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ABSTRAK

PERAN SERTIFIKASI ISO 9000 DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KULIT.
Keberadaan industri di suatu wilayah dapat meningkatkanperekonomian masyarakat setempat. Di sisi lain
industri tersebut akan menghasilkan limbah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pengelolaan limbah industri. Pada :,aat ini ISO /4000 merupakan salah satu standar manajemen lingkungan
yang diakui secara internasional. Secara praktis, hal-hal yang disyaratkan didalamnya sama seperti ISO
9000. Untuk itu dilakukan studi untuk mengetahui peran sertifikasi ISO 9000 dalam menunjang program
pengelolaan limbah suatu industri kulit: Studi dilaksanakan dengan membandingkan sistem manajemen
lingkungan pada 2 industri kulit di Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Pengamatan terhadap cara kerja karyawan
dilaksanakan untuk melihat kesesuaiannya dengan dokumen prosedur kerja serta penerapan aspek
keselamatan kerja dalam operasi sehari-hari. Peninjauan instalasi pengolahan limbah serta pengukuran
konsentrasi Krom di dalamnya juga dilakukan. Analisis sampel dilakukan dengan metode AAS di Jurusan
Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada. Faktor Dekontaminasi (FD) dilakukan dengan membandingkan
konsentrasi Krom di lingkungan dengan konsentrasi konsentrat Krom pada instalasi pengolahan limbah.
Adanya komitmen manajemen dan keteraturan sistem seperti yang disyaratkan dalam sertifikasi ISO 9000
mampu mendorong industri untuk melaksanakan dengan baik Program Pengelolaan Limbah sebagai bagian
dari Sistem Manajemen Lingkungan. Sertifikasi ISO 9000 diyakini mampu menumbuhkan kesadaran industri
untuk melakukan perbaikan terus menerus, termasuk untuk meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan
limbahnya.

ABSTRACT

THE ROLE OF ISO 9000 CERTIFICATION ON WASTE MANAGEMENT OF LEATHER
INDUSTRY. State of industry in an area could increase economy of this area. On the other hand, industry
may beproduce the waste. There are manyfactor influencing the success of industrial waste management. At
present, ISO 14000 is known as an international environmental management standar. Practically, several
matter required for ISO /4000 are similar with ISO 9000. So, the role of ISO 9000 certification on
supporting waste management program of leather industry has been studied. Study has been pursued by
comparing the environmental management systems of 2 leather industries in Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
Staff working way has been observed to know the suitability with working procedures and implementation of
safety aspect on daily working. Observation of waste treatment facility and measurement of Chrom
concentration also has been done. Samples were analysed using AAS method in Department of Chemistry,
Faculty of Mathematics and Natural Science, Gadjah Mada University. Decontamination Factor (DF) was
calculated by comparing the Chrom concentrations on outside plant and in waste treatment facility.
Commitment of management and orderliness of system as required on ISO 9000 certification could push the
industry to well execute waste management program as a part of environmental management system. ISO
9000 certification is convinced to make awareness of industry grow for continually improving their
capability, including their capacity of waste treatmentfacility.

PENDAHULUAN

Industri merupakan salah satu
penopang perekonomian daerah.
Keberadaan industri di suatu wilayah dapat
membantu meningkatkan perekonomian
masyarakat setempat. Namun akibat adanya
proses industri, maka industri tersebut akan
mengeluarkan hasil sampingan berupa
limbah. Limbah apapun seharusnya tidak
menjadi masalah jika dikelola dengan baik
tetapi apabila karena berbagai keterbatasan
maka limbah tersebut tidak dikelola maka

cepat atau lambat tentu akan menimbulkan
masalah. Hal ini juga terjadi pada industri
kulit.
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Pengelolaan limbah tersebut
sesungguhnya sangat dimungkinkan dan
dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi
industri maupun masyarakat sekitamya.
Namun ada banyak faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pengelolaan
limbah industri, seperti dana, penguasaan
teknologi, SDM, komitmen pimpinan dan
sistem yang mantap.

Pada saat ini ISO 14000 merupakan
salah satu standar manajemen lingkungan
yang diakui secara intemasional. Secara
praktis hal-hal yang disyaratkan dalam ISO
14000 sama seperti ISO 9000. Oleh karena
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Studi dilaksanakan dengan cara
melakukan interview dengan manajemen
dari 2 industri kulit di Sitimulyo, Piyungan,
Bantul mengenai sistem manajemen
lingkungan mereka. Dua industri tersebut
adalah PT. Adi Satria Abadi (ASA) yang
telah memperoleh seritifikat ISO 9000:2000
pada tahun 2005 dan PT. Bintang Alam
Semesta (BAS). PT. ASA telah dipercaya
sebagai pionir bagi pabrik kulit lainnya
dalam kawasan industri kulit di Piyungan
dalam memperoleh sertifikasi penjaminam
mutu atau ISO.

Pengamatan terhadap cara kerja
karyawan dilaksanakan untuk melihat
kesesuaiannya dengan dokumen prosedur
kerja serta penerapan aspek keselamatan
kerja dalam operasi sehari-hari.

Peninjauan instalasi pengolahan limbah
serta pengukuran konsentrasi logam berat
Krom di dalamnya dilakukan. Analisis
sam pel dilakukan dengan metode AAS di
laboratorium Jurusan Kimia FMIPA

Universitas Gadjah Mada.
Faktor Dekontaminasi (FD) dihitung
menggunakan persamaan :

Gambar 1 di bawah menunjukkan
bahwa Sistem Manajemen Lingkungan
dibangun oleh adanya komitmen dan
kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran
lingkungan yang jelas, program manajemen
lingkungan yang baik, adanya audit dan
tindakan koreksi serta selalu adanya
pengkajian manajemen. Semua hal tersebut
harus disempumakan secara terns menerns.

Gambar 1. Bangunan Sistem Manajemen
Lingkungan sesuai ISO 14000
(Kuhre, W. Lee, 1996).

Bangunan di atas juga berlaku untuk
Suatu Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
ISO 9000. Oleh karena itu diperkirakan
bahwa industri yang telah mendapatkan
sertifikasi ISO 9000 akan mempu mengelola
limbahnya dengan baik dan sistematis.

METODOLOGI

•

•

•

•

itu dilakukan studi untuk mengetahui peran
sertifikasi ISO 9000 dalam menunjang
program pengelolaan limbah suatu industri
kulit.

FUNDAMENTAL

ISO 9000 pada saat ini merupakan
suatu standar sistem manajemen mutu di
seluruh dunia. Dengan diterapkannya ISO
9000 di seluruh dunia, maka diharapkan
adanya persamaan pengertian dan penilaian
mutu suatu produk (Gaspersz, V, 2003). ISO
9000 ini diterapkan untuk menjembatani
kebutuhan dan harapan pelanggan dengan
kebutuhan dan kepentingan organisasi.
Dengan diterapkannya ISO 9000 di dalam
suatu perusahaan, maka hal ini merupakan
suatu langkah awal untuk menerapkan TQM
di perusahaan tersebut (Hardjosoedarmo, S.,
1996).

Beberapa manfaat dari diterapkannya
ISO 9000 di dalam suatu perusahaan adalah
(Chatab, N., 1996):

Memberikan pendekatan praktis
sistematis untuk manajemen mutu.
Memastikan konsistensi operasi untuk
memelihara mutu produk.
Menetapkan kerangka kerja untuk
proses peningkatan mutu lebih lanjut
dengan membakukan proses gun a
memastikan konsistensi operasi dan
mampu telusur, serta meningkatkan
hubungan antar fungsi yang
mempengaruhi mutu.
Menentukan secara jelas tanggung
jawab dan wewenang dari personel
yang mempengaruhi mutu.
Mendokumentasikan prosedur secara
baik.

Menerapkan dokumentasi secara afektif.
Sarana pemasaran
Meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan pelanggan.
Meningkatkan citra dan daya saing
perusahaan.

Pengelolaan limbah industri yang baik
dan memadai merupakan suatu tuntutan
masyarakat pada saat ini. Masyarakat
semakin kritis terhadap mutu lingkungan
yang akan mempengaruhi mutu kehidupan
mereka. Pengelolaan limbah merupakan
bagian dari manajemen lingkungan dari
suatu industri yang termaktub di dalam
dokumen AMDAL industri terse but.
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FD = CoIC] ..................................•............. (1)

dimana Co adalah konsentrasi konsentrat
Krom pada instalasi pengolahan Iimbah,
sedangkan C( adalah konsentrasi Krom di
Iingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi menunjukkan bahwa industri
yang telah bersertifikasi ISO 9000:2000
telah memiliki Sistem Manajemen Mutu
yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya personel yang ditetapkan sebagai
Wakil Manajemen yang mempunyai
wewenang terhadap Sistem Manajemen
Mutu serta adanya kebijakan dan sasaran
mutu. Hal ini tidak akan mungkin terjadi
tanpa adanya komitmen pimpinan yang kuat.

Secara umum pihak PT ASA dengan
konsisten telah menerapkan aturan-aturan
yang ada di dalam manual ISO 9000:2000.
Dalam berbagai kunjungan, kami melihat
adanya pemisahan ruang kerja antara
masing-masing unit kerja. Dan dalam
wawancara yang kami lakukan,setiap
pekerja dari tiap-tiap unit kerja memiliki
pedoman terstruktur yang berbeda dan
disesuaikan untuk tiap unit. Hal ini
membuktikan adanya segregasi tugas yang
jelas serta adanya peraturan yang
komprehensif. Adapun hal yang dirasa
kurang adalah kurangnya kesadaran dari
pihak pekerja untuk mengenakan
perlengkapan kerja seperti sarung tangan
dan sepatu guna menghindari bahaya dalam
bekerja.

Komitmen pimpinan dan
keteraturan Sistem Manajemen Kualitas di
atas juga tampak mendasari Program
Manajemen Lingkungan PT. ASA. Program
Manajemen Lingkungan PT. ASA terlihat
bail<. Hal ini ditunjukkan dengan:

I. Adanya poster-poster pencegahan
kecelakaan kerja sebagai bentuk
peningkatan kesadaran karyawan akan
keselamatan kerja.

2. Adanya keterbukaan untuk memberikan
informasi seputar Manajemen
Pengolahan Limbahnya kepada instansi
lain.

Walaupun demikian terdapat hal
yang perlu mendapat peningkatan perhatian
dari PT. ASA berkaitan dengan Manajemen
Lingkungan, yaitu kesesuaian limbah cair
dengan baku mutu limbah sebagaimana
ditentukan dalam Keputusan Gubemur
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Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.
281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah
Cair bagi Kegiatan Industri di Propinsi DIY.
Dalam regulasi tersebut, konsentrasi Krom
Total yang diperbolehkan adalah sebesar 0,4
mg/I.

Aspek hukum yang menjadi dasar
rekomendasi ini adalah Peraturan Daerah

Propinsi DIY Nomor 03 Tahun 1997
Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah
Cair khususnya Pasal 15 yaitu bahwa setiap
pemegang izin diwajibkan untuk mentaati
baku mutu Iimbah cair sebagaimana
ditentukan.

Berdasarkan pengukuran (Tabel 1)
Iimbah cair yang dilepaskan ke Iingkungan
masih di atas baku mutu yang ada. Hal ini
lebih disebabkan karena konsentrasi Krom

yang digunakan sangat tinggi. Hal ini bisa
terlihat dari tingginya kandungan Krom
mumi yang telah dipisahkan dari Iimbah cair
(Tabel 2) serta kandungan Krom pada
limbah campuran (Tabel 3).

Tabell. Konsentrasi krom di Iingkungan
sekitar PT. ASA.

No.
Konsentrasi (ppm)

I
IIIII

I.
5,3065,3435,380

2.

1,4701,5071,470

3.

5,1575,1205,045

4.

1,7681,7301,693

Tabel 2. Konsentrasi krom mumi PT.
ASA.

No.

Konsentrasi (ppm)

1

IIIII
I.

149817,598150745,509151673,420

2.

149082,819154657,506153728,391

3.

154241,967159801,675151462,113

Tabel3. Konsentrasi krom pada limbah
campuran PT. ASA.

No.

Konsentrasi (ppm)

I
IIIII

I.
73819,05370578,46971504,350

2.

52944,61553407,18852482,043

3.

49190,27549190,27547804,073

Oleh karena itu, meskipun FO instalasi
pengoIahan limbah PT. ASA sangat tinggi
(30.840), namun belum mampu menurunkan
konsentrasi Krom sampai di bawah baku
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mutu yang ditetapkan. Meskipun demikian
perbaikan terlihat selalu dilakukan dalam
rangka meningkatkan kapasitas instalasi
pengolahan limbahnya. Kesadaran untuk
melakukan perbaikan terus menerus ini juga
diyakini sebagai implikasi dari diterimanya
sertifikat ISO 9000 oleh PT. ASA.

Studi menunjukkan bahwa PT BAS
belum memiliki dokumen standar prosedur
operasi dan dokumentasi atas operasi
bisnisnya. Alasan ketiadaan dokumentasi
mengenai struktur organisasi, visi-misi
perusahaan, job description, tata tertib,
maupun prosedur-prosedur teknis operasi
bisnis adalah kurangnya sumber daya. Di
sisi lain, manajemen belum merasakan
kebutuhan atas pendokumentasian sehingga
tidak dilakukan perekrutan personel baru
yang bertugas khusus di bidang
pendokumentasian yang merupakan hal
penting dalam ISO 9000.

Instalasi pengelolaan limbah yang
mampu menghasilkan limbah ramah
lingkungan membutuhkan biaya yang besar.
Hal ini menjadi batasan besar bagi
perusahaan sehingga instalasi yang ada pad a
PT BAS kurang sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Misalnya kolam aerasi yang
tidak maksimal. Selain itu limbah padat
yang dihasilkan tidak diolah lebih lanjut
melainkan hanya digunakan sebagai bahan
perata tanah di pabrik. Hal ini dapat dilihat
dari rendahnya nilai FD instalasi pengolah
limbahnya, yaitu :

FD = 1,31/0,35 = 3,72

Namun konsentrasi Krom di sekitar

pabrik tidak terdeteksi. Hal ini
dimungkinkan karena rendahnya
penggunaan Krom dalam proses
produksinya.

TabeI 4. Konsentrasi Krom di PT. BAS.

No Lokasi
Konsentrasi ( IDm)

1
IIIII

I.
Outlet PT. BAS TtdTtdTtd

2.
Kolam tete PT. BAS0,3890,3150,352

3.
Aerator PT. BAS 1,3211,3211,283

4.

Genangansawah
Ttd

TtdTtd
PT. BAS

Ditinjau dari sisi keselamatan kerja,
komitmen pimpinan juga tidak tampak
dalam meningkatkan keselamatan kerja
karyawan. Sebagian besar karyawan bekerja
tidak menggunakan sarung tangan dan
masker. Walaupun perusahaan telah
menganjurkan untuk selalu memakai sarung
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tangan dan masker ketika bekerja namun
masih banyak karyawan yang tidak
mengindahkan aturan terse but. Sebagian
besar karyawan mengeluhkan rasa risih
ketika menggunakan sarung tangan sehingga
malah dirasa mengurangi produktivitas.
Selain latar belakang pendidikan karyawan
yang kurang juga belum adanya upaya
khusus dari manajemen untuk memberikan
penyuluhan mengenai keselamatan kerja.

Uraian tadi menggambarkan bahwa
dengan tidak dimilikinya sertifikat ISO 9000
oleh PT. BAS menyebabkan tidak adanya
komitmen pimpinan terhadap Sistem
Manajemen Lingkungan dan Keselamatan
Kerja.

KESIMPULAN

Adanya komitmen manajemen dan
keteraturan sistem seperti yang disyaratkan
untuk mendapatkan sertifikat ISO 9000
mampu mendorong industri untuk
melaksanakan dengan baik Program
Pengelolaan Limbah sebagai bagian dari
Sistem Manajemen Lingkungan yang
dimiliki. Adanya sertifikasi ISO 9000
diyakini mampu mendorong kesadaran
industri untuk melakukan perbaikan secara
terus menerus, termasuk dalam rangka
meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan
limbahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Terima kasih saya ucapkan bagi para
mahasiswa KKN PPM UGM 2008 di

Sitimulyo, Piyungan, Bantul, khususnya
bagi kelompok Sosial Budaya dan
Peningkatan Produksi, atas dukungan data
dan informasinya.
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