pengolahan rotan. 

Tantangan baru dari dalam negeri sendiri yang juga harus 

diperhatikan oleh perusahaan adalah diterapkannya otonomi daerah. 

Otonomi daerah tidak bisa dipungkiri akan dapat menjadi peluang 

sekaligus ancaman. Menjadi peluang bila dengan adanya otonomi 

tersebut malah menambah kesempatan bagi perusahaan untuk 

berkembang, tetapl dapat menjadi ancaman bila otonomi itu malah 

semakin mempersempit pasar atau mempertinggi biaya produksi dan 

mengurangi keuntungan. 

Prospek industri nonmigas, termasuk didalamnya industri 

pengolahan rotan pada saat ini masih cukup bagus, mengingat 

pertumbuhan PDB pada tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 

524%. Sedangkan neraca perdagangan sektor nonmigas juga mengalami 
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peningkatan menjadi sebesar 47.757,4 juta US$ pada tahun 2000 

(Deperindag, 2001). 

Sumber : BI, BPS, Deperindag (2002) diolah 

Gambar 1. Nilai ekspor rotan dan produk rotan 

PT Fairco Agung Kencana merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan rotan. Pengolahan rotan yang dilakukan 

adalah dalam pembuatan furniture yang dipasarkan sebagian besar di 

pasar internasional. Pada Gambar 1 di bawah disajikan fluktuasi volume 

ekspor rotan sejak terjadinya krisis pada tahun 1997 sampai tahun 1999. 

Dari data pada Gambar 1 terlihat terjadinya penurunan volume ekspor 

rotan dan produk rotan yang cukup drastis pada tahun 1998 ketika krisis 

mencapai puncaknya, tetapi pada tahun 1999 sampai 2001 nilai ekspor 

rotan mangalami kenaikan yang sangat pesat. 

Dalam perekonomian global, perusahaan mempunyai kesempatan 

luas untuk memasuki perdagangan bebas dan ambil bagian dalam pasar 

global. Kebebasan telah rnembuka penetrasi pasar yang lebih luas. 

Bagaiamanapun juga kesempatan yang begitu besar memerlukan daya 
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saing untuk menempatkan diri pada barisan pemenang. Persaingan 

dapat berupa harga, waktu pengiriman, pelayanan, promosi, dan kualitas 

produk. 

Kemampuan suatu perusahaan dalam bersaing baik di pasar dalam 

negeri maupun di pasar internasional dipengaruhi oleh kualitas dan 

pelayanan terhadap konsumen. Kualitas yang diakui oleh dunia 

internasional adalah kualitas standar yang sesuai dengan ketentuan yang 

telah menjadi kesepakatan secara internasional. Maka standariqsi < 

produk, manajemen, maupun pelayanan dari suatu perusahaan 

merupakan tuntutan yang pada masa datang akan semakin kuat. 

Penerapan suatu standar untuk mendapatkan produk atau jasa akan 

sangat bermanfaat dan mempunyai daya saing bila standar tersebut 

setidaknya telah dikenal dan diakui oleh pelanggan atau pembeli. Standar 

sistem manajemen mutu yang telah dikenal dan diakui berbagai negara 

adalah IS0 9001. 

IS0 merupakan standar internasional terhadap perusahaan dan 

produk atau jasanya. Keberhasilan perusahaan dalam menerapkan 

standarisaai IS0 dan terus mempertahankannya akan memberi 

kesempatan besar dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang telah memperoleh 

sertifikasi IS0 akan semakin tinggi. 

Bahkan pada saat ini sertifikasi IS0 pada suatu organisasi sudah 

merupakan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan terhadap produk 

yang mereka sediakan, terutama yang berorientasi ekspor supaya produk 
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mereka dapat diterima oleh konsumen. Saat ini sudah lebih dari 200.000 

organisasi di seluruh dunia, terrnasuk lebih dari 1000 di Indonesia, telah 

mendapatkan seitiikasi IS0 9001 (Suwandi, 2000). 

Bagi PT Fairco Agung Kencana sendiri bila telah mendapatkan 

sertifikasi IS0 9001 diharapkan akan mendapatkan manfaat pencapaian 
. 

yang diinginkan seperti : 

a. Kebijakan dan strategi perusahaan 

b. Tujuan dan target organisasi 

c. Pengelolaan operasional 

d. Pengelolaan sumberdaya manusia 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Dari berbagai fakta di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi 

beberapa masalah yang bakal dihadapi oleh perusahaan pengolahan 

rotan PT Fairco Agung Kencana antara lain : 

1. Perdagangan bebas memunculkan persaingan yang ketat 

2. Kompetensi apa yang dimiliki perusahaan untuk bersaing ? 

3. Tuntutan pasar internasional Elkan sertifikasi IS0 

4. Bagaimana kesiapan perusahaan dalam menerapkan sertifikasi ISO? 

5. Apa saja yang menjadi tuntutan standarisasi IS0 terhadap 

perusahaan? 

6. Program kegiatan apa saja yang perlu dilakukan perusahaan dalam 

penerapan IS0 dan mempertahankannya? 
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7. Sertifikasi IS0 apa saja yang perlu untuk segera dicapai oleh 

perusahaan? 

1.3 Perumusan Masalah 

Penerapan sertifikasi IS0 9001:2000 memerlukan upaya yang . 
maksimal dari perusahaan, para karyawan, pihak manajemen maupun 

pemilik modal karena pencapaian sertifikasi IS0 sesuai standar 

internasional bukan merupakan ha1 yang mudah. Dalam usaha mencapai 

sertifikasi IS0 bagi PT Fairco Agung Kencana penulis telah merumuskan 

beberapa permasalahan meliputi : 

1. Bagaimana kesiapan perusahaan dalam menerapkan sertifikasi IS0 

2. Apa saja yang menjadi tuntutan standarisasi IS0 9001:2000 

terhadap perusahaan? 

3. Program kegiatan apa saja yang perlu dilakukan perusahaan dalam 

memenuhi persyaratan penerapan IS0 9001:2000 dan 

mempertahankannya? 

I .4 Tujuan Penelitian 

1. Menetapkan dan merumuskan tuntutan standarisasi IS0 9001:2000 

terhadap perusahaan. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan perusahaan dalam 

menerapkan sertifikasi IS0 9001:2000. 
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3. Merancang dan merekomendasikan program kegiatan yang perlu 

dilakukan perusahan dalam mencapai sertifikasi IS0 9001:2000 dan 

mempertahankannya. 

1.5 Manfaat Penelitian 
< 

1. Penelitian akan dapat menjadi sarana bagi PT Fairco Agung 

Kencana untuk melakukan penelitian, pengkajian dan identifikasi 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan 

penerapan standarisasi IS0 9001:2000. 

2. Penelitian juga akan memberi masukan yang baik bagi perusahaan 

mengenai sasaran dan program yang perlu dirancang dalam 

menghadapi rangka mencapai sertifikasi IS0 9001:2000 dan 

mempertahankannya. 

3. Bagi penulis, penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman praktis mengenai' standarisasi IS0 9001 :2000. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dibatasi dan difokuskan pada identifikasi 

dan analisis terhadap kesiapan perusahaan dalam menerapkan IS0 

9001:2000 dibandingkan dengan tuntutan dari sertifikasi IS0 terhadap 

perusahaan. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan IS0 

9001:2000 maka perlu disusun sasaran dan program yang sesuai. 

Kegiatan implementasi sendiri diserahkan kepada perusahaan. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan sebagai suatu studi kasus di PT Fairco Agung 

Kencana. 
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