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II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Gula Kristal 
Gula Kristal putih (GKP) merupakan bahan pemanis alami 

dari bahan baku tebu atau bit yang digunakan untuk keperluan 
konsumsi rumah tangga maupun untuk bahan baku industri 
pangan. Manfaat gula disamping sebagai sumber kalori, yang 
dapat menjadi alternatif sumber energi dan di sisi lainnya gula 
juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet dan tidak 
membahayakan kesehatan konsumen (Sugiyanto, 2007). 
Menurut Wahyudi (2013), gula adalah suatu karbohidrat 
sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi 
perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam 
bentuk Kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah 
rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula 
sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa 
dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energy yang 
akan digunakan oleh sel. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari 
nira tebu, bit gula, atau aren. 

Menurut Wahyudi (2013), gula terbagi ke dalam beberapa 
macam berdasarkan warnanya yaitu: 
a) Raw Sugar 

Raw Sugar adalah gula mentah berbentuk Kristal berwarna 
kecoklatan dengan bahan baku dari tebu. Gula tipe ini adalah 
produksi gula setengah jadi dari pabrik-pabrik penggilingan tebu 
yang tidak mempunyai unit pemutihan yang biasanya jenis gula 
inilah yang banyak diimpor untuk kemudian diolah menjadi gula 
Kristal putih maupun gula rafinasi. 

 
b) Refined Sugar atau Gula Rafinasi 

Refined Sugar atau Gula Rafinasi merupakan hasil olahan 
lebih lanjut dari gula mentah atau raw sugar melalui proses 
defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia 
sebelum diproses lebih lanjut. Yang membedakan dalam proses 
produksi gula rafinasi dan gula Kristal putih yaitu gula rafinasi 
menggunakan proses carbonasi sedangkan gula Kristal putih 
menggunakan proses sulfitasi. Gula rafinasi digunakan oleh 
industri makanan dan minuman sebagai bahan baku. Peredaran 
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gula rafinasi ini dilakukan secara khusus dimana distributor gula 
rafinasi ini tidak sembarangan beroperasi namun harus 
mendapat persetujuan serta penunjukkan dari pabrik gula 
rafinasi yang kemudian disahkan oleh Departemen 
Perindustrian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi rembesan gula 
rafinasi ke rumah tangga. 

 
c) White Sugar/ Gula Kristal Putih 

Gula Kristal putih memiliki nilai ICUMSA antara 250-450 IU. 
Departemen Perindustrian mengelompokkan gula Kristal putih 
ini menjadi tiga bagian yaitu Gula Kristal putih 1 (GKP 1) dengan 
nilai ICUMSA 250, Gula Kristal putih 2 (GKP 2) dengan nilai 
ICUMSA 250-350 dan Gula Kristal putih 3 (GKP 3) dengan nilai 
ICUMSA 350-4507. Semakin tinggi nilai ICUMSA maka semakin 
coklat warna dari gula tersebut serta rasanya semakin manis. 
Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga dan 
diproduksi oelh pabrik-pabrik gula didekat perkebunan tebu 
dengan cara menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, 
yaitu dengan teknik sulfitasi. 

 
2.2 Rantai Pasok dan Manajemen Rantai Pasok 

Supply chain merupakan jaringan proses bisnis dan 
interelasi di antara bisnis-bisnis yang dibutuhkan untuk 
membangun, menjual, dan mengerahkan sebuah produk pada 
pelanggan akhirnya (Suyanto,2007). Atau dengan kata lain 
supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya 
fisik dari pemasok ke perusahaan atau manufaktur lalu menuju 
ke pelanggan (McLeod et l., 2008). Aliran pada supply chain 
dimulai dari supplier yang memasok dan mengirim bahan baku 
dan komponen lainnya untuk keperluan produksi. Manufacturers 
mengubah bahan baku menjadi produk akhir lalu 
mengirimkannya ke distributor. Distributor merupakan 
perusahaan yang menerima produk kiriman dari manufacture 
selalu mengirimkannya ke retailer. Retailer adalah perusahaan 
yang menjual produk ke konsumen (Sanders, 2015). 

Supply Chain Management adalah pengintegrasian praktik 
manajemen dan teknologi informasi untuk mengoptimalkan 
aliran informasi dan produk di antara proses-proses dan partner 
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bisnis dalam sebuah supply chain (Suyanto, 2007). Jaya (2014) 
berpendapat bahwa manajemen rantai pasok produk pertanian 
berbeda dengan manajemen rantai pasok pada produk 
manufaktur, karena produk pertanian memiliki sifat mudah 
rusak, musiman, bentuk serta ukuran bervariasi, skala usaha 
kecil dan besar sehingga memiliki risiko tinggi pada pelakuknya. 
Suharjito (2012) mengatakan bahwa tingginya tingkat 
kebergantungan dan kompleksitas dari jaringan rantai pasok 
produk pertanian menjadikan rantai pasok lebih rentan 
mengalami gangguan. Risiko gangguan rantai pasok dapat 
terjadi secara internal dan eksternal. Gangguan secara internal 
terjadi pada relasi antara organisasi dengan jaringan pemasok 
sedangkan gangguan secara eksternal terjadi antara jaringan 
pemasok dengan lingkungannya. 

 
2.3 Risiko dan Agen Risiko 

Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian 
atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu 
yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu peristiwa 
tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil 
yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu 
perusahaan (Lokobal, 2014). Risiko bisa timbul dari sumber 
internal dan sumber eksternal dari suatu instansi pendidikan. 
Risiko yang berasal dari sumber ekternal mencakup munculnya 
peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, 
bencana alam dan gangguan keamanan (Istiningrum, 2011). 

Menurut Siahaan (2009), risiko dapat dikategorikan atas 
risiko strategi, risiko keuangan, risiko operasional, dan hazard. 
Risiko keuangan merupakan potensi terjadinya kerugian 
keuangan yang dipicu oleh kondisi di luar organisasi dan tidak 
dapat dikendalikan seperti interest rate, foreign exchange, 
credit, dan liquidity&cashflow. Bentuk risiko operasional dapat 
berupa recruitment, supply chain, regulation, culture, dan board 
composition (Siahaan, 2009). 

Geraldin et al. (2009) berpendapat bahwa agen risiko adalah 
faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian 
risiko. Satu agen risiko dapat menimbulkan lebih dari satu 
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kejadian risiko. Penyebab timbulnya/sumber risiko 
dikelompokan menjadi risiko sosial, risiko fisik, dan risiko 
ekonomi. Sumber utama dari risiko sosial adalah masyarakat, 
dimana tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang 
menyebabkan kerugian. Sumber risiko fisik sebagian adalah 
fenomena alam dan kesalahan manusia. Sedangkan sumber 
risiko ekonomi antara lain inflasi, fluktuasi harga, atau 
ketidakstabilan perusahaan (Iqbal, 2004). Beberapa sumber 
risiko seperti kondisi perekonomian merupakan contoh sumber 
risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Tetapi banyak 
sumber risiko yang berada dibawah kendali perusahaan. 
Sumber-sumber risiko berasal dari karakteristik-karakteristik 
yang spesifik dari perusahaan. Sebagai contoh sumber risiko 
spesifik berupa ketergantungan pada satu pelanggan yang 
memunculkan eksposur pendapatan akan berkurang jika 
pelanggan tidak lagi melakukan pembelian (Madura, 2007). 
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2.4 Manajemen Risiko Rantai Pasok 
Chopra dan Sodhi (2012) mengatakan bahwa risiko pada 

supply chain terbagi menjadi beberapa taksonomi yang memiliki 
strategi mitigasi yang berbeda-beda antara lain gangguan, 
keterlambatan, risiko sistem, risiko peramalan, risiko pada 
property, risiko pendapatan, penerimaan, risiko penyimpanan 
dan risiko kapasitas. Secara umum terdapat 2 jenis risiko pada 
suppy chain (Waters, 2011): 
1. Risiko internal muncul pada operasional perusahaan seperti 

terlambatnya pengiriman, kelebihan stok, kegagalan 
peramalan, risiko financial, kejadian kecelakaan kecil, 
kesalahan manusia, kesalahan pada sistem informasi. Pada 
risiko internal, manajer dapat mengontrol risiko yang 
muncul. 

2. Risiko eksternal datang dari luar supply chain seperti gempa 
bumi, badai, kegiatan industri, perang, serangan teroris, 
kenaikan biaya, masalah dengan partner, kekurangan bahan 
baku, kriminal, regulasi finansial. Risiko eksternal 
merupakan risiko yang tidak dapat dikontrol oleh manajer 
perusahaan. Manajer tidak dapat merubah risiko tetapi 
mereka dapat mendesain operasi yang bekerja secara 
efisien dalam lingkungan yang penuh risiko. 
Adanya tingkat kebergantungan dan kompleksitas di 

jaringan rantai pasok menjadikan rantai pasok lebih rentan 
terhadap gangguan. Setiap gangguan yang terjadi pada salah 
satu pelaku rantai pasok dapat mempengarui jaringan rantai 
pasok secara keseluruhan sepertinya terhentinya arus informasi 
dan sumberdaya dari hulu kehilir sehingga menyebabkan 
ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan (Suharjito, 
2010). Zsidin dan Ritchie (2009) berpendapat bahwa komponen 
dari Supply Chain Risk Management terdiri dari risk 
identification and modeling; risk analysis, assessment and 
impact measurement; risk management; dan risk monitoring and 
evaluation. Risk identification and modeling  merupakan 
tahapan dimana melihat sumber dan karakteristik risiko yang 
muncul, apa yang memicu risiko timbul, dan pengaruhnya 
terhadap efektivitas dan efisiensi pada supply chain. 
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2.5 Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok 
Mitigasi risiko rantai pasok merupakan upaya untuk 

mengurangi efek dari kejadian risiko. Strategi mitigasi risiko 
secara umum terbagi menjadi 3. Pertama adalah berpihak pada 
partner supply chain yang memiliki tujuan pendorong untuk 
mengurangi perilaku berisiko dalam supply chain. Strategi 
kedua adalah fleksibilitas untuk mengurangi risiko permintaan 
dan risiko penawaran serta risiko proses. Strategi terakhir 
adalah membuat cadangan untuk redudansi. Ketiga mitigasi 
risiko ini berguna untuk risiko normal dan abnormal pada supply 
chain (Sodhi, 2012). Mitigasi risiko supply chain berfokus pada 
sumber munculnya risiko, mitigasi risiko supply chain terbagi 
atas supply, demand, manajemen produk, dan manajemen 
informasi (Olson, 2011). 

Tang (2006) dalam Kouvelis (2011) mengatakan bahwa 
framework dari risiko rantai pasok dan strategi mitigasinya terdiri 
dari 2 dimensi. Dimensi pertama adalah level risiko yang terdiri 
dari risiko operasional yang melekat pada supply chain seperti 
ketidakpastian pasokan dan ketidakpastian biaya serta 
gangguan risiko yang disebakan oleh alam. Dimensi kedua 
pada framework ini adalah strategi mitigasi risiko yang dapat 
merubah efek dari supply chain. 

 
2.6 Supply Chain Operations References (SCOR) 

Salah satu cara mengukur kinerja supply chain adalah 
dengan menggunakan metode SCOR (Supply chain operations 
references). Metode ini diperkenalkan oleh supply chain council 
(SCC) sebagai model pengukuran kinerja supply chain pada 
lintas industri. Model SCOR  adalah suatu model acuan proses 
untuk operasi rantai pasok yang dikembangkan oleh SCC, 
Pittsburgh, PA (Bolstoff and Rosenbaum, 2003 dalam 
Mardhiyah, 2008). Menurut pujawan (2010), SCOR membagi 
proses-proses rantai pasokan menjadi lima proses antara lain 
plan (proses perencanaan), source (proses pengadaan), make 
(proses produksi), deliver (proses pengiriman), dan return 
(proses pengembalian). 

Pada proses plan, sumber daya diseimbangkan dengan 
kebutuhan dan perencanaan yang dikembangkan, komunikasi, 
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dan mendekatkan jarak dari seluruh tahapan supply chain. 
Proses source menunjukan aktifitas hulu yang dirancang dan 
diterapkan seperti manajemen bahan baku, penilaian supplier 
dan lain-lain. Proses make menjelaskan produk dirancang dan 
ditransformasi dari bahan baku menjadi produk akhir yang dapat 
dijual. Untuk proses deliver , aktifitas hilir dirancang dan 
dilaksanakan seperti manajemen permintaan konsumen, 
transportasi, shipping produk dan lain-lain. Sedangkan proses 
return merupakan proses pengembalian bahan baku ke supplier 
dan pengembalian produk dari konsumen (Skjott et al., 2007). Di 
dalam proses terintegrasi pada SCOR terdapat sebuah struktur 
umum sebagai fokus model. Model pada SCOR dapat dilihat 
pada Lampiran 1. 

 
2.7 House of Risk (HOR) 

House of Risk merupakan model manajemen risiko rantai 
pasok dengan menggabungkan 2 metode yakni konsep yaitu 
FMEA dan HOQ. Failure Model And Effect Analysis (FMEA) 
untuk penilaian risiko dan House of Quality (HOQ) untuk 
menentukan prioritas agen risiko dan memilih penanganan 
paling efektif guna mengurangi risiko potensial dari agen risiko 
(Pujawan dan Geraldin, 2009). Perhitungan FMEA dilakukan 
dengan menggunakan perhitungan RPN yang terdiri dari 
probabilitas occurance, severity, dan detection (Tondatuon, 
2013). Tidak seperti model FMEA pada umumnya, dimana 
probabilitas occurance dan severity dihubungkan dengan risiko, 
pengembangan FMEA pada HOR menghubungkan antara 
probabilitas risiko dan severity ke agen risiko. Hal ini 
dikarenakan satu agen risiko dapat menimbulkan banyak risiko 
(Pujawan dan Geraldin, 2009) Hidayat (2013) mengatakan 
bahwa tools HOQ umumnya digunakan untuk merancang atribut 
produk, tools HOQ pada HOR digunakan untuk mengidentifikasi 
dan merancang strategi mitigasi risiko. 

Secara umum, tahapan dalam framework perencanaan 
strategi mitigasi dengan menggunakan HOR dibagi menjadi 2 
fase yakni fase identifikasi risiko (risk identification) dan fase 
perlakuan risiko (risk treatment). Fase-fase dalam HOR 
dijelaskan sebagai berikut (Pujawan dan Geraldin, 2009) : 
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1. HOR fase 1 adalah tahap awal metode House of Risk, 
dimana HOR fase 1 merupakan fase identifikasi risiko. 
Tahapan input data ke dalam model HOR fase pertama 
antara lain mengidentifikasi aktifitas supply chain, 
mengidentifikasi risiko yang muncul lalu melakukan 
penilaian tingkat dampak (severity) dari setiap risiko, 
mengidentifikasi akibat dari risiko yang timbul, 
mengidentifikasi agen penyebab risiko dilanjutkan dengan 
penilaian tingkat kemunculan (occurance) agen risiko, 
menilai hubungan antara agen risiko dengan risiko, dan 
perhitungan nilai Aggregate Risk Potential (ARP). 

2. House of Risk fase 2 merupakan tahap pemilihan strategi 
mitigasi yang akan dilakukan lebih awal. Langkah pada fase 
2 dimulai dari memilih agen risiko dengan menganalisis ARP 
dengan menggunakan Pareto, mengidentifikasi strategi yang 
relevan dengan agen risiko yang terpilih, mencari hubungan 
antara strategi mitigasi dengan agen risiko, menghitung nilai 
TEk (Total Effectiveness), Dk ( Degree of Difficulty), dan 
rasio ETDk (Effectiveness to Difficulty) untuk melihat ranking 
prioritas dari strategi yang ada. 
 

2.8 Severitiy dan Occurance 
Severity adalah pengukuran terhadap kerugian atau 

kerusakan dari risiko yang timbul dari berbagai macam target. 
Peringkat dari severity diterapkan untuk akibat yang muncul 
(Hariyati dan Rusdiansyah, 2009). Risk Severity berhubungan 
dengan pengaruh yang kuat pada suatu objek dan bisnis 
apabila suatu risiko terjadi dan sebaiknya dinilai untuk evaluasi. 
Menurut tingkat keseriusan, severity dinilai pada skala 1-10 
(Laricha, 2013). 

Occurance merupakan tingkat kemungkinan/frekuensi 
terjadinya suatu kegagalan. Ditunjukkan dengan skala 1-10 dari 
yang hampir tidak pernah terjadi (1) sampai yang paling sering 
terjadi atau sulit untuk dihindari (Laricha, 2013). Penilaian 
terhadap occurance dilakukan untuk mengetahui seberapa 
sering kemungkinan terjadinya suatu kegagalan pada proses 
(Nanda, 2014). 
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2.9 Diagram Pareto 
Diagram Pareto adalah diagram batang yang 

menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. 
Setiap permasalahan diwakili oleh satu diagram batang. 
Masalah yang paling banyak terjadi akan menjadi diagram 
batang yang paling tinggi, sedangkan masalah yang paling 
sedikit akan diwakili oleh diagram batang yang paling rendah 
(Tisnowati et.,al, 2008). Prinsip Pareto menunjukan bahwa 
selalu ada kelompok objek yang sedikit tetapi mendominasi total 
kontribusi. Sementara banyak objek tidak dominan yang 
berkontribusi sedikit terhadap hasil. Tidak selalu komposisi 20-
80 tepat. karena kadang suatu objek yang diteliliti menunjukan 
komposisi lain seperti 15-85, 10-90 5-95 dan seterusnya. 
Namun prinsip Pareto setidaknya bisa menunjukan bahwa dari 
sekian banyak objek ada suatu kelompok kecil objek vital yang 
sangat signifikan mendominasi hasil (Sutardi, 2010). 

 
2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian tentang manajemen risiko rantai 
pasok antara lain Tampubolon, et.,al (2013) Dari hasil penelitian 
yang berjudul“. Pengelolaan Risiko Supply Chain dengan 
Metode House of Risk “ Hasil penelitian ini telah dilakukan di 
PT.XYZ berkaitan dengan pengelolaan risiko supply chain 
dengan metode House Of Risk,  risiko (risk event) yang 
teridentifikasi berpeluang timbul pada aktivitas supply chain 
PT.XYZ yaitu pada aktivitas plan terdapat 2 risk event 
(perubahan rencana produksi yang mendadak dan 
ketidaksesuain jumlah kapasitas pada sistem dengan kondisi 
actual di gudang). Risk agent pada supply chain PT.XYZ 
teridentifikasi sebanyak 24. Strategi mitigasi atau pencegahan 
yang diprioritaskan untuk mencegah penyebab risiko adalah 
strategi coordination dari tiga strategi mitigasi yang dipilih yaitu 
coordination, strategy stock dan multiple route. 

Harsanto (2011) Dari hasil penelitian yang berjudul  
‘Pengembangan Produk Menggunakan “Quality Function 
Deployment” (QFD) dalam Industri Jasa’ menyimpulkan 
bahwasanya setelah matrix HOQ pada QFD terbentuk, 
perusahaan secara visual dapat mudah melihat area 
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pengembangan produk serta prioritas perhatian secara teknis. 
Penelitian ini didukung oleh Ariningsih (2008) yang berjudul 
‘Implementasi Fuzzy Quality Function Deployment (QFD) dalam 
Mengurangi Risiko Produk Baru’. Hasil dari penelitian ini 
menjelaskan bahwasanya perusahaan yang ingin merah 
keunggulan kompetitif harus menghasilkan produk baru, baik 
berupa barang maupun jasa yang berkualitas tinggi sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Penggunaan QFD 
dalam menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen akan 
banyak memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

Costantino et.al., (2013) Dari hasil penelitian yang berjudu 
“Identifikasi risiko pada sistem garansi produk menggunakan 
metode QFD dan FMEA. Hasil yang didapatkan dari penelitian 
menjelaskan bahwasanya banyak perusahaan yang 
menghabiskan dana untuk sistem garansi. Namun dengan 
dilakukan identifikasi risiko pada sistem garansi, dana yang 
yang dimiliki perusahaan dapat dialokasikan ke aspek yang lain, 
seperti perbaikan kualitas  serta dapat menghemat biaya. 

Anggrahini, et.,al, 2015 Dari hasil penelitian yang berjudul 
“Managing quality risk in a frozen shrimp supply chain : a case 
study”. Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin, identifikasi 
risiko dan perencanaan mitigasi risiko. Ada 4 risiko dalam 
kegiatan perencanaan, 14 risiko dalam pengadaan, 29 risiko 
dalam pembuatan, dan 4 risiko dalam pengembalian. penelitian 
menyimpulkan bahwa terdapat 3 agen risiko yang memiliki 
bobot tertinggi yaitu operator tidak bekerja dengan baik, 
kapasitas produksi pemasok yang fluktuatif, dan informasi 
kemasan yang tidak tepat. Prioritas strategi mitigasi yang paling 
tinggi adalah mengembangkan supervisi dan mendorong 
motivasi kerja untuk operator, mengembangkan penghargaan 
dan sistem hukuman bagi operator, dan memperbaiki kinerja 
perencanaan produksi dan pengendalian persediaan kemasan 
(PPIC). 




