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ABSTRAK 

Prastyono, Rully. 2011. Penerapan ISO 14001 Terhadap Volume Ekspor Produk 
Jamu PT. Nyonya Meneer. Skripsi, Ekonomi  Pembangunan, Ekonomi, 
Universitas  Negeri  Semarang. Pembimbing I Dr. Hj. Sucihatiningsih 
DWP, M.Si, Pembimbing II Prasetyo Ari Bowo, SE. ,M.Si. 

  
Kata Kunci : Penerapan ISO 14001, Peningkatan Ekspor. Produk Jamu 
 
  Pada saat ini telah terlihat gejala-gejala perubahan yang nyata dalam 
tatanan perekonomian dunia. Batas-batas antar negara semakin transparan dan 
kabur dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi. Globalisasi 
kini bukan hanya terbatas pada terbentuknya pasaran produk dan jasa yang 
berskala global, tetapi juga terjadi pada berkembangnya sistem produksi yang 
berwawasan global. Adanya tatanan ekonomi baru ini menyebabkan mobilitas 
sumberdaya yang semakin tinggi dalam dunia industri sehingga tingkat 
persaingan antar perusahaan semakin tinggi dan kompetitif. Oleh sebab itu, 
perusahaan harus selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang dimilikinya 
agar tetap eksis dan semakin meningkat daya saingnya dalam dunia industri. 
 Dalam sejarah perkembangan industri dunia, masalah standar persyaratan 
mutu dan lingkungan mulai diperhatikan pada tahun 1980-an yang dipelopori 
Inggris dengan BS (British Standard) 5750, yang merupakan cikal bakal ISO 
9000. Saat ini hampir semua perusahaan di seluruh dunia telah menerapkannya. 
Kemudian diikuti dengan lahirnya konsep Standar Manajemen Lingkungan ISO 
14001 sekaligus berlaku secara internasional pada bulan September 1996. Standar 
internasional tentang Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dapat 
merupakan wahana untuk menjamin kinerja Sistem manajemen lingkungan. 
Sistem manajemen lingkungan seperti yang terdapat dalam standar ISO 14001 
memadukan kriteria lingkungan ke dalam kinerja perusahaan pada semua 
tingkatan. Sertifikasi ini dapat mendukung pandangan dari luar dan memberikan 
jaminan atas komitmen dan kinerja perusahaan, yang akan memberikan 
pembedaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria lingkungan. Karena sifatnya 
yang sukarela, maka dimungkinkan bagi industri untuk membuat aturannya 
sendiri untuk melakukan penyempurnaan kinerja lingkungan berkelanjutan 
melalui proses audit dan pengkajian. Di sisi lain pada saat ini dirasakan makin 
perlu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan pasarnya di negara-
negara maju untuk meenerapkan standar manajemen lingkungan (SML) dan 
berusaha untuk memperoleh setifikat ISO 14001. sertifikasi ini diperlukan 
mengingat sebagian besar negara Eropa telah mewajibkan bahwa produk-produk 
yang masuk ke negara tersebut harus lulus uji layak lingkungan atau telah  
memiliki sertifikat ISO 14001. 
 Di setiap pasar perusahaan-perusahaan yang ada mencoba untuk 
memperoleh dan memanfaatkan pangsa pasar yang besar, dengan tujuan 
memaksimumkan keuntungan. Ketika perusahaan-perusahaan saling bersaing, 
tidak ada perusahaan yang mampu untuk meraih pangsa pasar yang besar. Ini 



 

merupakan suatu proses persaingan yang sehat, dimana penetapan harga yang 
rendah, memaksa perusahaan untuk efisien dan merangsang inovasi. Atau dengan 
kata lain, setiap perusahaan jika ingin tetap bertahan dan memiliki daya saing 
yang baik harus selalu memperbaiki dan memperbaharui kinerjanya dari waktu ke 
waktu. 
 Salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki 
kinerjanya khususnya dalam aspek efisiensi dan kemajuan teknologi adalah 
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 
14001 biasanya dipersyaratkan bagi perusahaan yang ingin mengekspor 
produknya ke luar negeri khususnya ke negara-negara maju. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada saat ini telah terlihat gejala-gejala perubahan yang nyata dalam 

tatanan perekonomian dunia. Batas-batas antar negara semakin transparan dan 

kabur dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi. Globalisasi 

kini bukan hanya terbatas pada terbentuknya pasaran produk dan jasa yang 

berskala global, tetapi juga terjadi pada berkembangnya sistem produksi yang 

berwawasan global. Adanya tatanan ekonomi baru ini menyebabkan mobilitas 

sumberdaya yang semakin tinggi dalam dunia industri sehingga tingkat 

persaingan antar perusahaan semakin tinggi dan kompetitif. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang dimilikinya 

agar tetap eksis dan semakin meningkat daya saingnya dalam dunia industri. 

 Telah terjadi kecenderungan pasar pada masyarakat dunia yaitu tuntutan 

akan barang atau jasa selain harga yang bersaing juga harus memiliki  mutu baik 

dan aman bagi pemakainya dengan memenuhi persyaratan keamanan, 

keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau lebih dikenal sebagai produk yang 

"environmentally friendly". Dengan kata lain perusahaan dituntut untuk 

memperhatikan dan meningkatkan persyaratan keamanan, keselamatan, dan 

kelestarian lingkungan yang dimiliki produk dan jasa yang dihasilkan seiring 

dengan semakin meningkatnya standar mutu dan kesadaran konsumen terhadap 
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barang dan jasa yang mereka konsumsi. Salah satu standar mutu yang bisa  

digunakan perusahaan sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah yang tepat 

dan menjamin kesuksesan adalah ISO 9000 (standar manajemen mutu) atau SNI 

(Standar Nasional Indonesia) 19-9000, yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi 

industri untuk menjaga kekonsistenan atau kualitas produk. 

 Dalam sejarah perkembangan industri dunia, masalah standar persyaratan 

mutu dan lingkungan mulai diperhatikan pada tahun 1980-an yang dipelopori 

Inggris dengan BS (British Standard) 5750, yang merupakan cikal bakal ISO 

9000. Saat ini hampir semua perusahaan di seluruh dunia telah menerapkannya. 

Kemudian diikuti dengan lahirnya konsep Standar Manajemen Lingkungan ISO 

14001 sekaligus berlaku secara internasional pada bulan September 1996. Standar 

internasional tentang Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dapat 

merupakan wahana untuk menjamin kinerja Sistem manajemen lingkungan. 

Sistem manajemen lingkungan seperti yang terdapat dalam standar ISO 14001 

memadukan kriteria lingkungan ke dalam kinerja perusahaan pada semua 

tingkatan. Sertifikasi ini dapat mendukung pandangan dari luar dan memberikan 

jaminan atas komitmen dan kinerja perusahaan, yang akan memberikan 

pembedaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria lingkungan. Karena sifatnya 

yang sukarela, maka dimungkinkan bagi industri untuk membuat aturannya 

sendiri untuk melakukan penyempurnaan kinerja lingkungan berkelanjutan 

melalui proses audit dan pengkajian. Di sisi lain pada saat ini dirasakan makin 

perlu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan pasarnya di negara-

negara maju untuk meenerapkan standar manajemen lingkungan (SML) dan 
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berusaha untuk memperoleh setifikat ISO 14001. sertifikasi ini diperlukan 

mengingat sebagian besar negara Eropa telah mewajibkan bahwa produk-produk 

yang masuk ke negara tersebut harus lulus uji layak lingkungan atau telah  

memiliki sertifikat ISO 14001. 

 Di setiap pasar perusahaan-perusahaan yang ada mencoba untuk 

memperoleh dan memanfaatkan pangsa pasar yang besar, dengan tujuan 

memaksimumkan keuntungan. Ketika perusahaan-perusahaan saling bersaing, 

tidak ada perusahaan yang mampu untuk meraih pangsa pasar yang besar. Ini 

merupakan suatu proses persaingan yang sehat, dimana penetapan harga yang 

rendah, memaksa perusahaan untuk efisien dan merangsang inovasi. Atau dengan 

kata lain, setiap perusahaan jika ingin tetap bertahan dan memiliki daya saing 

yang baik harus selalu memperbaiki dan memperbaharui kinerjanya dari waktu ke 

waktu. 

 Salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki 

kinerjanya khususnya dalam aspek efisiensi dan kemajuan teknologi adalah 

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 

14001 biasanya dipersyaratkan bagi perusahaan yang ingin mengekspor 

produknya ke luar negeri khususnya ke negara-negara maju.  

 Salah satu perusahaan Indonesia yang telah memperoleh sertifikat ISO 

adalah PT. NYONYA MENEER sebagai salah satu dari perusahaan di Indonesia 

yang mampu mengekspor barang produksinya ke negara-negara yang ada di 

empat benua. Beberapa negara tujuan ekspornya antara lain: 
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1. Benua Asia : Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, 

Thailand, China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, 

2. Benua Australia : Australia  

3. Benua Eropa : Inggris, Belanda, Jerman 

4. Benua Amerika : Amerika Serikat, Brasil 

 Dengan adanya konsumen tetap dari negara-negara yang ada di empat 

benua PT. NYONYA MENEER berkewajiban untuk menjaga kualitas dengan 

penerapan ISO 9000 dan 14001 agar pelanggan yang ada tidak pindah ke 

perusahaan lain yang sejenis. 

 Sepuluh produk unggulan PT. NYONYA MENEER yang menjadi tulang 

punggung dari perusahaan adalah minyak telon, jamu pegal linu, jamu besalin 

wanita, jamu sehat wanita, obat sariawan, jamu awet ayu, jamu segar, jamu mekar 

sari, jamu jampi usus dan jamu sariawan usus. Sepuluh produk ini memberi 

kontribusi hingga 40% terhadap total penjualan perusahaan. 

 Nyonya Meneer memang bukan perusahaan jamu biasa. Perusahaan 

dengan pabrik seluas satu hektare ini telah memiliki 254 item produk jamu dan 

obat tradisional dalam bentuk serbuk,pil,kapsul,minyak,krim dan kosmetik. Saat 

ini semua produk kategori jamu, OHT dan fitofarmaka, diproduksi sendiri. 

Hingga sekarang, seluruh bahan baku jamu dan ekstrak herbal Nyonya Meneer 

disuplai dari dalam negeri. 

Berikut ini adalah volume produksi jamu PT. NYONYA MENEER dan 

nilai ekspornya selama 9 tahun terakhir: 
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Dari Tabel 1.1 bisa dilihat perkembangan nilai produksi jamu dari tahun ke 

tahun yang mampu diproduksi oleh PT. NYONYA MENEER. Terdapat fluktuatif 

jumlah produksi dari tahun ke tahun. Hal ni disebabkan karena kondisi ekonomi 

di Indonesia maupun di dunia sehingga dengan membaiknya kondisi ekonomi 

setelah krisis 1998 maka berangsur-angsur posisi dari nilai produksi jamu PT 

NYONA MENEER juga membaik. Tetapi pada saat ada krisis global di tahun 

2008 sempat mempengaruhi penurunan nilai produksi pada tahun 2009 yang 

mengalami sedikit penurunan. Tetapi nilainya hanya sedikit saja penurunannya. 
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 Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun terakhir 

2007-2009 terdapat penurunan nilai ekspor. Ini merupakan permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. NYONYA MENEER . nilai ekspor sejalan cukup berimbang 

dengan nilai produksinya. Tetapi pada tahun 2008 ekspor terkena imbas dari krisis 

global yang terjadi di dunia sehingga mengalami penurunan pada tahun 2008 

tetapi telah mengalami peningkatan setelahnya. 

 Melihat pertumbuhan maupun penurunan kuantitas ekspor produk jamu 

terlihat bahwa sebenarnya pengaruhnya berasal tidak hanya dari sisi penawaran 

perusahaan seperti misalnya produk yang telah memiliki sertifikat ISO 14001 dan 

ISO 9001, tetapi juga dari sisi permintaan pasar yang juga dipengaruhi banyak 

hal. Naik turunnya kondisi perekonomian dunia seperti misalnya pengaruh kurs 

US $ dan hal-hal lain juga memiliki dampak yang tidak kecil. Jika perekonomian 

dunia yang ada terlihat stabil dan terus mernbaik dari tahun ke tahun juga akan 

memiliki pengaruh terhadap kenaikan volume atau kuantitas ekspor produk jamu. 
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Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini akan berjudul: 

Penerapan ISO 14001 Terhadap Volume Ekspor Produk Jamu PT. Nyonya 

Meneer”. 

   

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan ISO pada PT. NYONYA MENEER? 

2. Dampak penerapan ISO 14001 di PT. NYONYA MENEER? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi penerapan ISO pada PT. NYONYA 

MENEER. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan ISO 14001 

terhadap volume ekspor produk jamu PT. NYONYA MENEER. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan yaitu:  

1. Bagi perusahaan PT. NYONYA MENEER dapat digunakan sebagai 

masukan dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi volume ekspornya 

sehingga dimasa mendatang dapat semakin meningkatkan ekspornya. 
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2. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait seperti Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Kementerian Negara. 

Lingkungan Hidup dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 

berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga 

mampu meningkatkan daya saing mereka sekaligus mempertegas 

komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan hidup.  

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang berminat dengan masalah 

mengenai sistem manajemen lingkungan ISO 14001. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara 

subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik 

mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud   

adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, 

perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen 

pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000). 

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar 

yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing- 

masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari 

pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian 

menetukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2000). 

Pada dasarnya ada dua teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan 

internasional. 

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah 

sebagai berikut. 

• Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri 

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di 

setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, 
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iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya 

perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan 

yang tidak diproduksi sendiri. 

• Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan 

perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang 

diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat 

memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang 

diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara 

tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. 

• Memperluas pasar dan menambah keuntungan terkadang, para 

pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) 

dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan 

produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan 

adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan 

mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk 

tersebut keluar negeri. 

• Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan 

suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan 

cara-cara manajemen yang lebih modern. 
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2.1.1.  Teori Klasik 

2.1.1.1. Merkantilis 

 Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang 

disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum 

perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara 

dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, 

terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal 

ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah 

(sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu 

positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus 

mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, 

dengan mendorong eksport (dengan banyak insentif) dan mengurangi import 

(biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang 

bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi 

merkantilisme. 

Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa 

pada awal periode modern (dari abad ke-16 sampai ke-18, era dimana kesadaran 

bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu, untuk pertama kalinya, 

intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada 

zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang 

diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak 
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peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya 

dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, 

seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith 

dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh 

Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. 

Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi 

suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak 

mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya 

selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan, atau logam-logam mulia, 

khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh 

suatu negara maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, 

pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, 

dan mengurangi serta membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). 

Namun, oleh karena setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan 

surplus ekspor, juga karena jumlah emas dan perak adalah tetap pada satu saat 

tertentu, maka sebuah Negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan 

mengorbankan negara lain.  

Keinginan para merkantilis untuk mengakumulasi logam mulia ini 

sebetulnya cukup rasional, jika mengingat bahwa tujuan utama kaum merkantilis 

adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. 

Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan maka akan dapat mempertahankan 

angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih baik sehingga dapat melakukan 

konsolidasi kekuatan di negaranya; peningkatan angkatan bersenjata dan angkatan 
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laut juga memungkinkan sebuah negara untuk menaklukkan lebih banyak koloni. 

Selain itu, semakin banyak emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan 

semakin besar aktivitas bisnis. Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan 

mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong output dan kesempatan 

kerja nasional. 

 

2.1.1.2. Adam Smith 

Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah 

produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini Adam 

Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan 

suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan 

skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan 

persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Smith suatu 

negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa 

menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada 

negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang 

tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit 

dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan 

negara-negara lain. 

Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil 

bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (pure theory) 

perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan 
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perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan 

banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin 

banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut 

(Labor Theory of value).  

Teori Absolute Advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan 

teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab 

menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeny serta 

merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu 

tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak 

bebas. 

 

2.1.2.  Teori Modern 

2.1.2.1. John Stuart Mill dan David Ricardo 

Teori J.S.Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan 

kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage  

terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage (suatu 

barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang 

kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar) 

Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya  

tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Kelebihan 

untuk teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan berapa nilai 

tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat 

diterangkan oleh teori absolute advantage. 
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David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan 

bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. 

Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat  

digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki   

nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo juga membuat 

perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan 

kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang 

monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur 

yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini  

untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif 

sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk 

barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai 

penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo 

mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja: 

1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan 

tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang 

klasik dalam hal  ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan 

untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan 

semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey 

kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan .teori biaya reproduksi. 

2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih 

banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, 

harus dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo menyatakan bahwa 
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perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi 

boleh dikarakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan. 

Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping harga alami. (natural price) 

ada pula .harga pasaran. (market price). Menurut aliran klasik (Adam Smith) 

harga alami. akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh 

kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya 

lebih menguntungkan dan menukarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini 

sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah .harga alami. (natural price) 

yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon valeur intrinsique 

(nilai intrinsik), Turgot mengemukakan istilah valeur fondamental (harga pokok), 

Say menyatakan prix reel (harga real), Ricardo mengemukakan 

primery/natural/necessary price (harga pokok) dan Cairnes menyebutnya normal 

price (harga normal). Harga pasaran dapat berbeda dengan harga alami dimana 

akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang 

bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan 

pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga 

pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas 

penetapan harga pasaran. 

  Teori perdagangan internasional diketengahkan oleh David Ricardo yang 

mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku 

antara dua negara yang diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua  

Negara tersebut hanya beredar uang emas. Ricardo memanfaatkan hukum 

pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan 
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teori perdagangan internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan 

absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan 

bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. 

Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih 

cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk 

melakukan perdagangan, berkat law of comparative costs (hukum biaya 

perbandingan) dari Ricardo, Inggris mulai kembali membuka perdagangannya 

dengan negara lain. Pemikiran kaum  klasik telah mendorong diadakannya 

perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara.  

Teori comparative advantage telah berkembang menjadi dynamic 

comparative advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat 

diciptakan. Oleh karena itu penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor 

keberhasilan suatu negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin 

diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya 

mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional. 

 

2.1.2.2. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) 

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan 

dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang 

menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut 

Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain 

disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan  
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dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan 

komparatif adalah: 

a. Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam 

suatu negara. 

b. Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses 

produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. 

Teori modern Heckescher-Ohlin atau teori H-O menggunakan dua kurva 

pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya 

produksi yang sama. Dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total 

kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro kurva isocost akan 

bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya 

tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan 

diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis H-O dikatakan berikut: 

a. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau 

proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 

b.  Comparative Advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-

masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi 

yang dimilikinya. 

c. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi 

dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor 

produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. 
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d. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu 

karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan 

mahal untuk memproduksinya. 

e. Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi 

yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang 

sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan 

terjadi. 

Teori Perdagangan Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia 

yaitu Eli Hecskher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengemukakan penjelasan 

mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori 

keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori H-O, tulisan 

ini sedikit  akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong 

munculnya teori H-O. Teori Klasik Comparative advantage menjelaskan bahwa 

perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam 

productivity of labor (faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan) 

antarnegara (Salvatore, 2006). Namun teori ini tidak memberikan penjelasan 

mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. 

 Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai 

penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan 

penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor 

produksi yang dimiliki (endowment factors) oleh masing-masing negara, sehingga 

selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. 

Oleh karena itu teori modern H-O ini dikenal sebagai .The Proportional Factor 
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Theory. Selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak 

atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk 

kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan 

mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang 

relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. 

 

2.2. International Standart Organization 

ISO adalah suatu badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu 

standar. ISO merupakan singkatan dari International Standart Organization. ISO 

dibuat karena keinginan perusahaan dari berbagai macam bidang usaha untuk 

memuaskan pelanggannya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kerja dan 

pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. ISO bukan badan yang 

menciptakan standar, melainkan suatu badan yang menghasilkan cara untuk 

memastikan standar yang diikuti sejalan dengan laju perusahaan yang 

menggunakan standar yang dipilihnya. 

Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar 

industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba 

internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan 

standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara 

lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran 

dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut 

mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam 

Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). 
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Meski ISO adalah organisasi nonpemerintah, kemampuannya untuk menetapkan 

standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional 

membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah 

lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang 

kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar 

nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. 

ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang 

bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik. 

Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk: 

• Meningkatkan citra perusahaan 

• Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan 

• Meningkatkan efisiensi kegiatan 

• Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, 

pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act) 

• Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam hal pengelolaan lingkungan 

• Mengurangi risiko usaha 

• Meningkatkan daya saing 

• Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan 

• Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal 
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ISO adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama 

(Suardi, 2003). Pertama kali ISO didirikan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1947. ISO 

merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO adalah 

badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional 

yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO dapat disimpulkan sebagai 

koordinasi standar kerja internasional, publikasi standar harmonisasi internasional, 

dan promosi pemakaian standar internasional. Pada intinya, ISO bertujuan untuk 

mengharmonisasi standar-standar nasional di masing-masing negara menjadi satu 

standar internasional yang sama.ISO digunakan sebagai: (Rabbit & Bergh, 1994) 

• Fondasi dari kegiatan perbaikan yang kontinu untuk kepuasan 

pelanggan. 

• Sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan. 

• Cara yang jelas dan sistematik dari manajemen mutu. 

• Mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam kegiatan dan sistem. 

• Kerangka kerja yang bagus untuk perbaikan mutu. 

• Praktek manajemen yang lebih efektif dengan otoritas dan 

tanggung jawab yang jelas terhadap orang yang berkaitan dengan 

mutu proses dan produk. 

• Pedoman untuk melakukan segala sesuatu dengan benar di setiap 

saat. 

• Cara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu, dan 

kemampuan berkompetensi dari perusahaan. 

• Persyaratan untuk melakukan bisnis internasional 



23 

Dalam satu dasawarsa terakhir ini kebutuhan akan suatu sistem standardisasi 

semakin dirasakan urgensinya. Hal ini mendorong organisasi Internasional di bidang 

standardisasi yaitu ISO (International Organization for Standardization) mendirikan 

SAGE (Strategic Advisory Group on Environment) yang bertugas meneliti 

kemungkinan untuk mengembangkan sistem standar di bidang lingkungan. SAGE 

memberikan rekomendasi kepada ISO untuk membentuk panitia teknik (TC) yang 

akan mengembangkan standar yang berhubungan dengan manajemen lingkungan. 

Pada tahun 1993, ISO membentuk panitia teknik TC 207 untuk merumuskan sistem 

standardisasi di bidang lingkungan. Hasil kerja panitia TC 207 kemudian dikenal 

sebagai standar ISO seri 14000 (Kodrat K. F, 2002). 

Pada saat ini ISO/TC 207 dibagi dalam lima sub komite (SC) dan empat 

kelompok kerja (WG) yaitu: 

• Sub-komite 1, SC-1: Sistem Manajemen Lingkungan (SML) 

• Sub-komite 2, SC-2: Audit Lingkungan (AL) 

• Sub-komite 3, SC-3: Pelabelan Lingkungan (Ekolabel) 

• Sub-komite 4, SC-4: Evaluasi Kinerja Lingkungan 

• Sub-komite 5, SC-5: Analisis Daur Hidup 

• Kelompok Kerja WG-4: Komunikasi lingkungan. 

• Kelompok Kerja WG-5: Perubahan iklim 

• Kelompok Kerja WG-6: Joint ISO/TC 207-CASCO WG: lembaga yang 

memvalidasi dan memverifikasi Greenhouse gas  

• Kelompok Kerja WG-7: Aspek lingkungan dalam Standar Produk 
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TC 207/SC 1 telah menerbitkan dokumen standar mengenai Sistem Manajemen 

Lingkungan, yaitu: 

• ISO 14001:1996 Environmental management systems -- Specification with 

guidance for use 

• ISO 14001:2004 Environmental management systems -- Requirements with 

guidance for use 

• ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on 

principles, systems and support techniques 

   Dan standar ISO yang akan dikembangkan (under development) yaitu 

ISO/CD 14005 Environmental management systems -- Guidelines for a staged 

implementation of an environmental management system, including the use of 

environmental performance evaluation 

Adapun manfaat sertifikasi ISO 14000 adalah (Harrington,H.J, 1999): 

• menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan 

• meningkatkan kinerja lingkungan 

• memperbaiki tingkat pemenuhan (compliance) peraturan 

• mengurangi dan  mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. 

• dapat  menekan biaya produksi  

• dapat mengurangi kecelakaan kerja  

• dapat memelihara  hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak-

pihak yang peduli terhadap lingkungan. 

• memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen  

puncak terhadap lingkungan. 
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• dapat  mengangkat  citra  perusahaan,   

• meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dan  

• memperbesar pangsa pasar. 

• mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. 

• dapat meningkatkan motivasi para pekerja. 

• mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan  

• meningkatkan hubungan dengan supplier.  

• langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan 

 

2.3. Volume Ekspor  

Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang-barang (jasa-

jasa) ke luar negeri. Definisi lain dari ekspor adalah barang-barang dan jasa yang 

dijual ke luar negeri, ditambah dengan jasa-jasa yang bertalian dengan penjualan 

barang dan jasa tersebut, misalnya pengangkutan, permodalan, dan lain-lain. 

Sumber lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan 

eksportir adalah setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 

ekspor (Hamdani, 2003: 19).  

Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar peredaran 

Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan (Hamdani, 2003: 2). 

Manfaat dalam melakukan ekspor secara mikro adalah: 

1. Untuk memperluas dan mengembangakan pemasaran 
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2. Meningkatkan penjualan dan pendapatan 

3. Memperluas kegiatan perusahaan 

4. Meningkatkan produksi dengan memanfaatkan idle capacity. 

Sedangkan secara makro aspek ekspor bermanfaat untuk : 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 

2. Memperdayakan sumber-sumber ekonomi yang potensial di 

dalam negeri 

3. Memperluas lapangan kerja dan menghasilkan devisa 

4. Mendorong pengembangan Iptek dan SDM 

5. Mengembangakn sosial dan budaya bangsa 

Di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

10/MPP/SD/I/1996, barang-barang ekspor digolongkan ke dalam empat 

kalompok, yaitu: (Hamdani, 2003: 19) 

1. Barang yang diatur tata niaga ekspornya. 

2. Barang yang diawasi ekspornya. 

3. Barang yang dilarang ekspornya. 

4. Barang yang bebas ekspornya. 

Kegiatan ekspor menjadi salah satu dan bahkan bisa disebut menjadi 

kegiatan utama pemulihan ekonomi sebab pasar dalam negeri sudah sulit 

diandalkan. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi. Volume ekspor 

adalah besarnya nilai ekspor yang dilakukan sebuah perusahaan di dalam sebuah 

negara terhadap negara lain. 
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2.4. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Penerapan ISO adalah hal penting bagi setiap perusahaan sebab dengan 

adanya penerapan ISO berdampak kepada peningkatan volume ekspor pada 

perusahaan, tidak terkecuali pada PT jamu Nyonya Meneer. ISO adalah suatu 

badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu standar. ISO merupakan 

singkatan dari International Standart Organization. ISO dibuat karena keinginan 

perusahaan dari berbagai macam bidang usaha untuk memuaskan pelanggannya, 

yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. ISO bukan badan yang menciptakan standar, melainkan 

suatu badan yang menghasilkan cara untuk memastikan standar yang diikuti 

sejalan dengan laju perusahaan yang menggunakan standar yang dipilihnya. 

 Penelitian  yang dilakukan oleh Wulandari (2006) menyatakan bahwa 

penerapan ISO berpengaruh terhadap volume ekspor, dengan adanya penerapan 

ISO berarti kinerja perusahaan baik sehingga akan berdampak terhadap 

peningkatan volume ekspor.  

 

2.5.  Kerangka Berpikir  

     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan ISO bagi 

perusahaan dengan tolok ukur volume ekspor baik sebelum maupun sesudah 

menerapkannya.  
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Tabel 2.1. Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Dari gambar 2.1 merupakan gambar skema kerangka berpikir yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini diadakan untuk menemukan bukti 

empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor produk jamu 

dilihat dari sudut pandang permintaan internasional berupa variable penerapan 

ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan ISO  

Volume Ekspor 
Jamu 

PT. NYONYA 
MENEER 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu 

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar 

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif 

peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, 

dan berakhir dengan suatu “teori”. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau 

kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:146). Selain itu juga menggunakan data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya berupa observasi dan wawancara ke PT Nyonya 

Meneer. 
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3.3.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi dengan menggunakan bahasa verbal dan tidak 

menggunakan angka (Umar, 2002). Langkah-langkahnya adalah: 

1. Melakukan wawancara dengan pihak manajer PT. Nyonya 

Meneer. 

2. Melakukan analisis tentang penerapan dan pengaruh 

penerapan ISO 14001 terhadap volume ekspor PT Nyonya 

Meneer. 

3. Menarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Profil PT. NYONYA MENEER 

Keterbatasan bisa menjadi motivasi, keprihatinan dapat memacu 

kreativitas. Pengalaman hidup Nyonya Meneer merupakan contoh paling tepat. 

Keterbatasan dan keprihatinan masa pendudukan Belanda di awal 1900-an tidak 

menjadikannya putus asa di saat sang suami jatuh sakit. Berbekal sedikit 

pengetahuan, Nyonya Meneer meracik aneka tumbuhan dan rempah untuk 

diminum suaminya. Ternyata ramuan itu mujarab, padahal berbagai pengobatan 

tidak mampu memulihkan kondisi sang suami tercinta. 

Para kerabat dekat di Semarang segera mencium 'dingin'nya tangan 

Nyonya Meneer mengolah jamu. Nyonya Meneer yang ringan tangan dan sangat 

peduli pada orang-orang di sekitarnya dengan senang hati meracik untuk mereka 

yang demam, sakit kepala, masuk angin dan terserang berbagai penyakit ringan 

lainnya. Sebagian besar yang mencobanya puas. Semakin banyak yang merasakan 

khasiat jamu racikan Nyonya Meneer, semakin banyak pula permintaan padanya 

untuk mengantarkan sendiri jamu yang belakangan mulai dikemasnya itu. 

Kesibukan Nyonya Meneer di dapur tidak memungkinkan untuk memenuhi 

permintaan itu. Dengan berat hati dia minta maaf, dan sebagai ganti dia 

mencantumkan fotonya pada kemasan jamu buatannya. Tak ada yang keberatan, 
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tak ada pula yang menduga bahwa di kemudian hari, jamu dengan potret seorang  

wanita ini melegenda.  

Berbekal perabotan dapur biasa, usaha keluarga ini terus memperluas 

penjualan ke kota-kota sekitar. Bahkan, pada tahun 1919, Nyonya Meneer berhasil 

mewujudkan impiannya, mendirikan perusahaan "Jamu Jawa Asli Cap Portret 

Nyonya Meneer di Semarang". Untuk mempermudah pelanggan Nyonya 

Meneer juga membuka toko di Jalan Pedamaran 92, Semarang. Perusahaan terus 

berkembang dengan bantuan anak-anaknya yang mulai besar. Seorang putrinya, 

Nonnie hijrah ke Jakarta pada tahun 1940. Dialah yang merintis dibukanya toko 

Nyonya Meneer, di Jalan Juanda, Pasar Baru. Jamu yang tadinya muncul dari 

keterbatasan dan keprihatinan ini pun masuk ke ibukota dan meluas ke seluruh 

penjuru negeri. 

Motto nya adalah: “Jamu Nyonya Meneer, tradisi terbaik untuk 

kesehatan dan kecantikan”. Visinya adalah: “Karena Mutu, Kami unggul di setiap 

pesaing pasar”. Sedangkan Misinya adalah:  

a. Melestarikan warisan tradisi nenek moyang dalam menjaga 

kesehatan   dan kecantikan. 

b. Memberikan pelayanan kesehatan dan kecantikan yang bermutu 

  sekaligus yang terjangkau diseluruh lapisan masyarakat. 

c. Pelayanan kesehatan yang tercipta dari masyarakat untuk 

masyarakat   luas. 

d. Turut serta membantu pemerintah dalam rangka peningkatan SDM 

  dengan cara pemberdayaan dan pengadaan lapangan kerja. 
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Berikut ini adalah gambar struktur organisasi dari PT. NYONYA 

MENEER Semarang: 
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Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT. NYONYA MENEER 
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4.1.2.  Penerapan ISO 14001 pada PT. NYONYA MENEER terhadap 

Volume Ekspor 

ISO 14001 adalah salah satu standar internasional yang paling populer. 

Berbeda dengan ISO 9001 yang berurusan dengan masalah kualitas, ruang lingkup 

ISO 14001 membahas sistem pengelolaan lingkungan. Survey ISO menyebutkan, 

hingga Desember 2005 organisasi yang telah mengadopsi sistem manajemen 

lingkungan ISO 14001 berjumlah sekitar 110 000. 

Tujuan secara menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan 

(SML) ISO 14001 sebagai standar internasional yaitu untuk mendukung 

perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan 

kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu 

yang lengkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. 

Penerapan ISO 14001 juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. 

Beberapa manfaat yang penting yaitu meningkatkan kinerja lingkungan, 

mengurangi biaya dan meningkatkan akses pasar. 

Sampai saat ini tercatat lebih dari 248 sertifikat ISO 14001 untuk berbagai 

unit perusahaan di Indonesia (www.menlh.go.id). Dari sekian banyak perusahaan 

yang bersertifikat ISO 14001, ingin diketahui apa alasan perusahaan menerapkan 

ISO 14001, bagaimana manfaat yang sebenarnya dirasakan sebagai dampak dari 

penerapan ISO 14001 dan bagaimana kendala-kendala penerapannya.  

Adapun manfaat sertifikasi ISO 14000 adalah (Harrington,H.J, 1999): 

• menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan 

• meningkatkan kinerja lingkungan 
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• memperbaiki tingkat pemenuhan (compliance) peraturan 

• mengurangi dan  mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. 

• dapat  menekan biaya produksi  

• dapat mengurangi kecelakaan kerja  

• dapat memelihara  hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak-

pihak yang peduli terhadap lingkungan. 

• memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen  

puncak terhadap lingkungan. 

• dapat  mengangkat  citra  perusahaan,   

• meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dan  

• memperbesar pangsa pasar. 

• mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. 

• dapat meningkatkan motivasi para pekerja. 

• mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan  

• meningkatkan hubungan dengan supplier.  

• langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan 

PT. NYONYA MENEER adalah perusahaan yang memproduksi jamu 

tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Meneer dengan merek Jamu Cap 

Portret Nyonya Meneer. Produknya telah merambah pasar internasional, dan 

dipasarkan ke tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika dan ke-12 negara 

termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Cina. 
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Produk-produk PT. NYONYA MENEER secara resmi telah memiliki 

sertifikat HALAL dari MUI sejak tahun 1998 dan ISO 9001 dibidang 

manufacturing of jamu diperoleh pada bulan Mei 2000. Hal tersebut lebih 

memudahkan untuk diekspor ke luar negeri. 

Untuk mengetahui proses produksi pada PT. NYONYA MENEER 

Semarang: 

Tabel 4.2 Proses Produksi PT. NYONYA MENEER 
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Dari proses produksi tersebut tentunya harus memenuhi ISO 14001 yang 

memenuhi persyaratan lingkungan. Standar internasional tentang Sistem 
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Manajemen Lingkungan ISO 14001 dapat merupakan wahana untuk menjamin 

kinerja Sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan seperti 

yang terdapat dalam standar ISO 14001 memadukan kriteria lingkungan ke dalam 

kinerja perusahaan pada semua tingkatan. Sertifikasi ini dapat mendukung 

pandangan dari luar dan memberikan jaminan atas komitmen dan kinerja 

perusahaan, yang akan memberikan pembedaan bagi perusahaan yang memenuhi 

kriteria lingkungan. Karena sifatnya yang sukarela, maka dimungkinkan bagi 

industri untuk membuat aturannya sendiri untuk melakukan penyempurnaan 

kinerja lingkungan berkelanjutan melalui proses audit dan pengkajian. Di sisi lain 

pada saat ini dirasakan makin perlu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin 

meningkatkan pasarnya di negara-negara maju untuk meenerapkan standar 

manajemen lingkungan (SML) dan berusaha untuk memperoleh setifikat ISO 

14001. sertifikasi ini diperlukan mengingat sebagian besar negara Eropa telah 

mewajibkan bahwa produk-produk yang masuk ke negara tersebut harus lulus uji 

layak lingkungan atau telah  memiliki sertifikat ISO 14001.  

Pihak PT. NYONYA MENEER telah menerapkannya. Keuntungan 

menerapkan ISO 14000: 

• Penghematan biaya 

• Peningkatan jumlah produk 

• Peningkatan pangsa pasar 

• Penaatan peraturan lingkungan 

• Peningkatan kesadaran karyawan 

• Meningkatkan kinerja karyawan 

• Meningkatkan citra perusahaan 

• Perbaikan lingkungan kerja 
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Tabel 4.3. Sistem Manajemen Lingkungan  ISO 140001 

 

 Dari Gambar 4.3 dapat menjelaskan proses pelaksanaan sistem manajemen 

lingkungan ISO 140001 di PT. NYONYA MENEER. Bermula dari 

Environmental Policy  yang merupakan Kebijakan Lingkungan yang kemudian 

berlanjut ke Plan perencanaan untuk bisa diterapkan. Perencaan menghasilkan 

langkah berupda Do yang diimplementasikan dan dioperasionalkan dalam setiap 

kegiatan produksi di PT. NYONYA MENEER. Dalam implementasi dan 

pengerjaan proses produksi dilakukan pula proses Check dalam proses ini 

mencakup Action yakni kegiatan untuk pengecekan kualitas barang maupun 
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pengecekan proses produksi dan akan dilakukan Corrective Action  untuk 

mengoreksi kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan Enviromental Policy 

sejak awal. Tahap terakhir berupa Action   yaitu aksi yang dilakukan setelah 

seluruh proses sudah dilakukan berupa Management Review  untuk bisa terus 

menjaga kualitas yang sudah dilakukan. Langkah terakhir berupa Continual 

Improvement yaitu perkembangan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas 

yang sudah diraih dan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang 

sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 

 

4.2  Pembahasan 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh 

perkambangana volume ekspor pada PT Nyonya Meneer selama 5 tahun terakhir 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Perkembangan Volume Ekspor tahun 2006-2010 

 

Sumber : PT. NYONYA MENEER 
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Dari gambar tersebut diketahui bahwa ternyata pada tahun 2006-2008 

terjadi penurunan ekspor dari perusahaan, hal ini disebabkan karena terjadinya 

kelesuan pasar (permintaan dari pasar luar negri) juga karena imbas dari 

terjadinya krisis global. Tetapi kemudian pada tahun setelahnya 2009-2010 telah 

mengalami peningkatan dan ini menunjukkan hal yang menggembirakan. Terlebih 

lagi dampak dari krisis global tidak terlalu mempengaruhi kinerja PT Nyonya 

Meneer karena PT Nyonya Meneer selama ini telah menerapkan ISO 14001 yaitu 

menjamin kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak mempengaruhi volume 

penjualan di dalam negri. Maka dengan demikian dapat dikatakan dengan 

penerapan ISO 14001 mempengaruhi kepercayaan pasar luar negri sehingga 

volume ekspor kembali meningkat setelah krisis, oleh sebab itu dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif penerapan ISO 14001 terhadap volume ekspor 

poduk jamu PT Nyonya Meneer. 

Masalah lingkungan mempunyai implikasi penting yang terus meningkat 

bagi perusahaan dan organisasi lainnya, tergantung pada bagaimana reaksi pada 

perusahaan tersebut. Ternyata perhatian terhadap lingkungan dapat memiliki 

pengaruh positif dan negatif yang cukup luas pada perusahaan dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya. Lingkungan menyodorkan resiko sebanyak peluang yang 

ada. Perusahaan yang memahami hal ini, secara bertahap mempunyai paling tidak 

dua alasan utama yaitu untuk menghemat dan memperluas pasar atau mengakses 

pasar baru. Alasan-alasan lainnya yaitu mengurangi gangguan sosial yang berasal 

dari keberadaan industri itu sendiri misalnya, mengurasi kebisingan, polusi air, 

polusi udara, kemacetan, dan social responsibilty. Yang dimaksud dengan social 
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responsibility yaitu perusahaan sebaiknya mengembalikan profit kepada 

masyarakat (pajak) dan kontribusi kepada masyarakat melalui acara-acara budaya, 

ilmu pengetahun, seni dan atletik. 

Menurut (Muti Sophira H dan Ellia K, 2007), terdapat beberapa alasan 

dalam menerapkan ISO 14001, alasan paling utama yaitu untuk meningkatkan 

image perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi pencemaran 

lingkungan, meningkatkan pangsa pasar dan tuntutan konsumen.  

Tabel 4.5. Alasan Penerapan ISO 

 
Sumber : Muti Sophira H dan Ellia K 

 
Penerapan ISO 14001 juga mempunyai manfaat untuk perusahaan, bagaimana 

manfaat yang sebenarnya yang diperoleh dari penerapan ISO 14001 dapat dilihat  
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Tabel 4.6. Manfaat Penerapan ISO 14001 

 
Sumber : Muti Sophira H dan Ellia K 

Dari Tabel 4.6. menunjukkan, bahwa dengan menerapkan ISO 14001, 

perusahaan mengalami pengurangan pencemaran lingkungan (20%). Penerapan ISO 

14001 memberikan cara untuk mengidentifikasi secara sistematik dan mengelola 

resiko lingkungan serta liability, sehingga mengurangi keluhan masyarakat (20%). 

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 merupakan pendekatan yang 

sistematik untuk mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan serta untuk 

perumusan objektif dan target. Untuk merespon hal tersebut, biasanya yang 

mengarah pada efisiensi proses, dan hal ini pula yang dirasakan manfaatnya oleh 

perusahaan dimana dengan menerapkan ISO 14001 terjadi peningkatan pada 

proses efisiensi (17%). 

Sistem Manajemen Lingkungan juga dimaksudkan untuk membantu 

perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan mengikuti peraturan dan perundangan 

mengenai lingkungan, dalam hal ini perusahaan mengalami peningkatan yang cukup 
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pada tingkat pemenuhan peraturan (7%). Manfaat lain dari penerapan ISO 14001 

yaitu peningkatan pada kinerja manajemen/moral kerja (17%), meningkatkan 

kepuasan konsumen (12%), dan meningkatkan penjualan (7%). 

Meskipun perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISO 14001, tetapi 

dalam penerapannya masih menghadapi kendala-kendala. Kendala tersebut antara 

lain komitmen manajemen puncak kurang,  kurangnya partisipasi dan kesadaran 

karyawan terhadap lingkungan, adanya motivasi yang kurang juga menjadi 

kendala dalam penerapan ISO 14001. Sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh 

pihak manajemen atau pihak – pihak terkait, juga sangat kurang, sehingga 

pengetahuan karyawan juga sangat minim terhadap ISO 14001. Adanya kendala 

finansial terkadang menjadi pokok permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 

dalam penerapan ISO 14001 yaitu biaya sertifikasi yang tinggi (Tabel 4.7). 

Tabel 4.7. Kendala Penerapan ISO 14001 

 
Sumber : Muti Sophira H dan Ellia K 
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Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dari 

manajemen dan juga komitmen dari seluruh karyawan untuk memenuhi kebijakan 

lingkungan perusahaan. Untuk mendapatkan semua itu maka setiap karyawan 

mulai dari manajer senior sampai pegawai tingkat paling bawah harus mengerti 

dan menerima peran dan tanggung jawabnya dalam perusahaan.  

Agar berhasil dengan sukses,  bagaimanapun juga harus didukung dengan 

kewenangan yang cukup dan pelatihan untuk memungkinkan masing-masing 

individu melaksanakan tugasnya secara efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan ISO 14001, dapat diketahui 

sebenarnya penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Standar ISO 14001 dapat 

menjadi kebutuhan bagi perusahaan, karena: 

• Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan citra baik 

• Meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing di pasar global, sehingga 

dapat meraih keuntungan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi penerapan ISO pada PT. NYONYA MENEER telah 

memenuhi standar isu lingkungan. Pemenuhan standar isu lingkungan 

ini ditunjukkan dengan penerapan ISO 14001 pada saat proses 

produksi jamu sehingga menjamin produk ini aman dikonsumsi. Dari 

hasil kajian dapat terlihat manfaat penerapan ISO 14001, antara lain 

untuk pengurangan pencemaran lingkungan, mengurangi keluhan 

masyarakat, peningkatan pada proses efisiensi, pemenuhan peraturan, 

peningkatan pada kinerja manajemen/moral kerja, meningkatkan 

kepuasan konsumen, dan meningkatkan penjualan. 

2. Terdapat pengaruh penerapan ISO 14001 terhadap volume ekspor 

produk jamu PT. NYONYA MENEER. Pengaruh berupa peningkatan 

volume ekspor ke negara tujuan. Penerapan ISO 14001 bisa ditiru oleh 

perusahaan lain guna meningkatkan nilai volume ekspor. Adapun 

alasan dalam penerapan ISO 14001 yaitu meningkatkan image 

perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi 

pencemaran lingkungan, meningkatkan pangsa pasar dan tuntutan 
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konsumen. Dalam penerapan ISO 14001, perusahaan-perusahaan ini 

menemui beberapa kendala, antara lain komitmen manajemen puncak 

kurang, kurangnya partisipasi dan kesadaran karyawan terhadap 

lingkungan, sosialisasi yang kurang, dan biaya sertifikasi yang tinggi.  

 

5.2. Saran  

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak PT. NYONYA MENEER dapat mempertahankan 

penerapan ISO 14001 ini karena terbukti signifikan mempengaruhi 

peningkatan volume ekspornya, juga tetap menjaga kualitas 

produksinya dengan baik, sehingga dimasa mendatang lebih baik 

kinerjanya. 

2. Pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi volume ekspor, 

misalnya inflasi. 
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