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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di CV. Aura Seed Indonesia 
Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pada bulan Juli 2017 sampai 
selesai. Pengolahan data penelitian dilakukan di Laboratorium 
Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Batasan Masalah 

Tujuan dari batasan penelitian ini adalah agar fokus pada 
permasalahan dan tetap pada tujuan penelitian. Batasan masalah 
pada penelitian ini yaitu rantai pasok pada produk benih buncis saja 
dan anggota rantai pasok yang dianalisis adalah anggota primer. 
Anggota primer  tersebut adalah petani (di Kabupaten Kediri) dan 
manufaktur (CV. Aura Seed Indonesia).  

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahap-tahap penelitian yang 
harus ditetapkan terlebih dahulu secara sistematis sebelum 
melakukan pemecahan masalah yang akan dibahas, dengan tujuan 
agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan mempermudah 
dalam analisis permasalahan yang ada. Adapun prosedur dari 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 
3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan wawancara dan 
penelitian langsung terhadap pihak perusahaan  CV. Aura Seed 
Indonesia yang berperan sebagai industri perbenihan sayuran, 
khususnya produk benih buncis di Kecamatan Badas, Kediri. 
Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi  CV. 
Aura Seed Indonesia dan pihak yang berperan dalam rantai pasok 
produk benih buncis CV. Aura Seed Indonesia. Pada tahap  ini 
dilakukan untuk memberikan gambaran umum masalah yang ada di 
CV. Aura Seed Indonesia. Selain itu penulis juga melakukan 
pengamatan langsung, wawancara dengan pakar, dan melakukan 
studi literatur untuk mencari data pendukung variabel risiko rantai 
pasok yang terjadi di CV. Aura Seed Indonesia dan petani sehingga 
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penentuan nilai S, O, dan D dapat dibuktikan kebenarannya dan 
valid.  
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3.3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah 
yang terdapat pada rantai pasok produk benih buncis. Pada 
penelitian ini terdapat risiko yang timbul pada rantai pasok produk 
benih buncis di CV. Aura Seed Indonesia. Berdasarkan identifikasi 
masalah yang dilakukan pada penelitian ini berguna untuk 
mengetahui dan menganalisis permasalahan pada rantai pasok 
produk benih buncis dari petani hingga ke perusahaan CV. Aura 
Seed Indonesia sehingga masalah yang ada pada rantai pasok 
dapat diselesaikan. 

3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dengan mengumpulkan informasi yang ada dari 
berbagai sumber yang dapat digunakan sebagai acuan yang 
mendukung pelaksanaan penelitian. Sumber literatur yang dapat 
digunakan sebagai acuan antara lain berupa buku, jurnal, skripsi, 
tesis, dan informasi dari internet yang dapat mendukung penelitian. 
Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian harus sesuai 
dengan masalah yang ada dalam penelitian. Literatur yang 
digunakan untuk menganalisa risiko sehingga didapatkan tingkat 
prioritas risiko pada masing-masing pelaku rantai pasok 
menggunakan metode Fuzzy FMEA dan mitigasi risiko dengan 
menggunakan metode AHP.  

3.3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, 
yaitu: 

a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari lapangan yang diperoleh 
melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Pada penelitian ini, 
data primer diperoleh dari responden yaitu petani dan perusahaan 
CV. Aura Seed Indonesia yang mengisi kuesioner dan wawancara. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui media perantara. Pada penelitian ini 
data sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal dan laporan penelitian 
terdahulu dengan topik yang sejenis. 
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3.3.5 Penentuan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain: 
a.  Wawancara mendalam (deep interview), merupakan tanya jawab 
secara mendalam yang dilakukan kepada masing-masing 
stakeholder yaitu petani dan perusahaan CV. Aura Seed Indonesia 
untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada 
pada CV. Aura Seed Indonesia. 

b.  Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan 
memberi daftar pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada 
responden yang terkait dengan rantai pasok produk benih buncis. 
Kuesioner akan diberikan kepada beberapa responden pakar yang 
menjadi bagian dari penelitian terkait aktivitas rantai pasok CV. Aura 
Seed Indonesia. 

c.  Observasi, merupakan penelitian yang dilakukan secara 
langsung tentang kondisi dan keadaan yang ada di lapangan untuk 
mengetahui dan mempelajari keadaan lapang yang ada. 

d.  Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai 
kegiatan beserta kondisi yang terdapat di CV. Aura Seed Indonesia. 
Dokumentasi ini bisa berbentuk foto, audio, maupun video. 
Dokumentasi berguna sebagai data penunjang dalam penelitian. 

3.3.6. Penentuan Pakar 

Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah 
responden ahli/pakar, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan 
memahami dengan baik kondisi rantai pasok produk benih buncis 
yang ada di CV. Aura Seed Indonesia. Responden ahli/pakar dalam 
penelitian ini menggunakan empat pakar yang terdiri dari dua pakar 
dari pihak petani dan dua pakar dari pihak CV. Aura Seed 
Indonesia. Dua pakar petani yang menjadi responden adalah petani 
yang telah menjalin kemitraan dengan CV. Aura Seed Indonesia 
yang menanam buncis dan memasok buncis pada pihak CV. Aura 
Seed Indonesia . Petani tersebut adalah petani yang sudah 
bekerjasama lebih dari 5 tahun dan yang paling banyak memasok 
buncis pada CV. Aura Seed Indonesia. Dua pakar dari CV. Aura 
Seed Indonesia merupakan orang yang menjabat sebagai Manajer 
Departemen Produksi dan Manajer Departemen Processing. 
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Pemilihan Manajer Departemen Produksi dan Manajer Departemen 
Processing sebagai pakar karena dua pakar tersebut lebih 
mengetahui tentang kondisi rantai pasok yang ada di CV. Aura Seed 
Indonesia. Pada fuzzy FMEA dan AHP tidak ada aturan tentang 
penentuan jumlah pakar yang digunakan karena yang terpenting 
adalah tingkat kompetensi pakar dalam bidangnya. Kriteria pakar 
yang digunakan adalah memahami dengan pasti dan jelas setiap 
masing-masing bidang keahlian. 

3.3.7. Identifikasi Indikator Risiko Rantai Pasok Benih Buncis 

Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapang dengan pihak 
perusahaan dan petani didapatkan beberapa indikator risiko yang 
terjadi dalam rantai pasok benih buncis. Indikator risiko rantai pasok 
benih buncis pada pihak petani dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
Sedangkan indikator risiko rantai pasok benih buncis pada pihak 
perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.1 Indikator Risiko Pada Pihak Petani  

Jenis Risiko Sumber 

1. Keterlambatan pasokan benih Lucas, (2011) 

2. Benih tidak sesuai standar Urianty, (2014) 

3. Kerusakan selama proses tanam karena hama, 
jamur tanaman dan iklim 

Winanto, (2016) 

4. Kenaikan harga obat dan pestisida Lucas, (2011) 
5. Jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif Winanto, (2016) 
6. Kerusakan selama penanganan pasca panen Winanto, (2016) 

7. Permintaan buncis yang fluktuatif dari 
perusahaan 

Winanto, (2016) 

8. Adanya pesaing dari petani daerah lain Winanto, (2016) 
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Tabel 3.2 Indikator Risiko Pada Pihak Perusahaan (CV. Aura Seed 
Indonesia) 

Jenis Risiko Sumber 

1. Kualitas buncis yang tidak sesuai dengan standar Ridwan, (2014) 
2. Keterlambatan pasokan buncis dari petani Ridwan, (2014) 
3. Kerusakan mesin dan peralatan selama proses 

produksi Ridwan, (2014) 
4. Keterlambatan produksi benih buncis Urianty, (2014) 
5. Hasil produksi produk benih buncis fluktuatif Urianty, (2014) 
6. Produk benih buncis mengalami kehabisan 

persediaan Urianty, (2014) 
7. Produk benih buncis memiliki produk pesaing sejenis Urianty, (2014) 

 
3.3.8 Penyusunan Kuesioner 

Penyusunan kuesioner yang dibuat digunakan untuk 
memenuhi  informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dari pelaku 
rantai pasok yaitu petani dan perusahaan. Kuesioner yang 
digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner untuk identifikasi 
dan pengukuran risiko rantai pasok serta kuesioner untuk 
penentuan strategi minimasi risiko rantai pasok. Kuesioner petama 
digunakan untuk mengidentifikasi serta membobotkan risiko rantai 
pasok dengan penilaian atas faktor occurance, severity, dan 
detection. Setelah didapatkan hasil mengenai potensi risiko yang 
paling berpengaruh terhadap rantai pasok benih buncis maka 
dilakukan penentuan strategi mitigasi terhadap potensi masalah 
yang ada. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan tiap 
alternatif solusi dengan konsep perbandingan berpasangan pada 
kuesioner yang kedua. Kuesinoer untuk Fuzzy FMEA untuk 
manufaktur dan petani dapat dilihat pada Lampiran 1. Kuesioner 
untuk bobot faktor risiko dan AHP dapat dilihat pada Lampiran 2 
dan Lampiran 3. 
 
3.3.9. Pengujian Kuesioner 

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden perlu 
dilakukan uji validitas terhadap kuesioner yang telah disusun. 
Pengujian ini menggunakan jenis validitas tampilan (face validity) 
dan validitas isi (content validity). Face validity akan mengevaluasi 
bentuk dan tampilan dasar dari kuesioner, sementara content 
validity lebih bersifat mengevaluasi hal-hal teknis terkait pertanyaan 
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yang yang ada dalam kuesioner agar sesuai dengan tujuan 
pengukuran. Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan dari pihak 
internal perusahaan yang dilibatkan dalam penilaian risiko rantai 
pasok benih buncis dan pihak akademisi. Jika kuesioner dinyatakan 
sudah valid, maka dapat dilakukan pengisian kuesioner untuk 
pengumpulan data. Namun jika kuesioner tidak valid atau belum 
bisa mewakili tujuan penelitian maka harus dilakukan penyusunan 
ulang kuesioner. 

3.3.10 Analisis Risiko Rantai Pasok dengan Fuzzy FMEA 

Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis) dalam pengukuran risiko rantai pasok 
benih untuk mendapatkan  tingkat prioritas risiko pada masing-
masing pelaku rantai pasok. Fuzzy FMEA merupakan metodologi 
yang memakai logika fuzzy dalam mengidentifikasi permasalahan 
atau penyebab risiko yang terjadi melalui pertimbangan kriteria 
Severity (S), Occurance (O) dan Detection (D). Severity (S), 
merupakan kuantifikasi seberapa besar pengaruh yang diberikan 
jika terjadi kegagalan. Menurut tingkat keseriusan, severity dinilai 
pada skala 1 sampai 10. Skala severity (dampak) ditunjukkan pada 
Tabel 3.3. Occurrance (O), merupakan tingkat kemungkinan 
terjadinya kegagalan. Occurrance ditunjukkan dalam 10 level (1, 
2,…, 10) dari level 1 yaitu hampir tidak pernah terjadi sampai level 
10 yaitu paling mungkin terjadi atau sulit dihindari. Skala occurrance 
(kejadian) ditunjukkan pada Tabel 3.4. Detection (D), merupakan 
tingkat lolosnya penyebab kegagalan dari kontrol yang disediakan. 
Levelnya detection mulai dari 1-10, dimana angka 1 menunjukkan 
kemungkinan untuk lolos dari kontrol sangat kecil (pasti terdeteksi), 
dan 10 yaitu menunjukkan kemungkinan untuk lolos dari kontrol 
adalah sangat besar (tidak terdeteksi). Skala detection (deteksi) 
ditunjukkan pada Tabel 3.5. 

Pada penentuan nilai severity, akan dilakukan pengamatan 
bagaimana dampak yang diakibatkan dari kegagalan tersebut 
apakah berdampak untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu 
lama untuk perusahaan dan petani. Pada penentuan nilai 
occurance, akan dilakukan pengamatan seberapa sering kegagalan 
tersebut terjadi. Pada penentuan nilai detection, akan dilakukan 
pengamatan bagaimana metode yang diterapkan perusahaan dan 
petani untuk mendeteksi kegagalan yang terjadi, apa penyebab dari 
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kegagalan tersebut hingga terus terjadi. Serta bagaimana 
perusahaan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut. 

 
Tabel 3.3. Skala untuk severity 

Rating Efek Efek dari Severity 

1 Tidak ada Tidak berpengaruh 

2 Sangat kecil Sistem dapat beroperasi dengan gangguan kecil 

3 Kecil  Sistem dapat beroperasi dengan mengalami 
penurunan kinerja 

4 Sangat 
rendah 

Sistem dapat beroperasi dengan mengalami 
penurunan kinerja secara signifikan 

5 Rendah Sistem tidak dapat beroperasi tanpa kerusakan 

6 Cukup  Sistem tidak dapat beroperasi dengan kerusakan 
kecil 

7 Tinggi Sistem tidak dapat beroperasi dengan kerusakan 
pada peralatan 

8 Sangat 
tinggi 

Sistem tidak dapat beroperasi dengan kegagalan 
menyebabkan kerusakan tanpa membahayakan 
keselamatan 

9 Serius  Tingkat keparahan sangat tinggi ketika mode 
kegagalan potensial mempengaruhi system safety 
dengan peringatan 

10 Berbahaya  Tingkat keparahan sangat tinggi ketika mode 
kegagalan potensial mempengaruhi system safety 
tanpa peringatan 

Sumber: Wang et al, (2009) 
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Tabel 3.4. Skala untuk occurrance 

Rating Efek Probabilitas Kegagalan 

1 Hampir tidak pernah < 1 dalam 150000 
2 Sedikit 1 dalam 150000 
3 Sangat kecil 1 dalam 15000 
4 Kecil 1 dalam 2000 
5 Rendah 1 dalam 400 
6 Sedang 1 dalam 80 
7 Cukup tinggi 1 dalam 20 
8 Tinggi 1 dalam 8 
9 Sangat tinggi 1 dalam 3 
10 Hampir pasti F>1 dalam 2 

Sumber: Wang et al, (2009) 

Tabel 3.5. Skala untuk Detection 

Rating Efek Kemungkinan deteksi 

1 Hampir pasti Hampir pasti kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

2 Sangat tinggi Sangat tinggi kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

3 Tinggi  TInggi kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

4 Cukup tinggi Cukup tinggi kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

5 Cukup  Sedang kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

6 Rendah  Rendah kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

7 Sangat rendah Sangat rendah kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

8 Kecil  Kecil kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

9 Sangat kecil Sangat kecil kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

10 Hampir 
mustahil 

Tidak ada yang mampu mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan berikutnya 

Sumber: Wang et al, (2009) 
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Pada metode fuzzy FMEA faktor-faktor severity (S), (O) 
occurance, dan (D) detection dapat dievaluasi dengan cara 
linguistik. Istilah linguistik dan fuzzy number yang akan digunakan 
menurut Wang et al, (2009) untuk mengevaluasi faktor-faktor S, O, 
dan D ditunjukkan pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, dan Tabel 3.8. 
Kepentingan relatif dari faktor-faktor S, O, dan D juga dinilai 
bobotnya menggunakan istilah linguistik yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.9. Faktor-faktor S, O, dan D dan bobot kepentingan relatif 
memiliki pola keanggotaan atau membership function yaitu dalam 
bentuk pola segitiga dan trapesium. Pola faktor-faktor skala S, O, D 
dan bobot kepentingan relatif dapat dilihat pada Gambar 3.2, 
Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.  

Tabel 3.6. Fuzzy rating untuk severity 
Rating Severity Fuzzy Number 

Tidak ada Tidak berpengaruh (1, 1, 2) 
Sangat 

kecil 
Sistem dapat beroperasi dengan gangguan 
kecil 

(1, 2, 3) 

Kecil Sistem dapat beroperasi dengan 
mengalami penurunan kinerja 

(2, 3, 4) 

Sangat 
rendah 

Sistem dapat beroperasi dengan 
mengalami penurunan kinerja secara 
signifikan 

(3, 4, 5) 

Rendah Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
kerusakan 

(4, 5, 6) 

Cukup Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil 

(5, 6, 7) 

Tinggi Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan pada peralatan 

(6, 7, 8) 

Sangat 
tinggi 

Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kegagalan menyebabkan kerusakan tanpa 
membahayakan keselamatan 

(7, 8, 9) 

Serius Tingkat keparahan sangat tinggi ketika 
mode kegagalan potensial mempengaruhi 
system safety dengan peringatan 

(8, 9, 10) 

Berbahaya  Tingkat keparahan sangat tinggi ketika 
mode kegagalan potensial mempengaruhi 
system safety tanpa peringatan 

(9,10, 10) 

Sumber: Wang et al, (2009) 
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Gambar 3.2 Grafik Fuzzy Rating Membership Function Severity 
(Wang et al., 2009) 

Tabel 3.7. Fuzzy rating untuk occurance 
Rating Probablility of Occurance Fuzzy Number 

Sedikit Kegagalan tidak akan terjadi (1, 1, 2) 

Rendah Kegagalan relatif rendah (1, 2, 3, 4) 

Cukup Kegagalan terkadang terjadi (3, 4, 6, 7) 

Tinggi Kegagalan yang terjadi berulang-
ulang 

(6, 7, 8, 9) 

Sangat tinggi Kegagalan yang tidak dapat dihindari (8, 9, 10, 10) 

Sumber: Wang et al, (2009) 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3  Grafik Fuzzy Rating Membership Function Occurance 
(Wang et al., 2009) 
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Tabel 3.8. Fuzzy rating untuk detection 
Rating Kemungkinan Terjadinya Detection Fuzzy 

Number 

Hampir pasti Hampir pasti kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(1, 1, 2) 

Sangat tinggi Sangat tinggi kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(1, 2, 3) 

Tinggi  Tinggi kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya 

(2, 3, 4) 

Cukup tinggi Cukup tinggi kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(3, 4, 5) 

Cukup  Cukup kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya 

(4, 5, 6) 

Rendah  Rendah kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(5, 6, 7) 

Sangat 
rendah 

Sangat rendah kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(6, 7, 8) 

Kecil  Kecil kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya 

(7, 8, 9) 

Sangat kecil Sangat kecil kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(8, 9, 10) 

Hampir 
mustahil 

Tidak ada yang mampu mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

(9, 10, 10) 

Sumber: Wang et al, (2009) 
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Gambar 3.4 Grafik Fuzzy Rating Membership Function Detection 

(Wang et al., 2009) 

Tabel 3.9.Fuzzy weight untuk kepentingan relatif faktor risiko 
Istilah Linguistik Fuzzy Number 

Very Low (VL) (0, 0, 0.25) 
Low (L) (0, 0.25, 0.5) 

Medium (M) (0,.25, 0.5, 0.75) 
High(H) (0.5, 0.75) 

Very High (VH) (0.75, 1, 1) 

Sumber: Wang et al, (2009) 
 

Untuk melakukan penilaian faktor-faktor failure mode pada 
FMEA dalam bentuk Fuzzy, maka dapat dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut (Wang et al, 2009): 
a.  Menentukan nilai severity (S), occurance (O), dan detection (D) 

berdasarkan Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan Tabel 3.5. 
b. Melakukan perhitungan agregasi penilaian peringkat Fuzzy 

terhadap faktor severity, occurance, dan detection berdasarkan 
Persamaan 1, Persamaan 2, dan Persamaan 3 dibawah ini. 
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1

𝑛
∑ ℎ𝑗

𝑚
𝑗=1 Ṝ𝑖𝑗

𝐷
 = (∑ ℎ𝑗 

𝑚
𝑗=1 𝑅𝑖𝑗𝐿

𝐷 , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑅𝑖𝑗𝑀

𝐷  , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑅𝑖𝑗𝑈

𝐷 ) (3) 
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Keterangan: 

𝑅𝑖
𝑆 = Nilai agregat dari S (severity) 

𝑅𝑖 
𝑂 = Nilai agregat dari O (occurance) 

𝑅𝑖
𝐷= Nilai agregat dari D (detection) 

ℎ𝑗= Bobot responden 

𝑛 = Jumlah Fuzzy number 
Dimana, Ro = (RoiL, RoiM1, RoiM2, RoiU), Rs = (RsiL, RsiM, RsiU), 
dan Rd = (RdiL, RdiM, RdiU) merupakan nilai agregat dari severity, 
occurance, dan detection yang berpotensi memiliki risiko. 
c. Melakukan perhitungan agregasi bobot kepentingan untuk faktor 

severity, occurance, dan detection berdasarkan Persamaan 4, 
Persamaan 5, dan Persamaan 6 dibawah ini. 

�̃�𝑂=
1

𝑛
∑ ℎ𝑗

𝑚
𝑗=1 �̃�𝑗

𝑂 = (∑ ℎ𝑗 
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝐿

𝑂 , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑀

𝑂  , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑈

𝑂 ) (4) 

�̃�𝑆=
1

𝑛
∑ ℎ𝑗

𝑚
𝑗=1 �̃�𝑗

𝑆 = (∑ ℎ𝑗 
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝐿

𝑆 , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑀

𝑆  , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑈

𝑆 ) (5) 

�̃�𝐷=
1

𝑛
∑ ℎ𝑗

𝑚
𝑗=1 �̃�𝑗

𝐷 = (∑ ℎ𝑗 
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝐿

𝐷 , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑀

𝐷  , ∑ ℎ𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗𝑈

𝐷 ) (6) 

Keterangan: 

𝑤𝑆 = nilai agregat dari bobot Fuzzy S (severity) 
𝑤𝑜 = nilai agregat dari bobot Fuzzy O (occurance) 

𝑤𝐷 = nilai agregat dari bobot Fuzzy D (Detection) 
ℎ𝑗  = bobot responden 

𝑛   = jumlah Fuzzy number 
Dimana, Wo = (WoL, WoM, WoU), Ws = (WsL, WsM, WsU), dan 
Wd = (WdL, WdM, WdU) merupakan nilai agregat dari bobot 
Fuzzy untuk faktor yaitu severity, occurance, dan detection. 

d. Menentukan Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) untuk setiap 
risiko berdasarkan persamaan (7). 

𝐹𝑅𝑃𝑁𝑖 = ( �̃�𝑖
𝑂 ) 

�̃�𝑂

�̃�𝑂+ �̃�𝑆  + �̃�𝐷x  (�̃�𝑖
𝑆 ) 

�̃�𝑆

�̃�𝑂+ �̃�𝑆  + �̃�𝐷  x  ( �̃�𝑖
𝐷 ) 

�̃�𝐷

�̃�𝑂+ �̃�𝑆  + �̃�𝐷 (7) 

Keterangan: 
FRPN : Fuzzy Risk Priority Number 

𝑅𝑖
𝑆       : Nilai agregat dari S (severity) 
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𝑅𝑖 
𝑂       : Nilai agregat dari O (occurance) 

𝑅𝑖
𝐷       : Nilai agregat dari D (detection) 

𝑤𝑆       : Nilai agregat dari bobot Fuzzy S (severity) 
𝑤𝑜       : Nilai agregat dari bobot Fuzzy O (occurance) 

𝑤𝐷      :Nilai agregat dari bobot Fuzzy D (Detection) 
e. Perangkingan dilakukan dari nilai FRPN, dimana rangking yang 

teratas adalah nilai FRPN terbesar yaitu merupakan risiko utama 
yang harus dimitigasi. 

 
3.3.11 Penentuan Strategi Mitigasi Risiko dengan AHP 

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat risiko prioritas atau 
risiko yang berada diatas rata-rata FRPN yang akan dilakukan 
mitigasi. Strategi mitigasi didapatkan dengan melakukan wawancara 
dan brainstorming dengan responden pakar. Penyusunan strategi 
mitigasi risiko dilakukan dengan metode AHP. Berikut merupakan 
langkah-langkah penyusunan AHP sebagai berikut:  
1. Mengidentifikasi masalah dari risiko yang tertinggi dan 

menentukan tujuan, faktor, alternatif strategi dalam usaha 
meminimasi risiko yang terjadi. Tujuan, faktor, dan alternatif yang 
digunakan adalah permasalahan yang ada di CV. Aura Seed 
Indonesia dan petani. 

2. Mendiskusikan penentuan strategi  alternatif dengan pakar di CV. 
Aura Seed dan petani. Serta melakukan pengamatan bagaimana 
evaluasi yang diterapkan perusahaan dan petani untuk strategi 
alternatif tersebut agar risiko yang terjadi dapat diminimasi. 

3. Matrik Perbandingan Berpasangan  
Hasil dari penentuan strategi alternatif berdasarkan hasil dari 
Fuzzy FMEA dan pendapat pakar akan direkap kedalam sebuah 
matrik perbandingan berpasangan. Matrik perbandingan yang 
akan digunakan disesuaikan dengan kriteria maupun sub kriteria. 
Nilai skala perbandingan dan matriks perbandingan berpasangan 
dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11. 
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Tabel 3.10 Nilai Skala Perbandingan  
Nilai Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 
yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 
lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan 
yang berdekatan 

Sumber: Chavez et al., (2012). 

Tabel 3.11 Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria X1 X2 X3 

X1 1   

X2  1  

X3   1 

Sumber: Chavez et al., (2012). 
 
4. Menghitung Vektor Prioritas untuk Kriteria Utama 
a. Nilai yang terdapat dalam satu kolom dijumlahkan dan diberi 
nama total kolom. 

Contoh: 
Kriteria X1 X2 X3 

X1 1   

X2  1  

X3   1 

Total Kolom …. … … 
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b. Setiap entri matriks dibagi dengan total kolomnya 
Contoh: 

Kriteria X1 X2 X3 Total Baris 

X1 1   … 

X2  1  … 

X3   1 … 

Total Kolom …. … … … 

c. Rata-rata dari entri matriks yang terdapat dalam satu baris 
dihitung dan dinyatakan hasilnya sebagai vektor prioritas. Dalam 
perhitungan vektor prioritas adalah dengan menjumlah setiap baris 
per elemen dan dibagi dengan jumlah kriteria. 

Contoh: 
Kriteria X1 X2 X3 Total Baris Vektor 

Prioritas 

X1 1   … … 

X2  1  … … 

X3   1 … … 

Total Kolom …. … … … … 

5. Menghitung Rasio Konsistensi (CR) 
a. Menentukan konsistensi maksimum (𝜆 maks) pada AHP bertujuan 

untuk melihat penyimpangan konsistensi suatu matriks 𝜆 maks 
diperoleh dari hasil perkalian jumlah kolom 1 dengan vektor prioritas 
baris 1, jumlah kolom kedua dikalikan dengan vektor prioritas baris 
2, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan atau dengan rumus: 
 𝜆 maks = Σ (jumlah kolom ke j x Vpi untuk i = j)                                    

   𝜆 maks selalu lebih besar daripada ukuran matriks (n), semakin 
dekat 𝜆 maks dengan nilai n maka nilai observasi dalam matriks 
semakin konsisten. 

𝜆maks =  
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑛
 

Keterangan: 
n : Jumlah kriteria 
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b.  Menghitung Consistensy Index (CI) dengan rumus sebagai 
berikut: 

CI = 
𝜆 maks −n

𝑛−1
 

Keterangan: 
𝜆maks: Rata-rata nilai bobot prioritas 

c.  Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan rumus sebagai 
berikut: 

CR = CI/RI 
Keterangan: 
CR = Consistency Ratio (ratio konsistensi) 
CI  = Consistency Index (indeks konsistensi) 
RI  = Random Index (indeks acak) 

 Kosistensi hirarki dapat diketahui jika nilainya lebih dari 10%, 
maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun, jika rasio 
kosistensi (CI/CR) kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil 
perhitungan bisa dinyatakan benar (Kusrini, 2007). Jadi jika nilai CR 
kurang dari 0,1 dianggap baik sedangkan jika lebih dari 0,1 perlu 
melakukan pengisian ulang untuk menjawab pertanyaan dalam 
kuisioner. Tabel Random Index (RI) dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Nilai acak (RI) matriks 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber: Kusrini, (2007)  
 

6. Melakukan pembobotan variabel dan alternatif strategi untuk 
menentukan variabel risiko dan alternatif strategi yang dijadikan 
prioritas.  
a. Melakukan perkalian terhadap nilai vektor prioritas dari masing-

masing variabel dengan strategi dan menjumlahkan setiap 
barisnya. 
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Contoh: 

 
Rumus :  
Bobot prioritas = (A x X1)+ (B x X1) + (C x X1)  
Keterangan: 
A, B, C = Variabel  
X1, X2, X3= Strategi 

b. Perhitungan tersebut dilakukan hingga strategi terakhir dengan 
cara yang sama hingga diketahui seluruh bobot prioritas dari 
masing-masing alternatif strategi. 

c. Selanjutnya dilakukan pemberian rangking terhadap masing-
masing alternatif strategi berdasarkan nilai bobot prioritas, 
dimana yang memiliki nilai bobot paling besar diberi rangking 
terkecil dan seterusnya. 

d. Dalam menentukan urutan prioritas alternatif stretegi dilakukan 
sesuai dengan urutan rangking masing-masing alternatif strategi 
dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

 
3.3.12. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan diperoleh dari pengolahan dan analisa data 
dengan menjawab tujuan penelitian. Saran yang diberikan dapat 
berupa perbaikan dan pengembangan yang ditujukan kepada CV. 
Aura Seed Indonesia dan penelitian selanjutnya. Kesimpulan dan 
saran diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi badan 
usaha yang menjadi objek penelitian. 
 

 

 

 

 A B C Bobot Rangking 

X1      

X2      

X3      
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