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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Benih Buncis 

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. Polong buncis sangat digemari 
konsumen karena rasanya enak dan gurih. Tanaman kacang buncis 
merupakan salah satu tanaman sayuran yang penting karena 
memiliki kandungan gizi cukup tinggi (Aristya, 2012). Produktivitas 
buncis Nasional tahun 2009 mencapai 9,48 ton/ha, namun pada 
tahun 2010 produktivitas buncis mengalami sedikit penurunan 
menjadi 9,22 ton/ha. Produktivitas buncis masih belum stabil, 
sedangkan nilai kebutuhan konsumsi buncis terus mengalami 
peningkatan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 
diperlukan pemenuhan kebutuhan benih bermutu tinggi untuk 
mendukung peningkatan produksi tanaman buncis (Nuraini, 2016). 

Proses penanganan buncis agar dapat menjadi benih yang 
berkualitas adalah sebagai berikut: 1) Lakukan sortasi terhadap 
polong buncis. 2) Polong dikeringkan dalam ruang pengering 
dengan suhu ± 28°C sampai tercapai kadar air maksimal 11%. 3) 
Jika kadar air masih di atas 11% dilakukan pengeringan ulang 
dengan suhu yang sama. 4)  Jika kadar air mencapai 11% maka 
kulit polong akan terbuka dan dilakukan pembersihan kulit secara 
manual. 5) Dilakukan sortasi benih dari kotoran benih, benih 
abnormal atau rusak mekanis serta campuran varietas lain. 6) 
Dilakukan pengujian daya kecambah, kadar air dan kemurnian 
benih. 7) Pengambilan contoh agar dilakukan dari setiap lot benih. 
8) Semua tempat pengeringan yang dipakai mengeringkan benih 
harus beridentifikasi nama varietas, tanggal  panen, lokasi identitas 
benih tersebut harus tetap ada pada  setiap tahapan prosesing. 9) 
Tidak boleh mencampurkan benih ke dalam satu tempat jika tanggal 
panen berbeda lebih dari 2 hari. 10) Lakukan pengemasan benih, 
yaitu dalam kantung alumunium foil. 11) Seleksi pengujian benih 
datanya dicatat pada administrasi benih dan data salinannya 
disimpan bersama dengan lot benih (Djuariah, 2017). 
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2.2 Manajemen Risiko 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari 
harapan yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan majamenen 
risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk 
mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang 
dihadapi. Manajemen risiko adalah aktivitas perencanaan dan 
pengambilan keputusan yang dirancang untuk menangani terjadinya 
bahaya atau risiko. Risiko yang dimaksud terdiri dari hal hal yang 
mempunyai risiko tinggi, ketidakstabilan dalam permintaan, proses 
internal dan pasokan (Sriwana, 2014). Sasaran pelaksanaan 
manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-
beda dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat 
diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis 
ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, 
organisasi, dan politik. Disisi lain pelaksanaan manajemen risiko 
melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi 
entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi) 
(Suswinarno, 2012). 

Manajemen risiko berhubungan dengan pengelolaan potensi 
potensi risiko dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan 
mengelola risiko-risiko tersebut. Risiko harus dikendalikan karena 
kalau tidak, akan ada peluang masalah pada pasokan bahan yang 
mengakibatkan kerugian finansial pada perusahaan (Herjanto, 
2012). Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian 
risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang 
dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak 
lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan 
menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu 
(Suhartini, 2013). 

2.3 Manajeman Rantai Pasok 

Rantai pasok atau supply chain adalah serangkaian kumpulan 
dari perusahaan yang saling tergantung secara berurutan dan 
bekerjasama dalam pengendalian, pengelolaan dan perbaikan arus 
barang, uang dan informasi dari sisi pemasok di hulu sampai ke sisi 
pengguna akhir. Peran rantai pasok pada prinsipnya adalah untuk 
menambah nilai kepada produk, dengan cara memindahkannya dari 
suatu lokasi ke lokasi lain, atau dengan melakukan proses 
perubahan terhadapnya. Penambahan nilai tersebut dapat 
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diterapkan pada aspek kualitas, biaya-biaya, saat pengiriman, 
fleksibilitas pengiriman dan inovasi (Hidayat, 2012). Terdapat tiga 
komponen dalam rantai pasokan, yaitu: 1) Rantai pasokan hulu 
(upstream supply chain), meliputi berbagai aktivitas perusahaan 
dengan para penyalur, antara lain berupa pengadaan bahan baku 
dan bahan pendamping. 2) Rantai pasokan internal (internal supply 
chain), meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang 
digunakan sampai pada proses produksi. Aktivitas utamanya antara 
lain produksi dan pengendalian persediaan. 3) Rantai pasokan hilir 
(downstream supply chain), meliputi semua aktivitas yang 
melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan. Fokus utama 
kegiatannya adalah distribusi, pergudangan, transportasi dan 
pelayanan (Furqon, 2014). 

Supply chain management adalah suatu metode, alat, atau 
pendekatan untuk mengelola jaringan pada perusahaan (supplier, 
pabrik, distributor, toko, atau  ritel, serta perusahaan pendukung 
seperti penyedia jasa logistik) yang secara bersama-sama bekerja 
untuk menciptakan dan  mengantarkan  suatu  produk ke tangan  
konsumen. Penerapan manajemen rantai pasok (Supply Chain 
Management, SCM) menjadi penting bagi perusahaan, seiring 
dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan sejajarnya 
posisi pemasok dan konsumen sebagai mitra. Dalam SCM, setiap 
perusahaan bertindak sebagai pemasok sekaligus pelanggan suatu 
rantai pasokan (Jakfar, 2015). Manfaat supply chain management 
pada suatu perusahaan sangat penting antara lain untuk kepuasan 
pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan 
membuat perusahaan semakin kuat. Dari berbagai manfaat di atas 
dapat dibayangkan berbagai keuntungan apabila perusahaan 
mengelola supply chain dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan 
supply chain yang baik sangat diperlukan dalam suatu perusahaan 
(Sari, 2015). 

2.4 Manajemen Risiko Rantai Pasok 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata 
“risiko” karena setiap kegiatan tidak pernah terlepas dari risiko, pada 
kegiatan supply chain juga tidak terlepas dari berbagai risiko. 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 
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pendapatan pada sektor keuangan. Manfaat dari SCRM yaitu untuk 
dapat mengidentifikasi dan menilai gangguan supply chain serta 
dapat mengurangi dampak negatif dari kinerja supply chain (Sari, 
2015). Konsekuensi dari kegagalan mengatur risiko tersebut 
menjadi lebih buruk dalam rantai pasok suaptu barang. Maka dari 
itu, risiko pasokan adalah masalah utama dalam perencanaan dan 
manajemen organisasi manapun.  SCRM harus membangun 
pemilihan pemasok dan sistem penilaian yang baik. Bekerja sama 
dengan para pemasok dapat mengurangi risiko operasional dan 
mengurangi kemungkinan kerugian bagi semua anggota rantai 
pasokan (Sarinah, 2015). 

Manajemen risiko rantai pasok adalah suatu kegiatan yang 
terkoordinasi diantara seluruh partner dan secara umum 
menyangkut isu risiko penyimpangan yang potensial terjadi 
(disruption risk) pada seluruh rangkaian proses produksi (time to 
table) dan juga manajemen mitigasinya seperti manajemen 
pasokan, manajemen permintaan, manajemen produksi, 
manajemen informasi dan manajemen keselamatan (Jaya, 2013). 
Risiko rantai pasok dapat diklasifikasikan dalam empat jenis 
kelompok sesuai dengan gangguan yang terjadi selama proses 
rantai pasok, yaitu (Lutfi, 2012): 
1. Supply risk, merupakan kejadian risiko yang berhubungan 

dengan ketersediaan barang dari pemasok serta pada proses 
transportasi/pengiriman. 

2. Demand risk, merupakan kejadian risiko yang berhubungan 
dengan fluktuasi permintaan pelanggan yang meliputi kesalahan 
dalam memprediksi permintaan, ketergantungan pada satu 
pelanggan serta kegagalan dalam pemberian logistik. 

3. Internal risk, merupakan kejadian risiko yang ditimbulkan dari 
internal perusahaan selama proses rantai pasok berlangsung 
seperti kebakaran atau tumpahan bahan kimia yang 
menyebabkan penutupan pabrik, pemogokan tenaga kerja, 
kekurangan karyawan. 

4. External environment risk, merupakan kejadian risiko yang 
ditimbulkan dari luar perusahaan seperti adanya bencana alam, 
regulasi pemerintah, dan ekonomi. 
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2.5. Analisis Risiko 

Risiko adalah probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan 
kerugian ketika kejadian itu terjadi selama periode tertentu. 
Komponen dalam manajemen risiko pada komoditas pertanian yaitu: 
mengidentifikasi dan mengukur sumber risiko, mengevaluasi 
alternatif manajemen risiko, dan menyesuaikan pengendalian risiko 
kepada masing-masing pelaku sepanjang rantai pasok (Aini, 2014). 
Dalam proses rantai pasok ditemui berbagai risiko yang dapat 
mempengaruhi alur rantai pasok tidak dapat berjalan lancar. 
Berbagai risiko yang terjadi dalam rantai pasok dapat menyebabkan 
gangguan pasokan sampai ke konsumen akhir menjadi terlambat 
sehingga 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 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 (Ulfah, 2016). 

Adanya gangguan yang terjadi pada proses rantai pasok 
mengakibatkan terganggunya proses pengolahan bahan baku 
menjadi produk siap jual yang dapat merugikan perusahaan. 
Pentingnya sebuah manajemen risiko bertujuan untuk menganalisa 
dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kegagalan selama 
proses produksi serta menentukan upaya untuk meminimalisir 
dampak dari kegagalan tersebut (Lutfi, 2012). Strategi pengelolaan 
risiko antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, 
meghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung 
sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko 
pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini 
(Suhartini, 2013):  
- Identifikasi risiko  

- Evaluasi dan pengukuran risiko  

- Pengelolaan risiko 

2.6 Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FFMEA) 

Dalam penilitian ini digunakan metode fuzzy FMEA karena 
metode ini memakai logika fuzzy dalam mengidentifikasi 
permasalahan atau penyebab kegagalan yang terjadi melalui 
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pertimbangan kriteria severity (S), occurance (O), dan detection (D) 
yang dapat dikombinasikan untuk struktur hasil yang lebih fleksibel 
(Rosyidi, 2016). Fuzzy FMEA adalah pengembangan dari metode 
FMEA konvensional yang menampilkan flexibility untuk ketakpastian 
akibat informasi yang dimiliki samar maupun unsur preferensi 
subjektif yang digunakan dalam penilaian terhadap mode kegagalan 
yang terjadi. Penambahan konsep Fuzzy pada algoritma FMEA 
memungkinkan data yang digunakan berupa data linguistik ataupun 
data numerik yang akan mempunyai nilai membership pada setiap 
atributnya (Winanto, 2017). 

FMEA adalah teknik penting yang digunakan untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan potensi kegagalan untuk 
meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem yang kompleks 
dan dimaksudkan untuk memberikan informasi untuk membuat 
keputusan manajemen risiko. Tujuan FMEA adalah memprioritaskan 
mode kegagalan produk atau sistem untuk menetapkan sumber 
daya yang terbatas paling banyak item risiko yang serius. Secara 
umum, prioritas risiko (RPN) yang mana diperoleh dengan 
menemukan perkalian O, S, dan D dari kegagalan (Liu, 2013). 
Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis (Fuzzy FMEA) merupakan 
metode yang mampu membantu untuk mengatasi kelemahan 
FMEA. Beberapa kelemahan FMEA konvensional yaitu (1) 
pernyataan FMEA sering subjektif atau kualitatif sehingga sulit untuk 
mengevaluasi keandalan dari produk atau proses secara tepat. (2) 
ketiga tingkat parameter S (Severity), O (Occurance), dan D 
(Detection) diasumsikan memiliki tingkat kepentingan yang sama. 
Dalam kenyataannya nilai S, O, dan D memiliki bobot yang tidak 
sama. (3) nilai RPN yang dihasilkan dari perkalian S, O, dan D dapat 
diperoleh angka yang sama, namun menyiratkan representative 
risiko yang berbeda (Marimin, 2013). 

Prosedur dalam pembuatan FMEA mengikuti beberapa 
tahapan antara lain sebagai berikut (Mc Dermott et al, 2009) : 
1. Mengkaji ulang proses atau produk. 
2. Melakukan brainstorming mode kegagalannya (potencial failure 
mode). 
3. Mendaftarkan efek kegagalannya terhadap setiap mode 
kegagalan. 
4. Menentukan peringkat severity untuk masing-masing mode 
kegagalan. 
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5. Menentukan peringkat occurance untuk masing-masing mode 
kegagalan. 
6. Menentukan peringkat detection untuk masing-masing mode 

kegagalan atau akibat yang terjadi. 
7. Menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) untuk masing-

masing mode kegagalan. 
8. Membuat prioritas mode kegagalan berdasarkan nilai RPN untuk 

dilakukan tindakan perbaikan. 
9. Melakukan tindakan untuk mengeliminasi atau mengurangi 

kegagalan yang paling banyak terjadi. 
10. Mengkalkulasi hasil RPN sebagai mode kegagalan yang 

dikurangi atau di eliminasi. 

Metodologi Risk Priority Number (RPN) merupakan sebuah 
teknik untuk menganalisa resiko yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang potensial yang telah diindentifikasikan selama 
pembuatan FMEA.  Sebuah FMEA dapat digunakan untuk 
mengidentifikasikan cara-cara kegagalan yang potensial untuk 
sebuah produk atau proses. Metode RPN kemudian memerlukan 
analisa dari tim untuk mengunakan pengalaman masa lalu dan 
keputusan engineering untuk memberikan peringkat pada setiap 
potensial masalah menurut rating skala berikut (Laksono, 2017):  
1. Severity, merupakan skala yang memeringkatkan severity dari 

efek-efek yang potensial dari kegagalan.  
2. Occurance, merupakan skala yang memeringkatkan 

kemungkinan dari kegagalan akan muncul.  
3. Detection, merupakan skala yang memeringkatkan kemungkinan 

dari masalah akan di deteksi sebelum sampai ketangan 
pengguna akhir atau konsumen.  

Setelah pemberian rating dilakukan, nilai RPN dari setiap penyebab 
kegagalan dihitung dengan rumus : 

RPN = (S) x (O) x (D) 
Pada fuzzy FMEA, faktor-faktor O, S, dan D dapat dievaluasi 
dengan cara linguistik dan fuzzy number  yang akan digunakan 
untuk mengevaluasi faktor-faktor O, S, dan D. Parameter fungsi 
keanggotaan variabel input dari faktor-faktor  O, S, dan D juga dinilai 
dengan bobotnya menggunakan istilah linguistik pada Tabel 2.1 
(Rosyidi, 2016).  
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Tabel 2.1. Kategori variabel input Fuzzy FMEA 

Sumber: Rosyidi dkk,( 2016) 

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP adalah salah satu metode yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel 
dengan proses analisis bertingkat. Keunggulan AHP menguraikan 
masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 
hirarki. Hirarki sebagai suatu representasi dari sebuah 
permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level 
dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, 
sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari 
alternatif (Irawan, 2017). Teknik ini mampu memberikan penilaian 
tingkat konsistensi pengambil keputusan dalam memberikan nilai 
evaluasi, dengan tingkat kompromi dari penggabungan nilai antar 
pengambil keputusan tidak terlihat (Mulyardi, 2005). 

Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan 
dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir terorganisasi, sehingga 
memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan 
yang efektif atas persoalan tersebut (Marimin, 2004). Pada AHP 
keputusan diambil dengan cara membandingkan secara 
berpasangan alternatif-alternatif yang akan dipilih dengan 
menggunakan kuisioner. AHP menangani berbagai perspektif 
(kriteria) dan tindakan (sub kriteria) dengan derajat yang berbeda 
kepentingan dan menerjemahkan hasil keseluruhan menjadi matrik 
terpadu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Puryono, 
2016) :  
1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.  

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-
unsurnya yaitu kriteria dan alternatif kemudian disusun menjadi 
struktur hierarki.  

Kategori Severity Occurance Detection 

Sangat Rendah 

(VL) 1 1 1 

Rendah (L) 2, 3 2, 3 2, 3 

Sedang (M) 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 

Tinggi (H) 7, 8 7, 8 7, 8 

Sangat Tinggi (VH) 9, 10 9, 10 9,10 
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2. Penilaian kriteria dan alternatif.  

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan 
untuk berbagai persoalan. Skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik 
dalam mengekspresikan pendapat.  

3. Penentuan Prioritas.  
Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk 
menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif.  

4. Konsistensi Logis.  
Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui 
seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak 
menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan 
konsistensi yang rendah. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution dkk, (2014) 
tentang identifikasi dan evaluasi risiko menggunakan Fuzzy FMEA 
pada rantai pasok agroindustri udang, bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik dan sumber risiko, konsekuensi risiko, mengendalikan 
risiko dominan dan mengelola solusi kinerja bisnis rantai pasok 
agroindustri udang. Identifikasi risiko akan dilakukan dengan 
pendekatan what- if analysis dan evaluasi risiko yang dikembangkan 
menggunakan model Fuzzy FMEA. Risiko utama pada rantai pasok 
agroindustri udang adalah kualitas, kuantitas, harga dan waktu 
pengiriman. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku petani 
mempunyai risiko yang paling tinggi pada tingkat pengumpul risiko 
dominan adalah keberadaan loyalitas pemasok, sedangkan pada 
tingkat prosesor risiko dominan adalah keragaman mutu pasok dan 
kontaminasi antibiotik pada komoditi udang. Risiko-risiko yang 
terjadi dalam manajemen rantai pasok agroindustri udang dapat 
diatasi dan diantisipasi dengan cara seluruh stakeholders yang 
terlibat seperti petani, pedagang pengumpul, prosesor, dan eksportir 
harus mengaplikasikan model kontrak berbasis kinerja, sehingga 
masing-masing pelaku mengetahui spesifikasi produk yang 
dibutuhkan, waktu penyerahan, dan harga yang menguntungkan 
berdasarkan ukuran bisnis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chavez et al., (2012) tentang 
penilaian kriteria dan kegiatan pertanian untuk diversifikasi 
tembakau menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP), 
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bertujuan untuk menilai kegiatan diversifikasi dan memberikan 
peringkat kegiatan diversifikasi yang berbeda pada kriteria tersebut. 
Pada penelitian ini dengan menggunakan AHP terdapat lima kriteria 
penting ketika menilai alternatif kegiatan untuk produksi diversifikasi 
tembakau yaitu kontribusi ke laba, kesesuaian untuk kondisi biofisik, 
ketersediaan informasi teknis, kelayakan untuk memasarkan produk, 
dan kontribusi untuk perbaikan tanah. Kelayakan untuk memasarkan 
produk memiliki bobot yang relatif tinggi, sedangkan kriteria lain 
yang memiliki bobot yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa riset 
pasar sangat penting untuk menilai kesesuaian kegiatan pertanian 
saat ini dan potensi sebagai kegiatan diversifikasi untuk pertanian 
tembakau. Bobot yang diperoleh dari kegiatan pertanian 
menunjukkan bahwa kegiatan ternak dan tanaman semi-musim 
panas merupakan alternatif penting. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winanto et al., (2017), tentang 
Integrasi Metode Fuzzy FMEA dan AHP dalam Analisis dan Mitigasi 
Risiko Rantai Pasok Bawang Merah, bertujuan untuk 
mengidentifikasi, menentukan dan merumuskan strategi mitigasi 
risiko rantai pasok bawang merah menggunakan Fuzzy FMEA dan 
AHP. Identifikasi risiko dilakukan terhadap pelaku rantai pasok 
bawang merah termasuk petani (pemasok), tengkulak (distributor) 
dan pengecer (retailer). Penelitian menunjukkan bahwa ada 
beberapa risiko yang teridentifikasi pada para pelaku rantai pasok 
dalam hal penawaran dan permintaan. Prioritas risiko rantai pasok 
petani (pemasok) berkaitan dengan risiko kebijakan pemerintah 
yaitu kebijakan terkait impor bawang merah; prioritas risiko rantai 
pasok perantara (distributor) berkaitan dengan risiko persaingan 
dengan importir bawang merah; dan prioritas risiko rantai pasok 
pengecer adalah risiko pesaing dengan pengecer lainnya. Terdapat 
enam strategi mitigasi alternatif, dan prioritas tertinggi adalah 
memilih varietas yang tepat, diikuti oleh kemitraan, meningkatkan 
promosi, menjaga kualitas, menjaga stabilitas harga, dan menjaga 
persediaan. 
 


