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Lampiran 1. Kode Supply Chain Operation References 

Kode 
Arti 

Kode 
Keterangan 

P1 
Plan 
supply 
chain 

Pengembangan dan pembuatan aktivitas 
selama periode tertentu yang menunjukan 
bagaimana sumber supply chain bertemu 
dengan kebutuhan supply chain  

P2 
Plan 
source 

Pengembangan dan pembuatan aktivitas 
selama periode tertentu yang menunjukan 
bagaimana sumber material bertemu 
dengan kebutuhan supply chain 

P3 
Plan 
make 

Pengembangan dan pembuatan aktivitas 
selama periode tertentu yang menunjukan 
sumber produksi bertemu dengan 
kebutuhan produksi 

P4 
Plan 
deliver 

Pengembangan dan pembuatan aktivitas 
selama periode tertentu yang menunjukan 
sumber pengiriman bertemu dengan 
kebutuhan pengiriman 

P5 
Plan 
return 

Strategi yang disusun selama periode 
tertentu yang menunjukan bagaimana 
sumber pengembalian bertemu dengan 
kebutuhan pengembalian.                                                                                         

S1 
Sourced-
stocked-
product 

Proses pemesanan, penerimaan, dan 
perpindahan bahan mentah, produk atau 
service berdasarkan permintaan aggregate. 
Tujuan dari sourced-stocked-product adalah 
menjaga persediaan bahan baku atau 
product.  

S2 

Source  
make-to-
order 
product 

Proses pemesanan dan penerimaan bahan 
mentah atau produk berdasarkan pesanan 
saja atau berdasarkan pesanan customer 
yang spesifik. Tujuan dari source-make-to-
order menjaga persediaan khususnya untuk 
pesanan customer saja. 

S3 

Source  

engineer-

to-order 

Proses mengidentifikasi dan memilih 

sumber dari pasokan, negosiasi, validasi, 

penjadwalan, pemesanan dan penerimaan 

bagian bahan berdasarkan kebutuhan atau 

spesifikasi pesanan customer  
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Lampiran 1. Kode Supply Chain Operation References           
(Lanjutan) 

Kode 
Arti 

Kode 
Keterangan 

M1 
Make-to-
stock 

Proses manufaktur pada make-to-stock 
adalah menambah nilai pada produk hingga 
menjadi produk akhir berdasarkan pada 
peramalan penjualan. Tidak ada customer 
order yang terpirinci. 

M2 
Make-to-
order 

Rencana untuk produksi bagian-bagian 
tertentu, produk, formulasi dalam jumlah 
tertentu, ketersediaan sumber produk, dan 
penjadwalan operasi akan dilakukan sesuai 
dengan rencana. Sebelum dilakukan proses 
produksi dilakukan koordinasi terlebih 
dahulu. Proses make-to-order pada 
umumnya sesuai dengan customer order 
yang spesifik.  

M3 
Engineer
-to-order 

Proses pengembangan, rancangan, dan 
validasi berdasarkan pada proses 
manufaktur untuk memproses produk 
sesuai dengan kebutuhan customer yang 
spesifik. Pada umumnya engineer-to-order 
membutuhkan instruksi kerja tersendiri.  

D1 

Deliver 
make-to-
stock 
product 

Proses pengiriman produk berdasarkan 
pada pesanan customer secara aggregate. 
Tujuan dari deliver stocked-product 
mewajibkan adanya produk ketika pesanan 
customer datang (untuk menghindari 
customer mencari di tempat lain). 

D2 

Deliver 
make-to-
order 
product   

Proses pengiriman produk yang bersumber, 
dikonfigurasi, diproduksi, dan dirakit dari 
bahan baku standar, bahan atau sub 
rakitan, dalam menanggapi pesanan 
customer perusahaan tertentu. Produk 
dalam stok diidentifikasi oleh pesanan 
customer melalui label dan data persediaan 
manajemen. 
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Lampiran 1. Kode Supply Chain Operation References          

(Lanjutan) 

Kode 
Arti 

Kode 
Keterangan 

D3 
Deliver 
engineer-
to-order 

Proses memperoleh, menanggapi, dan 
mengalokasikan sumber daya untuk pesanan 
pelanggan yang unik atau spesifik serta 
memberikan produk yang sebagian atau 
seluruhnya dirancang, diproduksi dan dirakit dari 
bill of material yang mencakup satu bahan-bahan 
yang custom. 

D4 
Deliver 
retail 
product 

Deliver retail product adalah proses untuk 
mendapatkan bahan dagangan dan produk akhir 
dari retail store. Sebuah retail store adalah lokasi 
yang menjual produk secara langsung ke 
konsumen. Barang yang ada di retail store 
menggunakan sistem stok.  

SR1 

Source 
return 
defective 
product 

Pengembalian produk cacat seperti klaim garansi, 
penggantian produk yang tidak sesuai, dan 
kebijakan serupa lainnya.  Pengembalian  produk 
cacat mendukung semua jenis produk yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi 

DR1 

Deliver 
return 
defective 
product 

Penerimaan produk cacat seperti klaim garansi, 
penggantian produk yang tidak sesuai, dan 
kebijakan serupa lainnya.  Pengembalian  produk 
cacat mendukung semua jenis produk yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi 

SR2 

Source 
return 
maintena
nte, 
repair or 
overhaul 

Pengembalian dikarenakan pemeliharaan, 
perbaikan, dan overhaul (MRO) produk atau aset 
perusahaan untuk tujuan pelayanan, perbaikan 
atau upgrade seperti yang didefinisikan oleh 
rencana pemeliharaan atau terjadinya atau 
antisipasi risiko kegagalan.  

DR2 

Deliver 
return 
maintena
nte, 
repair or 
overhaul 

Penerimaan dikarenakan pemeliharaan, 
perbaikan, dan overhaul (MRO) produk atau aset 
perusahaan untuk tujuan pelayanan, perbaikan 
atau upgrade seperti yang didefinisikan oleh 
rencana pemeliharaan atau terjadinya atau 
antisipasi risiko kegagalan. 

Sumber: Poluha (2007) dan Supply Chain Council (2008) 
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Lampiran 2. Aktivitas Supply Chain PG. Gempolkrep 
Nama 

Anggota 
Akivitas 

Petani 

Menanam tebu sesuai kapasitas lahan  

Menjual tebu ke PG. Gempolkrep 

Menerima pembayaran tebu 

Menerima gula dari PG. Gempolkrep 
Mengirimkan informasi terkait waktu 
panen ke pihak PG. Gempolkrep 

Mengantar hasil panen tebu ke PG. 
Gempolkrep 

PG. 
Gempolkrep 

Menerima pasokan tebu dan 
menyimpannya 

Melakukan pembayaran tebu 

Menerima pesanan tebu dari petani 

Menerima informasi terkait waktu panen 
tebu 

Menginspeksi petani 

Melakukan pembayaran hasil panen ke 
petani 

Menyimpan tebu 

Melakukan pembelian bahan pengemas 

Membayar bahan pengemas 

Mencetak desain bahan pengemas 

Membayar hasil cetakan bahan 
pengemas 

Melakukan penggilingan tebu menjadi 
gula dan pengemasan beras sesuai 
pesanan 

Menerima pesanan distributor/retailer 

Mengirim pesanan ke distributor/retailer 
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Lampiran 3. Aktivitas Supply Chain dengan pendekatan
  SCOR Petani 
Aktivitas Kode Rincian Aktivitas 

Plan 

P2 
Perencanaan kegiatan persiapan bibit 

tebu 

 Perencanaan pembuatan pupuk 

 Perencanaan pembuatan biopestisida 

P3 Perencanaan penanaman tebu 

 Perencanaan pemberian pupuk 

 Perencanaan pemberian biopestisida 

 Perencanaan pemanenan tebu 

 
Perencanaan pengantaran tebu ke PG. 

Gempolkrep 

Source S1 

Menerima informasi terkait kebutuhan 
tebu dari PG. Gempolkrep 

Menyimpan pasokan bibit tebu yang 
dimiliki 

Proses penyemaian bibit tebu 

Pembuatan biopestisida 

Pembuatan pupuk 

Make M1 

Melakukan proses penanaman tebu 

Melakukan proses pemberian pupuk 

Melakukan proses pembasmian hama 
dan penyakit dengan biopestisida 

Melakukan proses pemanenan tebu 

Deliver D1 

Pengiriman tebu ke PG. Gempolkrep 

Menerima pembayaran tebu dari PG. 
Gempolkrep 

Pengiriman informasi waktu 
pengantaran tebu ke PG. Gempolkrep 
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Lampiran 3. Aktivitas Supply Chain dengan pendekatan
  SCOR PG. Gempolkrep (Lanjutan) 
Aktivitas Kode Rincian Aktivitas 

Plan 

P1 
Perencanaan keseluruhan aktivitas 

pengadaan hingga pengiriman gula 

P2 Perencanaan penyediaan bibit tebu 

Perencanaan pengadaan bahan 
pengemas 

Perencanaan perawatan mesin dan 
peralatan 

Perencanaan jumlah tenaga kerja 

Perencanaan pengadaan gula 

P3 
 Perencanaan gula yang akan digiling dan 
dikemas 

P4 
Perencanaan pengiriman tebu  ke 

distributor/retailer 

Source S1 

Pengiriman informasi terkait kebutuhan 
tebu 

Menyimpan pasokan tebu 

Pembayaran tebu yang dipesan 

Membeli bahan pengemas  

Melakukan pembayaran bahan pengemas 

Perawatan mesin dan peralatan 
pembuatan gula 

Penentuan jumlah tenaga kerja 

Memperoleh informasi terkait waktu panen 
tebu oleh petani 

Pembayaran tebu yang dibeli 

Pengecekan tebu sebelum disimpan di 
gudang penyimpanan 

Make M2 

Menerima pesanan gula dari distributor / 
retailer 

Penggilingan tebu 

Pengemasan gula 

Deliver D2 

Pengiriman gula  sesuai dengan 
permintaan distributor / retailer 

Menerima pembayaran gula dari distributor 
/ retailer 

Mengirim gula ke petani 
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Lampiran 4. Identifikasi Kejadian Risiko Pada Petani 
Jenis 

Aktivitas 
Kode 

Rincian 
Aktivitas 

Kejadian 
Risiko 

Dampak 
Risiko 

Plan 

P2 

Perencanaan 
kegiatan 
persiapan 
bibit tebu 

Risiko 
kekurangan 
bibit tebu 

Hasil 
Panen 
tidak 
sesuai 
yang 
diharapkan 

Perencanaan 
pembuatan 
pupuk 

Risiko pupuk 
terlambat 

Hasil 
panen 
tidak bisa 
maksimal  

Perencanaan 
pembuatan 
biopestisida 

Risiko telat 
penyemprotan 
biopeptisida 

Hasil 
panen 
tidak bisa 
maksimal 

P3 

Perencanaan 
penanaman 
tebu 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
penanaman 
tebu 

Gagal 
panen 

Perencanaan 
pemberian 
pupuk 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pemberian 
pupuk pada 
tebu 

Randemen 
yang 
dihasilkan 
kurang 
maksimal  

Perencanaan 
pemberian 
biopestisida 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pemberian 
biopeptisida 

Hasil 
panen 
tidak bisa 
maksimal  

Perencanaan 
pemanenan 
tebu 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pemanenan 
tebu 

Tidak ada 
tenaga 
kerja yang 
bersedia 
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Lampiran 4. Identifikasi Kejadian Risiko Pada Petani 

  (Lanjutan) 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 
Aktivitas 

Kejadian 
Risiko 

Dampak 
Risiko 

Plan P3 

Perencanaan 
pengantaran 
tebu ke PG. 
Gempolkrep 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pengantaran 
tebu 

Tebu tidak 
dapat 
diterima 
pabrik 

Source  S1 

Menerima 
informasi 
terkait 
kebutuhan 
tebu dari PG. 
Gempolkrep 

Risiko 
kesalahan 
informasi dari 
perusahaan ke 
petani 

Hasil 
Panen 
tidak 
sesuai 
yang 
diharapkan 

Menyimpan 
pasokan bibit 
tebu yang 
dimiliki 

Risiko 
kerusakan bibit 
akibat 
penyimpanan 
yang salah 

Bibit yang 
ditanam 
mengalami 
kerusakan 

Proses 
penyemaian 
bibit tebu 

Risiko 
kesalahan 
proses 
penyemaian 

Bibit tebu 
akan mati 

Pembuatan 
biopestisida 

- - 

Pembuatan 
pupuk 

- - 

Make  M1 

Melakukan 
proses 
penanaman 
tebu 

Risiko 
kerusakan tebu 
ketika 
penanaman 

Kualitas 
tebu yang 
dihasilkan 
akan 
rendah 

Melakukan 
proses 
pemberian 
pupuk 

Risiko 
kesalahan 
pemberian 
pupuk 

Tebu tidak 
tumbuh 
secara 
optimal 
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Lampiran 4. Identifikasi Kejadian Risiko Pada Petani 

  (Lanjutan) 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 
Aktivitas 

Kejadian 
Risiko 

Dampak 
Risiko 

Make  M1 

Melakukan 
proses 
pembasmian 
hama dan 
penyakit 
dengan 
biopestisida 

Risiko 
kesalahan 
pemberian 
biopeptisida 

Banyak 
hama yang 
menyerang 
tebu 

Melakukan 
proses 
pemanenan 
tebu 

Risiko 
kesalahan 
pemanenan 
tebu 

Tebu yang 
dipanen 
tidak 
maksimal 
jumlahnya 

Deliver  D1 

Pengiriman 
tebu ke PG. 
Gempolkrep 

Risiko 
kesalahan 
pengiriman 
tebu 

Tebu tidak 
sampai ke 
perusahaan 

Menerima 
pembayaran 
tebu dari PG. 
Gempolkrep 

Risiko 
kesalahan 
pembayaran 
tebu 

Petani tidak 
menerima 
pembayaran 
dari tebu 

Pengiriman 
informasi 
waktu 
pengantaran 
tebu ke PG. 
Gempolkrep 

Risiko 
kesalahan 
pengiriman 
informasi 
waktu 

Randemen 
akan mudah 
turun  
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Lampiran 5. Identifikasi Kejadian Risiko pada PG. 
Gempolkrep 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 

Aktivitas 
Kejadian 

Risiko 
Dampak Risiko 

Plan 

P1 

Perencanaan 
keseluruhan 
aktivitas 
pengadaan 
hingga 
pengiriman 
gula 

Risiko 
kesalahan  
perencanaan  
pengadaan 
hingga 
pengiriman 
gula 

Gula yang 
dihasilkan tidak 
sesuai dengan 
standar 
perusahaan 

P2 

Perencanaan 
penyediaan 
bibit tebu 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan  
penyediaan 
bibit tebu  

- 

Perencanaan 
pengadaan 
bahan 
pengemas 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pengadaan 
bahan 
pengemas  

Kuantitas bahan 
pengemas tidak 
sesuai dengan 
kuantitas gula 

Perencanaan 
perawatan 
mesin dan 
peralatan 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
perawatan 
mesin  

Terjadi 
kecelakaan kerja 

Perencanaan 
jumlah 
tenaga kerja 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
jumlah 
tenaga kerja  

Membengkaknya 
biaya produksi 
gula 

Perencanaan 
pengadaan 
gula 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pengadaan 
gula  

Gula yang 
dihasilkan tidak 
dapat memenuhi 
pasar 
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Lampiran 5. Identifikasi Kejadian Risiko pada PG. 
  Gempolkrep (Lanjutan) 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 
Aktivitas 

Kejadian 
Risiko 

Dampak Risiko 

Plan 

P3 

Perencanaan 
gula yang akan 
digiling dan 
dikemas 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
gula yang 
akan digiling  

Biaya produksi 
lebih besar dari 
pada profit 

P4 

Perencanaan 
pengiriman tebu  
ke 
distributor/retail
er 

Risiko 
kesalahan 
perencanaan 
pengiriman 
tebu ke 
distributor   

- 

Source S1 

Pengiriman 
informasi terkait 
kebutuhan tebu 

Risiko 
kesalahan 
pengiriman 
informasi 
kebutuhan 
tebu  

- 

Menyimpan 
pasokan tebu 

Risiko 
kesalahan 
menyimpan 
pasokan 
tebu  

Tebu yang 
disimpan akan 
mengalami 
kerusakan 

Pembayaran 
tebu yang 
dipesan 

Risiko 
kesalahan 
pembayaran 
tebu  

- 

Membeli bahan 
pengemas  

Risiko 
kesalahan 
membeli 
bahan 
pengemas  

Terjadi 
pembengkakan 
biaya pada 
pembelian bahan 
pengemas 

Perawatan 
mesin dan 
peralatan 
pembuatan gula 

Risiko 
kesalahan 
perawatan 
mesin  

Terjadi 
kecelakaan 
kerja, dan mesin 
tidak dapat 
beroperasi 
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Lampiran 5. Identifikasi Kejadian Risiko pada PG. 

  Gempolkrep (Lanjutan) 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 

Aktivitas 
Kejadian 

Risiko 
Dampak Risiko 

Source S1 

Penentuan 
jumlah 
tenaga kerja 

Risiko 
kesalahan 
penentuan 
jumlah 
tenaga kerja  

Terjadi 
pembengkakan 
biaya untuk 
tenaga kerja 

Memperoleh 
informasi 
terkait waktu 
panen tebu 
oleh petani 

Risiko 
kesalahan 
informasi 
terkait waktu 
panen  

- 

Pembayaran 
tebu yang 
dibeli 

Risiko 
kesalahan 
pembayaran 
tebu yang 
dibeli  

- 

Pengecekan 
tebu sebelum 
disimpan di 
gudang 
penyimpanan 

Risiko 
kesalahan 
pengecekan 
tebu 
sebelum 
disimpan  

Tebu yang akan 
diproses 
mengalami 
kerusakan 

  Make M2 

Menerima 
pesanan 
gula dari 
distributor / 
retailer 

Risiko 
kesalahan 
penerimaan 
pesanan 
gula dari 
distributor  

- 

Penggilingan 
tebu 

Risiko 
kesalahan 
penggilingan 
tebu  

Gula yang 
dihasilkan 
memiliki kualitas 
yang buruk 

Pengemasan 
gula 

Risiko 
kesalahan 
pengemasan 
gula  

Kemasan 
menjadi rusak 
dan gula akan 
mudah 
terkontaminasi 
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Lampiran 5. Identifikasi Kejadian Risiko pada PG. 

  Gempolkrep (Lanjutan) 

Jenis 
Aktivitas 

Kode 
Rincian 
Aktivitas 

Kejadian Risiko Dampak Risiko 

Deliver D2 

Pengiriman 
gula  sesuai 
dengan 
permintaan 
distributor / 
retailer 

Risiko kesalahan 
pengiriman gula 
sesuai dengan 
permintaan 
distributor/Retailer 

Membengkaknya 
biaya 
transportasi dan 
terjadi wasting 
time 

Menerima 
pembayaran 
gula dari 
distributor / 
retailer 

Risiko kesalahan 
pembayaran gula 
dari distributor  

- 

Mengirim 
gula ke 
petani 

Risiko kesalahan 
mengirim gula ke 
petani  

- 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Plan 

E1 
Risiko 
kekurangan bibit 
tebu dari petani 

A1 

Perencanaan 
yang salah 
terkait 
penyediaan 
bibit tebu oleh 
petani 

E2 
Risiko pupuk 
terlambat 

A2 
Pasokan 
pupuk habis 

E3 

Risiko biaya 
membengkak 
jika telat 
menyemprotnya 

A3 
Bahan 
penyemprotan 
habis 

E4 
Risiko kesalahan 
perencanaan 
penanaman tebu 

A4 

Ketidaktahuan 
petani dalam 
bidang 
penanaman 
tebu 

E5 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemberian pupuk 
pada tebu 

A5 

Petani kurang 
mengetahui 
mekanisme 
pemberian 
pupuk 

E6 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemberian 
biopestisida 

A6 

Petani kurang 
mengetahui 
mekanisme 
pemberian 
biopestisida 

E7 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemanenan tebu 
oleh petani 

A7 
Cuaca yang 
tidak menentu 

A8 
Tidak adanya 
tenaga kerja 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko (Lanjutan) 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Plan 

E8 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pengantaran 
tebu oleh petani 

A9 
Tidak adanya 
transportasi  

A8 
Tidak adanya 
tenaga kerja  

E9 

Risiko kesalahan  
perencanaan  
pengadaan 
hingga 
pengiriman gula 
oleh perusahaan 

A9 
Tidak adanya 
transportasi  

A10 

Kesalahan 
manajemen 
dalam 
melakukan 
peramalan 
permintaan 

E10 

Risiko kesalahan 

perencanaan 

pengadaan 

bahan pengemas  

A11 

Kesalahan 
divisi terkait 
dalam 
memesan 
bahan 
pengemas 

E11 

Risiko kesalahan 

perencanaan 

perawatan mesin  

A12 

Tidak 
dilakukan 
pengecekan 
mesin secara 
berkala 

A13 

Tenaga kerja 
salah dalam 
pengoperasian 
mesin 

E12 

Risiko kesalahan 

perencanaan 

jumlah tenaga 

kerja  

perusahaan 

A14 

Tenaga kerja 
banyak yang 
memutuskan 
kontrak kerja 
dengan 
perusahaan 
secara sepihak 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko (Lanjutan) 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Plan 

E13 

Risiko kesalahan 

perencanaan 

pengadaan gula  

A15 

Keadaan 
permintaan 
pasar yang 
fluktuatif 

A7 
Cuaca yang 
tidak menentu 

E14 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
gula yang akan 
digiling 

A12 

Tidak 
dilakukan 
pengecekan 
mesin secara 
berkala 

A16 

Jumlah bahan 
baku yang 
digunakan 
tidak sesuai 
dengan 
perencanaan 

Source 

E15 

Risiko kesalahan 

informasi dari 

perusahaan ke 

petani 

A17 
Informasi tidak 
koprehensif ke 
petani 

E16 

Risiko kerusakan 

bibit akibat 

penyimpanan 

yang salah oleh 

petani 

A18 

Ketidaktahuan 
petani 
mengenai 
metode 
penyimpanan 
bibit yang baik 
oleh petani 

E17 

Risiko kesalahan 

proses 

penyemaian oleh 

petani 

A19 

Ketidaktahuan 
petani 
mengenai 
metode 
penyemaian 
bibit yang baik 
oleh petani 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko (Lanjutan) 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Source 

E18 
Risiko kesalahan 
menyimpan 
pasokan tebu 

A20 

Fasilitas 
gudang 
penyimpanan 
yang tidak 
memadai 

E19 
Risiko kesalahan 
membeli bahan 
pengemas 

A21 

Tidak 
melakukan 
check up 
terlebih dahulu 
sebelum 
membeli bahan 
pengemas 

E20 
Risiko kesalahan 
perawatan mesin 

A12 

Tidak 
dilakukan 
pengecekan 
mesin secara 
berkala 

A13 

Tenaga kerja 
salah dalam 
pengoperasian 
mesin 

E21 

Risiko kesalahan 
penentuan 
jumlah tenaga 
kerja 

A22 

Divisi HRD 
lalai dalam 
menentukan 
jumlah tenaga 
kerja 

E22 

Risiko kesalahan 
pengecekan tebu 
sebelum 
disimpan oleh 
perusahaan 

A23 

Perusahaan 
tidak memiliki 
standar yang 
baku mengenai 
kualitas tebu 

A24 

Fasilitas 
pengecekan 
tebu yang 
kurang 
memadai 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko (Lanjutan) 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Make 

E23 

Risiko kerusakan 
tebu ketika 
penanaman oleh 
petani 

A4 

Ketidaktahuan 
petani dalam 
bidang 
penanaman tebu 

E24 
Risiko kesalahan 
pemberian pupuk 

A5 

Ketidaktahuan 
petani dalam 
bidang 
pemberian pupuk 
untuk tebu 

E25 
Risiko kesalahan 
pemberian 
biopestisida 

A6 

Ketidaktahuan 
petani dalam 
bidang 
pemberian 
biopestisida 
untuk tebu 

E26 
Risiko kesalahan 
pemanenan tebu 

A7 
Cuaca yang tidak 
menentu 

A8 
Tidak adanya 
tenaga kerja 

E27 
Risiko kesalahan 
penggilingan 
tebu  

A12 

Tidak dilakukan 
pengecekan 
mesin secara 
berkala 

A16 

Jumlah bahan 
baku yang 
digunakan tidak 
sesuai dengan 
perencanaan 

A13 

Tenaga kerja 
tidak dapat 
mengoperasikan 
mesin 
penggilingan 
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Lampiran 6. Identifikasi Agen Risiko (Lanjutan) 

Aktivitas 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Kode 
Agen 

Agen Risiko 

Make E28 
Risiko kesalahan 
pengemasan gula  

A25 
Bahan pengemas 
rusak 

A26 

Tenaga kerja 
terkait tidak dapat 
melakukan 
pengemasan 

Deliver 

E29 
Risiko kesalahan 
pengiriman tebu 

A9 
Tidak ada 
transportasi 

E30 
Risiko kesalahan 
pembayaran tebu 

A27 

Tenaga kerja 
tidak dapat 
membedakan 
antara tebu 
dengan kualitas 
yang baik dan 
buruk 

E31 
Risiko kesalahan 
pengiriman 
informasi waktu 

A28 
Informasi yang 
datang secara 
mendadak 

E32 

Risiko kesalahan 
pengiriman gula 
sesuai dengan 
permintaan 
distributor/Retailer 

A9 
Tidak ada 
transportasi 
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Lampiran 7. Kuesioner  Penilaian Risiko Pada Petani 

LEMBAR PENILAIAN RISIKO PADA SUPPLY CHAIN PG 

Gempolkrep (PETANI) 

Responden yang terhormat, 
Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui nilai 

dari kejadian risiko pada Supply Chain PG Gempolkrep. 

Terdapat beberapa jenis risiko yang akan diberi penilaian. 

Penilaian berfungsi untuk mengetahui besar dampak yang akan 

timbul jika risiko tersebut muncul. Atas perhatian dan bantuan 

Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 

 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
Petunjuk Pengisian 
 

Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

ada pada Tabel Penilaian Kejadian Risiko dan memberikan 

penilaian dampak suatu risiko  dengan menggunakan skala 

yang ditunjukan pada Tabel Skala Penilaian Severity. 

 

Tabel Skala Penilaian Dari Severity 

Nilai Severity Kriteria 

1 None 
Kegagalan tidak tercatat dan tidak 
mempengaruhi produk atau proses 

2 Very Minor 
Kegagalan akan memberi akibat kecil 
tetapi tidak terlihat jelas 

3 Minor 
Kegagalan disebabkan gangguan kecil 
tetapi tidak mengurangi hasil 
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Lampiran 7. Kuesioner  Penilaian Risiko Pada Petani 

  (Lanjutan) 

Tabel Skala Penilaian Dari Severity 

Nilai Severity Kriteria 

4 Very Low 
Kegagalan mempengaruhi hasil 
dari produk atau proses tetapi 
hanya sedikit 

5 Low 
Kegagalan mempengaruhi hasil 
dari produk atau proses dan 
dapat menimbulkan complain 

6 Moderate 
Kegagalan akan mempengaruhi 
sebagian produk atau proses 

7 High 
Kegagalan akan menunjukan 
kekecewaan konsumen secara 
signifikan 

8 Very High 
Kegagalan membuat proses 
atau produk tidak dapat 
beroperasi 

9 
Extremely 

High 

Kegagalan akan menghasilkan 
pelanggaran pada regulasi yang 
telah ditetapkan 

10 
Dangerous 

High 

Kegagalan akan menghasilkan 
kecelakaan pada pengguna 
atau karyawan 

Sumber : American Society for Quality, 2010 

Tabel Penilaian Kejadian Risiko 

Kode 
Risiko 

Kejadian risiko 
Nilai 

Severity 

E1 Risiko kekurangan bibit tebu  
E2 Risiko pupuk terlambat  

E3 
Risiko biaya membengkak jika telat 
menyemprotnya 

 

E4 
Risiko kesalahan perencanaan 

penanaman tebu 

 

E5 
Risiko kesalahan perencanaan 

pemberian pupuk pada tebu 

 

E6 
Risiko kesalahan perencanaan 

pemberian biopestisida 
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Lampiran 7. Kuesioner  Penilaian Risiko Pada Petani 

  (Lanjutan) 

Tabel Penilaian Kejadian Risiko 

Kode 
Risiko 

Kejadian risiko 
Nilai 

Severity 

E7 
Risiko kesalahan perencanaan 
pemanenan tebu 

 

E8 
Risiko kesalahan perencanaan 

pengantaran tebu 

 

E15 
Risiko kesalahan informasi dari 
perusahaan ke petani 

 

E16 
Risiko kerusakan bibit akibat 
penyimpanan yang salah 

 

E17 Risiko kesalahan proses penyemaian  
E23 Risiko kerusakan tebu ketika penanaman  
E24 Risiko kesalahan pemberian pupuk  
E25 Risiko kesalahan pemberian biopestisida  
E26 Risiko kesalahan pemanenan tebu  
E29 Risiko kesalahan pengiriman tebu  
E30 Risiko kesalahan pembayaran tebu  

E31 
Risiko kesalahan pengiriman informasi 
waktu 
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Lampiran 8. Kuesioner Penilaian Risiko Pada  

  PG.Gempolkrep 

LEMBAR PENILAIAN RISIKO PADA SUPPLY CHAIN 

PG.Gempolkrep 

Responden yang terhormat, 
Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui nilai 

dari kejadian risiko pada Supply Chain PG.Gempolkrep. 

Terdapat beberapa jenis risiko yang akan diberi penilaian. 

Penilaian berfungsi untuk mengetahui besar dampak yang akan 

timbul jika risiko tersebut muncul. Atas perhatian dan bantuan 

Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
 
Petunjuk Pengisian 
Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

ada pada Tabel Penilaian Kejadian Risiko dan memberikan 

penilaian dampak suatu risiko  dengan menggunakan skala 

yang ditunjukan pada Tabel Skala Penilaian Severity. 

Tabel Skala Penilaian Dari Severity 
Nilai Severity Kriteria 

1 None 
Kegagalan tidak tercatat dan 
tidak mempengaruhi produk 
atau proses 

2 Very Minor 
Kegagalan akan memberi 
akibat kecil tetapi tidak terlihat 
jelas 

 



124 
 

Lampiran 8. Kuesioner Penilaian Risiko Pada  

  PG.Gempolkrep (Lanjutan) 

Tabel Skala Penilaian Dari Severity 
Nilai Severity Kriteria 

3 Minor 
Kegagalan disebabkan 
gangguan kecil tetapi tidak 
mengurangi hasil 

4 Very Low 
Kegagalan mempengaruhi 
hasil dari produk atau proses 
tetapi hanya sedikit 

5 Low 

Kegagalan mempengaruhi 
hasil dari produk atau proses 
dan dapat menimbulkan 
complain 

6 Moderate 
Kegagalan akan 
mempengaruhi sebagian 
produk atau proses 

7 High 
Kegagalan akan menunjukan 
kekecewaan konsumen 
secara signifikan 

8 Very High 
Kegagalan membuat proses 
atau produk tidak dapat 
beroperasi 

9 
Extremely 

High 

Kegagalan akan 
menghasilkan pelanggaran 
pada regulasi yang telah 
ditetapkan 

10 
Dangerous 

High 

Kegagalan akan 
menghasilkan kecelakaan 
pada pengguna atau 
karyawan 

Sumber : American Society for Quality, 2010  
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Lampiran 8. Kuesioner Penilaian Risiko Pada  

  PG.Gempolkrep (Lanjutan) 

Tabel Penilaian Kejadian Risiko 
Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Nilai 

Severity 

E9 
Risiko kesalahan  perencanaan  
pengadaan hingga pengiriman gula 

 

E10 
Risiko kesalahan perencanaan 
pengadaan bahan pengemas 

 

E11 
Risiko kesalahan perencanaan 
perawatan mesin 

 

E12 
Risiko kesalahan perencanaan 
jumlah tenaga kerja 

 

E13 
Risiko kesalahan perencanaan 
pengadaan gula 

 

E14 
Risiko kesalahan perencanaan tebu 
yang akan digiling 

 

E18 
Risiko kesalahan menyimpan 
pasokan tebu 

 

E19 
Risiko kesalahan membeli bahan 
pengemas 

 

E20 Risiko kesalahan perawatan mesin  

E21 
Risiko kesalahan penentuan jumlah 

tenaga kerja 
 

E22 
Risiko kesalahan pengecekan tebu 
sebelum disimpan 

 

E27 Risiko kesalahan penggilingan tebu  

E28 Risiko kesalahan pengemasan gula  

E32 

Risiko kesalahan pengiriman gula 

sesuai dengan permintaan 

distributor/Retailer 
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Lampiran 9. Kuesioner Penilaian Agen Risiko Pada Petani 

LEMBAR PENILAIAN AGEN RISIKO PADA SUPPLY CHAIN 
PG.Gempolkrep (PETANI) 

 
Responden yang terhormat, 

Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui nilai 

dari agen risiko pada Supply Chain PG.Gempolkrep. Terdapat 

beberapa jenis agen risiko yang akan diberi penilaian. Penilaian 

berfungsi untuk mengetahui besar peluang kemunculan agen 

risiko yang ada. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya 

sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
 
Petunjuk Pengisian 

Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

ada pada Tabel Penilaian Agen Risiko dan memberikan 

penilaian frekuensi kemunculan agen risiko  dengan 

menggunakan skala yang ditunjukan pada Tabel Skala 

Penilaian dari Occurance. 

 

Tabel Skala Penilaian Dari Occurance 

Nilai Occurance Kriteria 

1 Remote 
Probabilitas munculnya adalah 
lebih dari 5 tahun 

2 
Relatively 
Remote 

Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam 3 hingga 5 tahun  
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Lampiran 9. Kuesioner Penilaian Agen Risiko Pada Petani

  (Lanjutan) 

Tabel Skala Penilaian Dari Occurance  

Nilai Occurance Kriteria 

3 Very Low 
Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam 1 hingga 3 tahun 

4 Low 
Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam 1 tahun 

5 Relatively Low 
Probabilitas munculnya adalah  1 
kali dalam 6 bulan hingga 1 tahun  

6 Moderate 
Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam 3 bulan 

7 Relatively High 
Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam sebulan 

8 High 
Probabilitas munculnya adalah 1 
kali dalam 1 minggu 

9 Very tinggi 
Probabilitas muncul setiap 3 hari  
atau 4 hari 

10 
Exceecing 

High 
Probabilitas muncul dalam 1 hari 
lebih dari 1 

Sumber : American Society for Quality, 2010 

Tabel Penilaian Agen Risiko Petani 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A1 
Perencanaan yang salah terkait 
penyediaan bibit tebu oleh petani 

 

A2 Pasokan pupuk habis  
A3 Bahan penyemprotan habis  

A4 
Ketidaktahuan petani dalam bidang 
penanaman tebu 

 

A5 
Petani kurang mengetahui mekanisme 
pemberian pupuk 

 

A6 
Petani kurang mengetahui mekanisme 
pemberian biopestisida 

 

A7 Cuaca yang tidak menentu  
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Lampiran 9. Kuesioner Penilaian Agen Risiko Pada Petani

  (Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Agen Risiko Petani 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A8 Tidak adanya tenaga kerja  
A9 Tidak adanya transportasi   
A17 Informasi tidak koprehensif ke petani  

A18 
Ketidaktahuan petani mengenai metode 
penyimpanan bibit yang baik oleh petani 

 

A19 
Ketidaktahuan petani mengenai metode 
penyemaian bibit yang baik oleh petani 

 

A27 
Tenaga kerja tidak dapat membedakan 
antara tebu dengan kualitas yang baik dan 
buruk 

 

A28 Informasi yang datang secara mendadak  
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Lampiran 10. Kuesioner Penilaian Agen Risiko pada 

  PG.Gempolkrep 

 

LEMBAR PENILAIAN AGEN RISIKO 
PADA SUPPLY CHAIN PG.GEMPOLKREP 

Responden yang terhormat, 

Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui nilai 

dari agen risiko pada Supply Chain PG.Gempolkrep. Terdapat 

beberapa jenis agen risiko yang akan diberi penilaian. Penilaian 

berfungsi untuk mengetahui besar peluang kemunculan agen 

risiko yang ada. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya 

sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
 
Petunjuk Pengisian 

Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

ada pada Tabel Penilaian Agen Risiko dan memberikan 

penilaian frekuensi kemunculan agen risiko  dengan 

menggunakan skala yang ditunjukan pada Tabel Skala 

Penilaian dari Occurance. 

 

Tabel Skala Penilaian Dari Occurance 

Nilai Occurance Kriteria 

1 Remote 
Probabilitasmunculnya adalah 
lebih dari 5 tahun 

2 
Relatively 
Remote 

Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam 3 hingga 5 tahun  
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Lampiran 10. Kuesioner Penilaian Agen Risiko pada 

  PG.Gempolkrep (Lanjutan) 

 

Tabel Skala Penilaian Dari Occurance 

Nilai Occurance Kriteria 

3 Very Low 
Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam 1 hingga 53tahun 

4 Low 
Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam 1 tahun 

5 Relatively Low 
Probabilitas munculnya adalah  
1 kali dalam 6 bulan hingga 1 
tahun  

6 Moderate 
Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam 3 bulan 

7 Relatively High 
Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam sebulan 

8 High 
Probabilitas munculnya adalah 
1 kali dalam 1 minggu 

9 Very tinggi 
Probabilitas muncul setiap 3 
hari  atau 4 hari 

10 Exceecing High 
Probabilitas muncul dalam 1 
hari lebih dari 1 

Sumber : American Society for Quality, 2010 

 

Tabel Penilaian Agen Risiko 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A9 Tidak adanya transportasi   

A10 
Kesalahan manajemen dalam 
melakukan peramalan permintaan 

 

A11 
Kesalahan divisi terkait dalam 
memesan bahan pengemas 

 

A12 
Tidak dilakukan pengecekan mesin 
secara berkala 

 

A13 
Tenaga kerja salah dalam 
pengoperasian mesin 
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Lampiran 10. Kuesioner Penilaian Agen Risiko pada 

  PG.Gempolkrep (Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Agen Risiko 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A14 
Tenaga kerja banyak yang 
memutuskan kontrak kerja dengan 
perusahaan secara sepihak 

 

A15 
Keadaan permintaan pasar yang 
fluktuatif 

 

A7 Cuaca yang tidak menentu  

A16 
Jumlah bahan baku yang digunakan 
tidak sesuai dengan perencanaan 

 

A20 
Fasilitas gudang penyimpanan yang 
tidak memadai 

 

A21 
Tidak melakukan check up terlebih 
dahulu sebelum membeli bahan 
pengemas 

 

A22 
Divisi HRD lalai dalam menentukan 
jumlah tenaga kerja 

 

A23 
Perusahaan tidak memiliki standar 
yang baku mengenai kualitas tebu 

 

A24 
Fasilitas pengecekan tebu yang 
kurang memadai 

 

A25 Bahan pengemas rusak  

A26 
Tenaga kerja terkait tidak dapat 
melakukan pengemasan 
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Lampiran 11. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada Petani 

 

LEMBAR PENILAIAN HUBUNGAN ANTARA RISIKO DAN 
AGEN RISIKO (PETANI) 

 
Responden yang terhormat, 

Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui 

hubungan antara risiko dan agen risiko yang diterapkan pada 

Supply Chain PG.Gempolkrep. Terdapat beberapa jenis risiko 

dan agen risiko yang akan diberi penilaian. Penilaian berfungsi 

untuk mengetahui besar hubungan (correlation) antara risiko 

dan agen risiko. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya 

sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 

Petunjuk Pengisian 
Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 

ada pada Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan 

Agen Risiko dan memberikan penilaian korelasi antara risiko 

dengan agen risiko, menggunakan skala yang ditunjukan pada 

Tabel Skala Penilaian dari Correlation. 

 

Tabel Skala Penilaian dari Correlation 
Nilai Kriteria 

0 Tidak memiliki hubungan sama sekali 
1 Memiliki hubungan yang lemah 
3 Memiliki hubungan yang sedang 
9 Memiliki hubungan yang kuat 



133 
 

Lampiran 11. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada Petani (Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan Agen Risiko 

Kejadian Risiko Agen Risiko 
Nilai 

Korelasi 

Risiko kekurangan 
bibit tebu dari petani 

Perencanaan yang salah 
terkait penyediaan bibit tebu 
oleh petani 

 

Risiko pupuk 
terlambat 

Pasokan pupuk habis  

Risiko biaya 
membengkak jika 
telat menyemprotnya 

Bahan penyemprotan habis  

Risiko kesalahan 
perencanaan 
penanaman tebu 

Ketidaktahuan petani dalam 
bidang penanaman tebu 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemberian pupuk 
pada tebu 

Petani kurang mengetahui 
mekanisme pemberian pupuk 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemberian 
biopestisida 

Petani kurang mengetahui 
mekanisme pemberian 
biopestisida 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pemanenan tebu oleh 
petani 

Cuaca yang tidak menentu  

Tidak adanya tenaga kerja  

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pengantaran tebu 
oleh petani 

Tidak adanya transportasi   

Tidak adanya tenaga kerja  

Risiko kesalahan 
informasi dari 
perusahaan ke petani 

Informasi tidak komprehensif 
ke petani 

 

Risiko kerusakan bibit 
akibat penyimpanan 
yang salah oleh 
petani 

Ketidaktahuan petani 
mengenai metode 
penyimpanan bibit yang baik 
oleh petani 
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Lampiran 11. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada Petani (Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan Agen Risiko 

Kejadian Risiko Agen Risiko 
Nilai 

Korelasi 

Risiko kesalahan 
proses penyemaian 
oleh petani 

Ketidaktahuan petani 
mengenai metode 
penyemaian bibit yang baik 
oleh petani 

 

Risiko kerusakan 
tebu ketika 
penanaman oleh 
petani 

Ketidaktahuan petani dalam 
bidang penanaman tebu 

 

Risiko kesalahan 
pemberian pupuk 

Ketidaktahuan petani dalam 
bidang pemberian pupuk 
untuk tebu 

 

Risiko kesalahan 
pemberian 
biopestisida 

Ketidaktahuan petani dalam 
bidang pemberian 
biopestisida untuk tebu 

 

Risiko kesalahan 
pemanenan tebu 

Cuaca yang tidak menentu  

Tidak adanya tenaga kerja  

Risiko kesalahan 
pengiriman tebu 

Tidak ada transportasi  

Risiko kesalahan 
pembayaran tebu 

Tenaga kerja tidak dapat 
membedakan antara tebu 
dengan kualitas yang baik 
dan buruk 

 

Risiko kesalahan 
pengiriman informasi 
waktu 

Informasi yang datang secara 
mendadak 
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Lampiran 12. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada PG.GEMPOLKREP 

 

LEMBAR PENILAIAN HUBUNGAN ANTARA RISIKO DAN 
AGEN RISIKO 

PADA SUPPLY CHAIN PG.GEMPOLKREP 

Responden yang terhormat,  
Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui 

hubungan antara risiko dan agen risiko yang diterapkan pada 

Supply Chain PG.Gempolkrep. Terdapat beberapa jenis risiko 

dan agen risiko yang akan diberi penilaian. Penilaian berfungsi 

untuk mengetahui besar hubungan (correlation) antara risiko 

dan agen risiko. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya 

sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 

Petunjuk Pengisian 
Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan 

yang ada pada Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko 

dengan Agen Risiko dan memberikan penilaian korelasi antara 

risiko dengan agen risiko, menggunakan skala yang ditunjukan 

pada Tabel Skala Penilaian dari Correlation. 

Tabel Skala Penilaian dari Correlation 
Nilai Kriteria 

0 Tidak memiliki hubungan sama sekali 
1 Memiliki hubungan yang lemah 
3 Memiliki hubungan yang sedang 
9 Memiliki hubungan yang kuat 
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Lampiran 12. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada PG.GEMPOLKREP 

(Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan Agen Risiko 

Kejadian Risiko Agen Risiko 
Nilai 

Korelasi 
Risiko kesalahan  
perencanaan  
pengadaan hingga 
pengiriman gula oleh 
perusahaan 

Tidak adanya transportasi   

Kesalahan manajemen dalam 
melakukan peramalan 
permintaan 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pengadaan bahan 
pengemas  

Kesalahan divisi terkait dalam 
memesan bahan pengemas 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
perawatan mesin  

Tidak dilakukan pengecekan 
mesin secara berkala 

 

Tenaga kerja salah dalam 
pengoperasian mesin 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan jumlah 
tenaga kerja  
perusahaan 

Tenaga kerja banyak yang 
memutuskan kontrak kerja 
dengan perusahaan secara 
sepihak 

 

Risiko kesalahan 
perencanaan 
pengadaan gula  

Keadaan permintaan pasar 
yang fluktuatif 

 

Cuaca yang tidak menentu  

Risiko kesalahan 
perencanaan gula 
yang akan digiling 

Tidak dilakukan pengecekan 
mesin secara berkala 

 

Jumlah bahan baku yang 
digunakan tidak sesuai 
dengan perencanaan 

 

Risiko kesalahan 
menyimpan pasokan 
tebu 

Fasilitas gudang 
penyimpanan yang tidak 
memadai 

 

Risiko kesalahan 
membeli bahan 
pengemas 

Tidak melakukan check up 
terlebih dahulu sebelum 
membeli bahan pengemas 
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Lampiran 12. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Risiko pada PG.GEMPOLKREP 

(Lanjutan) 

 

Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan Agen Risiko 

Kejadian Risiko Agen Risiko 
Nilai 

Korelasi 

Risiko kesalahan 
perawatan mesin 

Tidak dilakukan pengecekan 
mesin secara berkala 

 

Tenaga kerja salah dalam 
pengoperasian mesin 

 

Risiko kesalahan 
penentuan jumlah 
tenaga kerja 

Divisi HRD lalai dalam 
menentukan jumlah tenaga 
kerja 

 

Risiko kesalahan 
pengecekan tebu 
sebelum disimpan 
oleh perusahaan 

Perusahaan tidak memiliki 
standar yang baku mengenai 
kualitas tebu 

 

Fasilitas pengecekan tebu 
yang kurang memadai 

 

Risiko kesalahan 
penggilingan tebu  

Tidak dilakukan pengecekan 
mesin secara berkala 

 

Jumlah bahan baku yang 
digunakan tidak sesuai 
dengan perencanaan 

 

Tenaga kerja tidak dapat 
mengoperasikan mesin 
penggilingan 

 

Risiko kesalahan 
pengemasan gula  

Bahan pengemas rusak  

Tenaga kerja terkait tidak 
dapat melakukan 
pengemasan 

 

Risiko kesalahan 
pengiriman gula 
sesuai dengan 
permintaan 
distributor/Retailer 

Tidak ada transportasi  
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Lampiran 13. Penilaian Seluruh Kejadian Risiko Petani 

 

Kode 
Risiko 

Kejadian risiko 
Nilai 

Severity 

E1 Risiko kekurangan bibit tebu 4 
E2 Risiko pupuk terlambat 2 

E3 
Risiko biaya membengkak jika telat 
menyemprotnya 

2 

E4 
Risiko kesalahan perencanaan 

penanaman tebu 
5 

E5 
Risiko kesalahan perencanaan pemberian 

pupuk pada tebu 
1 

E6 
Risiko kesalahan perencanaan pemberian 

biopestisida 
2 

E7 
Risiko kesalahan perencanaan 
pemanenan tebu 

4 

E8 
Risiko kesalahan perencanaan 

pengantaran tebu 
8 

E15 
Risiko kesalahan informasi dari 
perusahaan ke petani 

5 

E16 
Risiko kerusakan bibit akibat penyimpanan 
yang salah 

4 

E17 Risiko kesalahan proses penyemaian 5 
E23 Risiko kerusakan tebu ketika penanaman 5 
E24 Risiko kesalahan pemberian pupuk 3 
E25 Risiko kesalahan pemberian biopestisida 5 
E26 Risiko kesalahan pemanenan tebu 4 
E29 Risiko kesalahan pengiriman tebu 10 
E30 Risiko kesalahan pembayaran tebu 10 

E31 
Risiko kesalahan pengiriman informasi 
waktu 

2 
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Lampiran 13. Penilaian Seluruh Kejadian Risiko PG. 

Gempolkrep (Lanjutan) 

 

Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko 
Nilai 

Severity 

E9 
Risiko kesalahan  perencanaan  
pengadaan hingga pengiriman gula 

5 

E10 
Risiko kesalahan perencanaan 
pengadaan bahan pengemas 

6 

E11 
Risiko kesalahan perencanaan 
perawatan mesin 

10 

E12 
Risiko kesalahan perencanaan jumlah 
tenaga kerja 

6 

E13 
Risiko kesalahan perencanaan 
pengadaan gula 

5 

E14 
Risiko kesalahan perencanaan tebu 
yang akan digiling 

8 

E18 
Risiko kesalahan menyimpan pasokan 
tebu 

7 

E19 
Risiko kesalahan membeli bahan 
pengemas 

7 

E20 Risiko kesalahan perawatan mesin 10 

E21 
Risiko kesalahan penentuan jumlah 
tenaga kerja 

7 

E22 
Risiko kesalahan pengecekan tebu 
sebelum disimpan 

6 

E27 Risiko kesalahan penggilingan tebu 6 
E28 Risiko kesalahan pengemasan gula 7 

E32 
Risiko kesalahan pengiriman gula 
sesuai dengan permintaan 
distributor/Retailer 

7 
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Lampiran 14. Penilaian Agen Risiko Petani 

 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A1 
Perencanaan yang salah terkait 
penyediaan bibit tebu oleh petani 

2 

A2 Pasokan pupuk habis 2 
A3 Bahan penyemprotan habis 1 

A4 
Ketidaktahuan petani dalam bidang 
penanaman tebu 

8 

A5 
Petani kurang mengetahui mekanisme 
pemberian pupuk 

1 

A6 
Petani kurang mengetahui mekanisme 
pemberian biopestisida 

2 

A7 Cuaca yang tidak menentu 3 
A8 Tidak adanya tenaga kerja 8 
A9 Tidak adanya transportasi  10 
A17 Informasi tidak koprehensif ke petani 6 

A18 
Ketidaktahuan petani mengenai metode 
penyimpanan bibit yang baik oleh petani 

4 

A19 
Ketidaktahuan petani mengenai metode 
penyemaian bibit yang baik oleh petani 

5 

A27 
Tenaga kerja tidak dapat membedakan 
antara tebu dengan kualitas yang baik dan 
buruk 

1 

A28 Informasi yang datang secara mendadak 1 
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Lampiran 14. Penilaian Agen Risiko PG. Gempolkrep 

(Lanjutan) 

 

Kode 
Agen 
Risiko 

Agen Risiko Occurance 

A9 Tidak adanya transportasi  10 

A10 
Kesalahan manajemen dalam 
melakukan peramalan permintaan 

2 

A11 
Kesalahan divisi terkait dalam 
memesan bahan pengemas 

4 

A12 
Tidak dilakukan pengecekan mesin 
secara berkala 

2 

A13 
Tenaga kerja salah dalam 
pengoperasian mesin 

6 

A14 
Tenaga kerja banyak yang 
memutuskan kontrak kerja dengan 
perusahaan secara sepihak 

1 

A15 
Keadaan permintaan pasar yang 
fluktuatif 

3 

A7 Cuaca yang tidak menentu 3 

A16 
Jumlah bahan baku yang 
digunakan tidak sesuai dengan 
perencanaan 

3 

A20 
Fasilitas gudang penyimpanan 
yang tidak memadai 

2 

A21 
Tidak melakukan check up terlebih 
dahulu sebelum membeli bahan 
pengemas 

1 

A22 
Divisi HRD lalai dalam menentukan 
jumlah tenaga kerja 

5 

A23 
Perusahaan tidak memiliki standar 
yang baku mengenai kualitas tebu 

1 

A24 
Fasilitas pengecekan tebu yang 
kurang memadai 

2 

A25 Bahan pengemas rusak 5 

A26 
Tenaga kerja terkait tidak dapat 
melakukan pengemasan 

3 
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Lampiran 15. Rancangan Strategi Mitigasi Risiko pada 

Rantai Pasok GEMPOLKREP 

 

Kode 
Agen 

Agen Risiko 
Nilai 
ARP 

Strategi Mitigasi 

A9 
Tidak adanya 
transportasi 

2700 

1. Mendistribusikan produk 
sesuai dengan besarnya 
kapasitas yang optimal 

2. Merencanakan dan 
menjadwalkan penggunaan 
transportasi tebu/gula 

3. Memprioritaskan jalur 
distribusi yang dekat 

4. Perlu adanya pelatihan dan 
pengembangan tenaga kerja 
dalam pengoperasian 
transportasi dan jalur 
distribusi 
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Lampiran 16. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Strategi Mitigasi 

 

LEMBARAN PENILAIAN HUBUNGAN ANTARA AGEN 
RISIKO DENGAN STRATEGI MITIGASI GULA PADA 

PG.GEMPOLKREP 

Responden yang terhormat, 
Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui 

hubungan antara agen risiko dengan strategi mitigasi yang 
diterapkan pada rantai pasok gula Terdapat beberapa agen 
risiko dan strategi mitigasi yang akan diberi penilaian. Penilaian 
berfungsi untuk mengetahui besar hubungan (correlation) antara 
agen risiko dengan strategi mitigasi. Atas perhatian dan bantuan 
Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 

Petunjuk Pengisian 
Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan 

yang ada pada Tabel Penilaian Korelasi antara Agen Risiko 
dengan Strategi Mitigasi dan memberikan penilaian korelasi 
antara agen risiko dengan strategi mitigasi, menggunakan skala 
yang ditunjukan pada Tabel Skala Penilaian dari Correlation. 

Tabel Skala Penilaian dari Correlation. 
Nilai Kriteria 

0 Tidak memiliki hubungan sama sekali 
1 Memiliki hubungan yang lemah 
3 Memiliki hubungan yang sedang 
9 Memiliki hubungan yang kuat 
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Lampiran 16. Kuesioner Penilaian Korelasi antara Agen 

Risiko dengan Strategi Mitigasi (Lanjutan) 

Tabel Penilaian Korelasi antara Risiko dengan Agen Risiko  

Kode 
Agen 

Agen Risiko Strategi Mitigasi Korelasi 

A9 
Tidak adanya 
transportasi 

1. Mendistribusikan produk 
sesuai dengan besarnya 
kapasitas yang optimal 

2. Merencanakan dan 
menjadwalkan 
penggunaan transportasi 
tebu/gula 

3. Memprioritaskan jalur 
distribusi yang dekat 

4. Perlu adanya pelatihan 
dan pengembangan 
tenaga kerja dalam 
pengoperasian 
transportasi dan jalur 
distribusi 
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Lampiran 17. Kuesioner Penilaian Tingkat Kesulitan 

Strategi Mitigasi 

 

LEMBARAN PENILAIAN DEGREE OF DIFFICULTY SUPPLY 
CHAIN DI PG. GEMPOLKREP 

Responden yang terhormat, 
Penilaian yang diajukan ini memiliki tujuan mengetahui 

tingkat kesulitan strategi mitigasi yang diterapkan pada supply 
chain di PG. Gempolkrep. Terdapat beberapa strategi mitigasi 
yang akan diberi penilaian. Penilaian ini menggunakan skala 
yang mempresentasikan biaya dan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk menerapkan strategi mitigasi. Atas perhatian 
dan bantuan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 

Identitas Responden 
Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
 
Petunjuk Pengisian 
Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap pernyataan yang 
ada pada Tabel Penilaian Degree of Difficulty dan 
memberikan penilaian tingkat kesulitan dari strategi mitigasi, 
menggunakan skala yang ditunjukan pada Tabel Skala 
Penilaian dari Degree of Difficulty. 
 
Tabel Skala Penilaian dari Degree of Difficulty. 

Nilai degree of difficulty Keterangan 

3 Low Strategi mudah diterapkan 

4 Medium  Strategi sedang untuk diterapkan 

5 High Strategi sulit untuk diterapkan 
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Lampiran 17. Kuesioner Penilaian Tingkat Kesulitan 
Strategi Mitigasi (Lanjutan) 

 
Tabel Penilaian Degree of Difficulty Strategi Mitigasi 

Kode 
Strategi 
Mitigasi 

Strategi Mitigasi 
Degree of 
Difficulty 

PA1 
Mendistribusikan produk sesuai dengan 
besarnya kapasitas yang optimal 

 

PA2 
Merencanakan dan menjadwalkan 
penggunaan transportasi tebu/gula 

 

PA3 Memprioritaskan jalur distribusi yang dekat  

PA4 
Perlu adanya pelatihan dan pengembangan 
tenaga kerja dalam pengoperasian 
transportasi dan jalur distribusi 

 

 




