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I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Gula merupakan komoditas terpenting nomer dua setelah 

beras. Gula menjadi begitu penting bagi masyarakat yakni 
sebagai sumber kalori. Pada umumnya gula digunakan untuk 
mengawetkan makanan dan untuk pemanis. Gula di Indonesia 
terdapat berbagai jenis berdasarkan bahan pembuatnya 
misalnya gula tebu, gula aren dan gula kelapa. Gula Kristal putih 
merupakan gula yang terbuat dari kristalisasi yang dapat 
langsung digunakan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan 
GKR merupakan gula yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan industri seperti industri makanan, minuman dan 
farmasi (Kurniasari et,al., 2015). 

Kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan juga kenaikan pendapatan. 
Organisasi gula internasional ( International Sugar Organization 
atau ISO) menyatakan bahwa konsumsi gula Indonesia akan 
tumbuh 4 % per tahun untuk memenuhi kebutuhan 240 juta jiwa 
penduduk nasional (Kurniasari et,al., 2015 ). PG Gempolkrep 
Mojokerto adalah salah satu pabrik gula dibawah naungan 
PTPN X. PG Gempolkrep mempunyai kapasitas produksi 
terbesar dalam lingkup perusahaan gula di PTPN X. Kapasitas 
produksi PG Gempolkrep yaitu sebesar 6500 ton tebu per hari. 
Untuk meningkatkan efisiensi proses logistic, PG Gempolkrep 
menerapkan manajemen rantai pasok (SCM) dalam bisnisnya. 
Dalam proses rantai pasok ditemui berbagai risiko yang dapat 
mempengaruhi alur rantai pasok tidak dapat berjalan lancar. 
Berbagai risiko yang terjadi dalam rantai pasok gula rafinasi 
tersebut antara lain terjadinya loss contain/kehilangan isi 
(timbangan produk menjadi berkurang), terjadinya kontaminasi 
pada kemasan produk gula rafinasi, terjadi kerusakan mesin 
produksi, dan masih banyak risiko lain yang dapat 
menyebabkan gangguan pasokan sampai ke konsumen 
sehingga dapat merugikan konsumen. 

Untuk mengurangi dan mengatasi berbagai risiko yang 
terjadi dalam rantai pasok tersebut diperlukan suatu upaya 
perbaikan kinerja rantai pasok secara bertahap dan dilakukan 
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terus menerus dengan mengatasi dan mencegah berbagai risiko 
yang berpotensi timbul/terjadi. Pengukuran kinerja pasokan 
akan bermanfaat apabila hasil pengukuran tersebut dijadikan 
dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dalam 
pendekatan proses biasanya dilakukan pemetaan (mapping) 
proses saat ini dan penentuan proses yang ideal atau yang 
diinginkan. Salah satu model sistem pengukuran kinerja rantai 
pasok adalah berdasarkan Supply Chain Operation Reference 
(SCOR). 

Secara umum, proses manajemen risiko rantai pasok terdiri 
dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan mitigasi 
risiko. Kebanyakan risiko potensial tidak hanya dalam 
organisasi, tetapi juga antara anggota jaringan pasokan serta 
antar jaringan pasokan dan lingkungannya harus diidentifikasi. 
Risiko yang tidak teridentifikasi dapat menyebabkan kesalahan 
arah dalam proses manajemen risiko rantai pasok, 
menimbulkan tidak tepatnya atau tidak sesuainya strategi untuk 
mengendalikan risiko-risiko ini dan hal ini dapat menyebabkan 
kerugian yang lebih besar. 

Metode strategi mitigasi risiko yang telah diusulkan 
sebelumnya oleh Tundatuon (2013) adalah metode Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA digunakan untuk 
mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada sistem rantai pasok 
di PG Gempolkrep. Setelah mengidentifikasi risiko-risiko yang 
ada dengan menggunakan metode FMEA maka metode mitigasi 
akan lebih mudah diperoleh. Metode FMEA hanya berfokus 
pada risiko yang timbul, tidak dilakukan identifikasi dan analisis 
terhadap agen risiko. Kenyataannya, agen risiko merupakan 
sumber timbulnya risiko. Pujawan dan Geraldin (2009) 
mengatakan bahwa satu agen risiko dapat menyebabkan lebih 
dari satu risiko. Selain itu, FMEA tidak memberikan langkah 
lebih lanjut terkait strategi mitigasi mana yang lebih diutamakan 
dalam upaya mengurangi risiko yang ada. House of Risk (HOR) 
merupakan metode strategi mitigasi lain yang pada tahapannya 
terdapat tahap identifikasi agen risiko dan penentuan strategi 
mitigasi yang diutamakan. 

House of Risk (HOR) merupakan metode yang sesuai dan 
spesifik untuk identifikasi risiko serta agen risiko dan penentuan 
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strategi mitigasi. Menurut Pujawan dan Geraldin (2009) 
pendekatan HOR bertujuan untuk mengidentifikasi risiko serta 
agen risiko dan merancang strategi mitigasi untuk mengurangi 
probabilitas kemunculan dari agen risiko, dengan memberikan 
tindakan pencegahan pada agen risiko. Agen risiko merupakan 
faktor penyebab yang mendorong timbulnya risiko. Satu agen 
risiko dapat menimbulkan lebih dari 1 risiko, dengan mengurangi 
agen risiko berarti dapat mengurangi timbulnya beberapa 
kejadian risiko. Oleh karena itu pada penelitian strategi mitigasi 
risiko di PG Gempolkrep, metode yang akan digunakan adalah 
House of Risk (HOR). 

 
1.2 Rumusan  Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini antara 
lain: 
1. Risiko apa saja yang berpotensi terjadi di kegiatan rantai 

pasok gula? 
2. Bagaimana urutan prioritas agen risiko yang timbul pada 

rantai pasok PG Gempolkrep? 
3. Apa strategi mitigasi risiko rantai pasok yang perlu 

diterapkan oleh pihak PG Gempolkrep guna mengurangi 
risiko yang timbul? 

 
1.3 Tujuan 

1. Mengidentifikasi risiko yang berpotensi terjadi dalam 
rantai pasok gula 

2. Mengetahui urutan prioritas agen risiko rantai pasok 
yang terdapat pada PG Gempolkrep 

3. Mengetahui prioritas strategi mitigasi risiko yang perlu 
diterapkan oleh pihak PG Gempolkrep guna mengurangi 
risiko yang timbul 
 

1.4 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk Peneliti 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan 
kemampuan dalam melakukan analisis risiko serta 
merancang strategi mitigasi risiko rantai pasok. 
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2. Untuk PG Gempolkrep 
Membantu pihak PG Gempolkrep dalam memperoleh 
strategi mitigasi risiko terhadap kinerja rantai pasok 
produk organik sehingga dapat mengurangi risiko-risiko 
yang timbul dan meningkatkan eksistensi PG 
Gempolkrep sebagai salah satu usaha gula pasir 

 
3. Untuk Pembaca 

Menambah referensi pembaca terkait metode House of 
Risk (HOR) yang dapat diterapkan untuk merancang 
strategi mitigasi risiko rantai pasok 

 




