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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buncis (Phaseolus vulgaris L.) merupakan sayuran yang 
berpotensi ekonomi tinggi karena mempunyai peluang pasar yang 
cukup luas dan merupakan salah satu sumber protein nabati yang 
murah dan mudah dikembangkan. Tanaman kacang buncis 
merupakan salah satu tanaman sayuran yang penting karena 
memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi (Aristya, 2013). 
Berdasarkan data BPS (2015), produksi buncis dalam negeri 
berfluktuatif setiap tahunnya, kenaikan volume produksi terbesar 
terjadi pada tahun 2010 sebesar 15,62%. Namun pada tahun 2010 
dan 2014 mengalami penurunan produksi masing-masing 3,73% 
dan 3,62%. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi penyediaan 
buncis untuk kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan impor 
buncis. Impor buncis menurun hingga tahun 2012 tetapi kemudian 
naik lagi pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
peluang berkembangnya usaha tani untuk meningkatkan produksi 
serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan buncis dalam negeri 
(Kartiwa, 2016). 

Salah satu perusahaan yang menyediakan benih buncis 
berkualitas adalah CV. Aura Seed Indonesia. Pihak-pihak yang 
terlibat dalam rantai pasok pengolahan benih buncis adalah petani 
buncis sebagai produsen dan pemasok dan CV. Aura Seed sebagai 
perusahaan yang mengolah biji buncis menjadi benih yang 
berkualitas baik. CV. Aura Seed menjalin kemitraan dengan petani 
untuk menghasilkan produk benih buncis yang berkualitas. CV. Aura 
Seed Indonesia adalah perusahaan yang menghasilkan benih 
bersertifikat untuk varietas tanman hortikultura yang sudah lepas 
dari pemerintah antara lain: semangka, melon, tomat, mentimun, 
cabai, buncis, kacang panjang, kangkung bayam dan sawi. Produk 
unggulan CV. Aura Seed Indonesia adalah kacang panjang dan 
buncis, dimana pada kedua produk tersebut paling dikenal di 
kalangan petani di Kabupaten Kediri. Hal tersebut karena mayoritas 
petani sayur di Kabupaten Kediri menanam kacang panjang dan 
buncis. Produk kacang panjang dan buncis lebih digemari daripada 
produk lain karena tingkat produktivitasnya tinggi serta tahan 
terhadap serangan hama dan penyakit. CV. Aura Seed Indonesia 
melakukan produksi dan pengolahan benih serta memasarkan 
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produknya sendiri. CV. Aura Seed mengalami permasalahan yaitu 
ketidakpastian permintaan dari konsumen akan produk benih buncis 
sehingga menghambat perputaran produk. Apabila persediaan 
barang yang dimiliki perusahaan kurang dari yang dibutuhkan maka 
proses kelancaran perdagangan akan terganggu. Kebutuhan 
pelanggan akan produk tersebut akan terpenuhi oleh pesaing 
sehingga perusahaan akan kehilangan konsumen dan kesempatan 
memperoleh laba akibat kekurangan persediaan. Apabila 
permintaan menurun, maka perusahaan harus berhenti berproduksi 
untuk menghabiskan persediaan produk yang ada untuk memenuhi 
permintaan selanjutnya. Selain itu, pada aktivitas penerimaan bahan 
baku dari petani sering mengalami keterlambatan yang dapat 
menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi benih buncis, 
sehingga jumlah hasil produksi benih buncis juga fluktuatif yaitu 
sebanyak 300-500 kg/hari tergantung jumlah hasil panen. 
Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi CV. Aura 
Seed. 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan 
terlepas dari ketidakpastian atau kejadian peristiwa tak terencana 
yang bisa mempengaruhi aliran bahan dan komponen pada rantai 
pasok. Risiko adalah ancaman yang mungkin terjadi untuk 
mengacaukan aktivitas normal atau menghentikan sesuatu yang 
telah direncanakan (Astutik, 2015). Risiko dapat didefinisikan 
sebagai suatu ketidakpastian yang akan berpengaruh negatif 
terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko juga telah dan 
menjadi isu penting dalam manajemen rantai pasok dalam beberapa 
tahun terakhir (Nasution, 2014). 

Analisis rantai pasok adalah penggunaan informasi sistematis 
yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya dan memperkirakan 
risiko kepada individu atau populasi, properti atau lingkungan (Satria 
dan Djauhar, 2012). Risiko harus dikendalikan karena kalau tidak, 
akan ada peluang masalah pada pasokan bahan yang 
mengakibatkan kerugian finansial kepada perusahaan (Zsdisin 
et.al., 2008). Analisis risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi 
risiko kelembagaan rantai pasok produk benih buncis agar dapat 
diketahui urutan prioritas risiko terbesar yang dapat menjadi 
penyebab permasalahan yang ada di CV. Aura Seed. Hasil 
penilaian risiko rantai pasok akan digunakan sebagai dasar 
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penyusunan strategi untuk meminimalkan risiko yang terjadi di CV. 
Aura Seed. 

Supply chain risk management merupakan suatu kejadian 
potensial dari kecelakaan atau kegagalan untuk menangkap 
peluang dari inbound supply yang akan berakibat pada kehilangan 
atau berkurangnya pendapatan pada sektor keuangan. Risiko pada 
global supply chain meliputi risiko supply, risiko demand, risiko 
operational, dan risiko environmental (Sari, 2015). Konsekuensi dari 
kegagalan mengatur risiko tersebut menjadi lebih buruk dalam rantai 
pasok suatu barang. Maka itu, risiko pasokan adalah masalah 
utama dalam perencanaan dan manajemen organisasi manapun. 
Mengurangi ketidakpastian pasokan, SCRM harus membangun 
pemilihan pemasok dan sistem penilaian yang baik (Sarinah, 2015). 

Metode fuzzy FMEA dipilih karena metode ini memakai logika 
fuzzy dalam mengidentifikasi permasalahan atau penyebab 
kegagalan yang terjadi melalui pertimbangan kriteria severity (S), 
occurance (O), dan detection (D) yang dapat dikombinasikan untuk 
struktur hasil yang lebih fleksibel (Rosyidi, 2016). Metode Fuzzy 
FMEA memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan 
menggunakan metode FMEA tradisional. Beberapa kelemahan 
FMEA tradisional adalah: 1) pernyataan dalam FMEA sering 
subyektif dan kualitatif yang dijelaskan dalam bahasa alamiah, 2) 
ketiga tingkat parameter severity (S), occurance (O), detection (D) 
yang diasumsikan memiliki kepentingan yang sama, ternyata dalam 
praktiknya bobot kepentingan dari ketiga parameter adalah tidak 
sama, 3) Nilai Risk Priority Number (RPN) yang sama dihasilkan 
dari hasil perkalian tingkat S, O, D mungkin menyiratkan 
representasi risiko yang berbeda (Nasution, 2014). Oleh karena itu, 
perlu ditambahkan logika fuzzy untuk memperoleh hasil penilaian 
yang lebih akurat dalam kondisi ketidaksamaan. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu praktis 
untuk menangani secara kuantitatif bermacam hubungan fungsional 
dalam suatu jaringan yang kompleks. AHP adalah suatu metode 
sederhana dan fleksibel yang menampung kreatifitas dalam 
pendekatannya terhadap suatu masalah (Herjanto, 2009). Metode 
ini didasarkan pada kemampuan mengambil keputusan  untuk 
mengkonstruksi persepsi hierarkis dari suatu persoalan multikriteria, 
juga untuk membuat perbandingan baik yang bersifat tangiable dan 
intangiable dari suatu kriteria, atribut atau sifat dari masing-masing 
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elemen keputusan persoalan dan memperbaiki pertimbangan serta 
pengertian mereka melalui pengulangan (Yusuf, 2009). Penetapan 
metode Fuzzy FMEA dan AHP dalam penelitian ini diharapkan 
dapat menentukan risiko-risiko yang terjadi pada rantai pasok 
sekaligus memberikan rekomendasi strategi minimasi risiko di CV. 
Aura Seed Indonesia. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat 
dirumuskan: 
1. Bagaimana menentukan risiko prioritas yang harus di mitigasi 

pada rantai pasok produk benih buncis di CV. Aura Seed 
Indonesia? 

2. Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk meminimumkan 
risiko rantai pasok produk benih buncis pada CV. Aura Seed 
Indonesia? 
 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan risiko prioritas pada rantai pasok produk benih 
buncis di CV. Aura Seed Indonesia. 

2. Menentukan strategi untuk meminimumkan risiko rantai pasok 
produk benih buncis pada CV. Aura Seed Indonesia. 

 
1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi pelaku usaha, dapat digunakan sebagai informasi 

dalam bahan pertimbangan strategi yang harus dilakukan 
untuk mengelola risiko perusahaan. 

2. Membantu mahasiswa atau peneliti dalam membahas atau 
memecahkan permasalahan yang sama. 

 


