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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Aura Seed Indonesia didirikan pada tanggal 15 Desember 
2006 oleh Ir. Prijadi, Ir. Subandi, Ir. Moh. Istiajid, Drs. Irianto, dan Ir. 
Rudianto. CV. Aura Seed Indonesia didirikan di Jalan Ki Hajar 
Dewantoro Nomor 207 Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten 
Kediri Provinsi Jawa Timur. CV. Aura Seed Indonesia merupakan 
perusahaan lokal yang bergerak dibidang perbenihan tanaman, 
khususnya sebagai produsen benih hortikultura dengan skala 
nasional. CV. Aura Seed Indonesia memproduksi benih dengan 
merek AURA. CV. Aura Seed Indonesia memasarkan produknya di 
seluruh Indonesia. CV. Aura Seed selalu menerapkan teknologi 
pemuliaan tanaman dengan menggabungkan penelitian di lapangan 
dan laboratorium. CV. Aura Seed Indonesia mampu menghasilkan 
produk benih berkualitas, beradaptasi luas, tahan hama dan 
penyakit, dan berproduksi tinggi. CV. Aura Seed memperoleh 
sertifikat untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sesuai standar 
SNI LSSM-BTPH dan KAN (Komite Akreditasi Nasional). 

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. CV. Aura Seed Indonesia melakukan produksi dan 
pengolahan benih serta memasarkan produknya sendiri. Kapasitas 
produksi CV. Aura Seed Indonesia tergantung ukuran mesin yang 
digunakan. Kapasitas produksi mesin kecil hanya 10-15 kg/jam 
namun apabila kualitas benih baik maka bisa mencapai 50 kg/jam 
biasanya mesin ini digunakan untuk memproduksi benih dalam 
kapasitas kecil seperti sawi, bayam, kangkung, tomat dan cabai. 
Kapasitas produksi mesin medium hanya 100-500 kg/jam biasanya 
mesin ini digunakan untuk memproduksi benih dalam kapasitas 
sedang seperti mentimun, melon, semangka, kacang panjang dan 
buncis.  

Produk unggulan CV. Aura Seed Indonesia adalah benih 
buncis. Dimana pada produk tersebut paling dikenal di kalangan 
petani di Kabupaten Kediri. Hal tersebut karena mayoritas petani 
sayur di Kabupaten Kediri menanam buncis. Produk benih buncis 
lebih digemari daripada produk lain karena tingkat produktivitasnya 
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tinggi dan tahan hama dan penyakit. Diagram alir proses produksi 
benih buncis di CV. Aura Seed Indonesia dapat dilihat pada 
Gambar 4.1. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alir Proses Produksi Benih Buncis di CV. Aura 
Seed Indonesia 
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Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat diagram alir proses 
produksi benih buncis di CV. Aura Seed Indonesia. Pada pihak 
petani melakukan proses penanganan pasca panen yaitu dengan 
melakukan sortasi terhadap buncis gelondong. Setelah dilakukan 
sortasi pada buncis gelondong selanjutnya dilakukan pengeringan 
dibawah sinar matahari selama ± 2 hari hingga kadar air ≤12%. 
Sebelum dikirim ke perusahaan, dilakukan pemisahan biji buncis 
dan kulit buncis. Biji buncis yang telah dikirim ke perusahaan, 
selanjutnya dilakukan proses grading untuk memisahkan biji buncis 
berdasarkan kualitas dan ukuran biji buncis. Proses selanjutnya 
adalah dengan melakukan penyortiran polong buncis dari kotoran 
benih, benih abnormal, dan cvl (campuran varietas lain). Biji buncis 
yang telah disortir kemudian dilakukan pengujian kadar air dengan 
standar kadar air ≤12%, uji kemurnian benih dengan standar benih 
murni yaitu 98%, dan uji daya tumbuh dengan standar daya 
berkecambah minimal 80%. Biji buncis tidak lolos uji kadar air, uji 
kemurnian benih, dan uji daya tumbuh maka biji buncis akan 
dilakukan proses grading ulang. Biji buncis yang lolos uji kadar air, 
uji kemurnian benih dan uji daya tumbuh selanjutnya dilakukan 
proses seed treatment untuk menambah daya tahan benih terhadap 
hama, jamur dan penyakit tanaman ketika dibudidayakan. Benih 
yang telah dilakukan seed treatment kemudian dikeringkan 
menggunakan mesin pengering untuk mencapai kadar air ≤11% dan 
selanjutnya dilakukan pengemasan. 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden adalah orang-orang yang membantu melakukan 
penilaian risiko yang terjadi pada rantai pasok buncis di CV. Aura 
Seed Indonesia. Responden melakukan penilaian terhadap 
kuesioner yang digunakan untuk menentukan risiko prioritas dan 
menentukan strategi mitigasi pada risiko prioritas. Pada penelitian ini 
terdapat 4 responden yang terdiri dari 2 responden pihak petani dan 
2 responden pihak perusahaan.  

Responden pihak petani adalah Bapak Muhsin pemilik lahan 
buncis yang telah bekerjasama selama 11 tahun dan Bapak Dwi 
pemilik lahan buncis yang telah bekerjasama selama 11 tahun, 
masing-masing diberikan bobot 50% sehingga total bobot pihak 
petani 100%. Responden pihak perusahaan adalah Bapak Anas 
sebagai Manager Departemen Processing CV. Aura Seed Indonesia 
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selama 5 tahun dan Bapak Hendi sebagai Manager Departemen 
Produksi CV. Aura Seed Indonesia selama 4 tahun, masing-masing 
diberikan bobot 50% sehingga total bobot pihak perusahaan 100%. 
Pembobotan responden FMEA didukung oleh penelitian Wang et al., 
(2009), yang menyatakan tim penilai FMEA berasal dari beberapa 
departmen yang berbeda sehingga memiliki pengetahuan dan 
pengalaman yang berbeda. Perbedaan pengetahuan dan 
pengalaman tersebut diatasi dengan memberikan bobot yang 
berbeda pada masing-masing anggota tim penilai FMEA dengan 
total keseluruhan bobot adalah 100%.  

 
4.3 Hasil Pengujian Kuesioner  

Pengujian kuesioner dilakukan dengan uji validitas terhadap 
kuesioner yang telah dibuat sebelum kuesioner disebarkan kepada 
responden.  Pengujian validitas ini dilakukan dengan bantuan 3 
pihak yaitu satu orang pihak akademisi, satu orang pihak petani dan 
satu orang pihak CV. Aura Seed Indonesia. Pengujian kuesioner 
dilakukan berdasarkan validitas tampilan dan validitas isi. Validasi 
digunakan untuk menyesuaikan tampilan dan isinya agar mudah 
dipahami dan tidak memberikan kesalah pemahaman responden. 
Berdasarkan hasil pengujian kuesioner fuzzy FMEA, dilakukan 
penyusunan ulang untuk memudahkan responden dalam pengisian 
kuesioner.  

Berdasarkan validitas tampilan telah dievaluasi bentuk dan 
tampilan dasar dari kuesioner, seperti menggabungkan tabel 
severity menjadi satu untuk setiap risiko, begitu juga dengan tabel 
occurance dan detection. Adapun berdasarkan validitas isi telah 
dievaluasi hal-hal teknis yang berkaitan dengan pertanyaan yang 
ada dalam kuesioner agar sesuai dengan tujuan pengukuran, 
seperti menggunakan skala tidak ada hingga berbahaya untuk faktor 
severity, skala hampir tidak pernah hingga hampir pasti untuk faktor 
occurance dan skala hampir pasti hingga hampir mustahil untuk 
faktor detection. Kuesioner yang telah diperbaiki selanjutnya 
digunakan untuk memperoleh data terkait.  
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4.4 Anggota Rantai Pasok Benih Buncis 

a. Supplier 
Supplier dalam rantai pasok benih buncis berguna sebagai 

penyedia biji buncis yang akan diolah menjadi benih berkualitas. 
Dalam hal ini yang berperan sebagai supplier adalah petani mitra. 
Petani mitra yang menjadi suplier biji buncis ada 2 orang, dimana 2 
petani tersebut masing-masing memasok biji buncis ke perusahaan 
(CV. Aura Seed Indonesia) sebanyak ± 10 ton/tahun.  
b. Manufacture 

Manufaktur dalam rantai pasok benih buncis ini adalah CV. 
Aura Seed Indonesia. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikat 
untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sesuai standar SNI 
LSSM-BTPH dan KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk benih 
buncis yang diproduksinya. Terdapat dua jenis buncis yang 
dihasilkan oleh CV. Aura Seed Indonesia yaitu Mustika dan Jimas. 
Buncis tersebut dikemas dengan berat 500 dan 100 gram per 
kemasan. 

 
Tabel 4.1 Deskripsi Varietas Buncis Mustika dan Varietas Buncis 

Jimas 

No 
Nama Varietas 

Mustika Jimas 

1 Warna biji putih Warna biji emas 

2 Warna polong hijau muda Warna polong hijau keputihan 
3 Panjang polong 17-20 cm Panjang polong 17-20 cm 

4 
Umur panen 40-50 hari setelah 
tanam 

Umur panen 45-50 hari setelah 
tanam 

5 Tanaman sangat produktif Tanaman sangat produktif 

6 Mampu beradaptasi dengan baik 
Mampu beradaptasi dengan 
baik 

Sumber : CV. Aura Seed Indonesia, (2018) 
 
c. Distributor 

Distributor dalam rantai pasok benih buncis berguna untuk 
menyalurkan buncis yang diproduksi CV. Aura Seed hingga sampai 
ke retailer. CV. Aura Seed menggunakan distributor untuk 
memasarkan produknya. Pasar dari benih buncis CV. Aura Seed 
berada diseluruh Indonesia yaitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, 
Bengkulu, Jawa Barat, Lampung, dan lain lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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d. Retailer 

Retailer dalam rantai pasok benih buncis berguna untuk 
menyalurkan buncis hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam 
rantai pasok benih buncis, retailer berperan penting untuk 
memasarkan benih buncis. Retailer bertugas untuk memasarkan 
produk agar produk dapat dikenal oleh konsumen dan dapat 
digunakan oleh konsumen. 
e. End Consumer 

End Consumer dalam rantai pasok benih buncis adalah petani 
yang menggunakan buncis CV. Aura Seed namun bukan termasuk 
petani mitra. Target pasar dari benih buncis CV. Aura Seed berada 
di Pulau Jawa, Jambi, Bengkulu, dan Lampung karena daerah 
tersebut merupakan penghasil buncis terbesar di Indonesia. 
 
4.5 Aktivitas Rantai Pasok Benih buncis 

4.5.1 Aktivitas Rantai Pasok Petani 

Petani buncis merupakan salah satu anggota rantai pasok 
benih buncis, yang berperan sebagai suplier buncis. Petani buncis 
yang bekerjasama dengan CV. Aura Seed Indonesia merupakan 
petani yang dikoordinasi oleh kelompok tani. Petani buncis tersebut 
berasal dari Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri Kabupaten 
Kediri, dengan total luas lahan sekitar 10 hektar. Dalam sekali 
panen para petani dapat menghasilkan buncis sebanyak ± 10 ton / 
tahun tergantung dari faktor cuaca dan kesuburan tanah menjadi 
penentu keberhasilan panen. Aktivitas rantai pasok petani buncis 
dimulai dengan menyiapkan lahan yang dilakukan untuk memenuhi 
unsur hara yang diperlukan dalam budidaya tanaman buncis, 
kemudian penyediaan benih buncis berkualitas baik yang disuplai 
dari CV. Aura Seed Indonesia sesuai varietas yang di inginkan 
petani, penanaman buncis dilakukan dilahan persawahan, dilakukan 
perawatan tanaman buncis, dilakukan pemupukan dengan pupuk 
organik (pupuk kandang) dan pupuk anorganik (pupuk kimia), dan 
pengendalian hama dan penyakit kemudian proses pemanenan 
buncis.  
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Masa tanam buncis siap panen adalah selama 40-50 hari 
setelah tanam atau ± 2 bulan tergantung kondisi cuaca. 
Penanganan pasca panen petani buncis yaitu melakukan sortasi, 
grading, dan ekstraksi (proses pemisahan biji buncis dan kulit). 
Pendistribusian buncis kepada perusahaan dilakukan sesuai 
permintaan dari perusahaan, sarana distribusi menggunakan mobil 
pick up yang disediakan oleh perusahaan sehingga pengiriman 
dapat dilakukan tepat waktu. Terjadinya keterlambatan pengiriman 
buncis ke perusahaan terjadi karena keterbatasan sarana 
transportasi, kurangnya tenaga kerja pasca panen, dan terjadi 
kesalahan informasi antara petani dan perusahaan.  

4.5.2 Aktivitas Rantai Pasok Perusahaan 

Perusahaan yang terdapat dalam rantai pasok benih buncis ini 
adalah CV. Aura Seed Indonesia. CV. Aura Seed Indonesia 
memproduksi benih buncis yang dikemas menggunakan alumunium 
foil. Benih buncis yang diproduksi CV. Aura Seed terdapat 2 varietas 
yaitu Mustika dan Jimas. Setelah mengetahui dan mengamati 
secara langsung kondisi di CV. Aura Seed Indonesia, maka langkah 
selanjutnya yaitu mengidentifikasi rantai pasok yang telah 
diterapkan oleh perusahaan. Sesuai dengan Douglas (2005), maka 
terdapat 3 aliran dalam sebuah proses rantai pasok yaitu aliran 
barang, aliran informasi dan aliran finansial. Aliran barang yang 
mengalir terdapat 2 macam yaitu bahan baku yang berasal dari 
supplier dan diterima manufacturer (perusahaan) serta benih buncis 
yang mengalir dari perusahaan kemudian distributor, retailer dan 
berakhir di end customer. Aliran informasi yang bergerak dalam 
sistem rantai pasok perusahaan yaitu jadwal pengiriman, jumlah 
permintaan, kapasitas dan data penjualan. Aliran finansial yang 
mengalir dalam sistem rantai pasok yang telah diterapkan yaitu 
uang dan invoice. Sistem rantai pasok yang diterapkan CV. Aura 
Seed Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Sistem  Rantai Pasok CV. Aura Seed Indonesia 
 

Rantai pasok produk benih buncis menggunakan tipe jaringan 
distribusi manufacturer storage with direct shipping. CV. Aura Seed 
Indonesia selaku manufaktur mendistribusikan produk secara 
langsung ke konsumen melalui ritel, semua persediaan produk 
disimpan di perusahaan dan konsumen dapat melakukan pembelian 
produk secara langsung di perusahaan. Menurut Chopra (2007), 
manufacturer storage with direct shipping adalah tipe jaringan 
distribusi yang menyalurkan barangnya secara langsung kepada 
konsumen melalui pengecer yang mengambil pesanan dan 
melakukan pengiriman. Dalam beberapa produsen menjual 
langsung ke konsumen. 
 
4.5.3 Identifikasi Risiko Rantai Pasok Benih Buncis 

Identifikasi risiko dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 
pakar dan melakukan wawancara mendalam dengan pakar. 
Dilakukan pengolahan data dari hasil pengisian kuesioner. 
Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan didapatkan 15 risiko 
yang terjadi pada rantai pasok benih buncis di CV. Aura Seed 
Indonesia yang terbagi dalam 2 pihak yaitu pihak petani ada 8 risiko 
dan pihak perusahaan ada 7 risiko. Daftar risiko yang diperoleh 
dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. 

 
 
 

 = Aliran Barang (bahan baku, produk benih buncis) 

= Aliran Informasi (jadwal pengiriman, jumlah permintaan, 

kapasitas produksi, data penjualan) 

 = Aliran Finansial (uang, invoice) 
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4.5.3.1 Risiko Pihak Petani 

1. Keterlambatan pasokan benih  
Risiko keterlambatan pasokan benih terjadi karena banyaknya 

petani yang membutuhkan pasokan benih dari perusahaan. Petani 
buncis yang bermitra dengan CV. Aura Seed sebanyak 4 kelompok 
tani di Kabupaten Kediri sedangkan masih banyak petani buncis lain 
yang bermitra dengan CV. Aura Seed yang berada diluar Kabupaten 
Kediri. Banyaknya petani yang bekerja sama dengan CV. Aura Seed 
memungkinkan terjadinya keterlambatan pengiriman benih karena 
mayoritas lokasi petani yang menanam buncis jauh dari 
perusahaan. Keterlambatan pasokan benih dapat mempengaruhi 
berlangsungnya proses tanam buncis.  Menurut Djuariah (2017), 
waktu terbaik untuk penanaman buncis adalah pada waktu musim 
hujan atau akhir musim kemarau. Kekurangan air pada waktu 
berbunga (anthesis) dan pengisian kelembaban terjadi waktu 
tanaman muda berdaun dua atau tiga helai maka pengaruh buruk 
akan muncul terhadap pertumbuhan dan inisiasi buah sehingga 
menghasilkan kematangan yang sangat bervariasi. Pada umumnya 
daerah-daerah dengan curah hujan 1500 mm – 2500 mm setiap 
tahunnya adalah cocok untuk penanaman buncis. 

2. Benih tidak sesuai standar 
Risiko benih tidak sesuai standar terjadi karena adanya 

kerusakan selama pengiriman ke petani. Kerusakan benih juga bisa 
terjadi karena proses produksi benih buncis di perusahaan 
mayoritas menggunakan tenaga manusia atau manual, hal tersebut 
memungkinkan terjadinya kerusakan lebih tinggi yang dipengaruhi 
oleh kelalaian dari tenaga kerja. Penurunan kualitas benih dapat 
juga disebabkan oleh kesalahan dalam penyimpanan. Standar benih 
buncis meliputi kemasan masih baik atau utuh, kadar air ≤11%, 
kemurnian benih 99%, dan daya berkecambah minimal 80%, 
Menurut Djuariah (2017), Faktor luar yang mempengaruhi umur 
simpan benih adalah temperatur dan RH ruang simpan. 
Penggunaan kemasan sangat berperan penting dalam usaha 
mempertahankan viabilitas benih dalam periode penyimpanan. 
Semakin dingin suhu (4-5°C) dan kelembaban semakin rendah 
(45%) masa simpan semakin panjang dan dapat mencapai lebih dari 
3 tahun faktor suhu dan kelembaban gudang benih sangat 
berpengaruh  terhadap umur simpan dan daya kecambah benih. 
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Suhu rendah dan kelembaban rendah adalah syarat utama agar 
benih memiliki umur simpan lama serta viabilitas tetap tinggi. 
Kebersihan gudang harus terjaga agar hama gudang tidak 
menimbulkan kerugian, terutama jika tempat penyimpanan bersuhu 
panas, lembab dan kotor. Benih  buncis termasuk benih yang masa 
simpannya pendek, maka uji  daya kecambah sebaiknya dilakukan 
setiap 6 bulan sekali. 

 
3. Kerusakan selama proses tanam karena hama, penyakit 

tanaman dan iklim 
Risiko buncis mengalami kerusakan selama proses tanam 

karena hama, penyakit tanaman dan iklim terjadi karena dalam 
budidaya buncis hama, penyakit dan kondisi iklim adalah masalah 
yang tidak bisa dihindari. Kondisi iklim merupakan faktor yang peling 
berpengaruh selama budidaya buncis karena mempengaruhi 
produksi buncis. Adanya hama serta penyakit tanaman juga 
tergantung kondisi iklim. Menurut Hendrik (2012), petani 
mengatakan bahwa pengaruh hama dan penyakit tumbuhan sangat 
mempengaruhi pengendalian kualitas. Penyerangan hama yang 
sangat rutin membuat para petani lebih meningkatkan perawatan 
seperti pemberian pestisida kepada tanaman yang mulai 
menandakan adanya penyerangan hama dan penyakit. Penyakit 
yang diakibatkan oleh hama pada tanaman buncis meliputi patek 
(bintik hitam pada permukaan polong) yang diakibatkan oleh 
cendawan cercospora canescens. Penyakit ini menyebar melalui 
sisa-sisa tanaman yang sakit, angin, percikan air, dan biji ataupun 
polong buncis 

4. Kenaikan harga pupuk dan pestisida 
Risiko kenaikan harga pestisida terjadi karena petani yang 

bekerja sama dengan CV. Aura Seed hanya mendapatkan suplai 
bahan baku benih buncis saja dari CV. Aura Seed, sehingga petani 
harus memenuhi sendiri untuk kebutuhan pupuk dan pestisida. 
Risiko mengalami kenaikan harga obat pestisida dan pupuk terjadi 
karena ketersediaan pestisida dan pupuk yang ada di pasar sangat 
sedikit sehingga menyebabkan harga pestisida dan pupuk menjadi 
naik. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang 
diperoleh petani karena tejadinya peningkatan biaya produksi. 
Risiko ini biasanya terjadi pada saat musim tanam buncis sehingga 
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kebutuhan akan pestisida dan pupuk tinggi. Untuk mengurangi risiko 
ini biasanya petani melakukan pembelian pupuk sebelum 
persediaan pupuk habis dan harga pupuk normal.  

Menurut Coen (1999), pestisida merupakan bahan-bahan 
kimia atau alami yang memberantas populasi hama terutama 
dengan cara membunuh organisme hama, apakah itu serangga, 
penyakit, gulma, atau hewan. Penggunaan pestisida meningkat 
dengan pesat khususnya di negara-negara berkembang, dimana 
pestisida dianggap sebagai suatu cara mudah untuk meningkatkan 
produksi dan seringkali secara aktif dipromosikan dan di subsidi. 
Tidak terduganya ketergantungan yang semakin meningkat 
terhadap pestisida dan pupuk buatan menyebabkan peningkatan 
harga pupuk kimia di pasaran. Hal tersebut  sering mengakibatkan 
harga yang lebih tinggi ditingkat konsumen dan harga yang lebih 
rendah di tingkat produsen. 

5. Jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif 
Risiko jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif terjadi karena 

banyak petani yang gagal panen akibat perubahan cuaca dan jika 
kelembaban terlalu tinggi. Hal tersebut akan menyebabkan 
serangan hama dan penyakit pada tanaman buncis yang 
mengakibatkan jumlah hasil panen yang tidak menentu. Risiko 
jumlah hasil panen yang fluktuatif oleh proses budidaya yang 
dilakukan seperti persiapan lahan, perawatan tanaman, dan 
pemanenan serta kondisi cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim 
dapat mempengaruhi jumlah hasil panen, jika curah hujan terlalu 
tinggi maka kemungkinan terjadinya gagal panen juga tinggi, jika 
curah hujan terlalu rendah maka tanaman buncis tidak akan tumbuh 
maksimal karena tanaman buncis adalah komoditas yang 
memerlukan kelembaban yang cukup.  

Menurut Djuariah, (2017), pada umumnya tanaman buncis 
tidak membutuhkan curah hujan yang khusus, hanya ditanam di 
daerah dengan curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun. Umumnya 
tanaman buncis memerlukan cahaya matahari yang banyak atau 
sekitar 400-800 feetcandles. Dengan diperlukan cahaya dalam 
jumlah banyak, berarti tanaman buncis tidak memerlukan naungan. 
Suhu udara ideal bagi pertumbuhan buncis adalah 20-25°C. Pada 
suhu < 20°C, proses fotosintesis terganggu, sehingga pertumbuhan 
terhambat, jumlah polong menjadi sedikit. Pada suhu  25°C banyak 
polong hampa (sebab proses pernafasan lebih besar dari pada 
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proses fotosintesis), sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak 
untuk pernapasan dari pada untuk pengisian polong. Kelembaban 
udara yang diperlukan tanaman buncis ± 55% (sedang). Perkiraan 
dari kondisi tersebut dapat dilihat bila pertanaman sangat rimbun, 
dapat dipastikan kelembapannya cukup tinggi. 

Menurut Kusumiyati, (2015), salah satu penyebab dari 
menurunnya produksi buncis adalah keterbatasan lahan yang 
kondisinya tidak sesuai dengan lingkungan tumbuh buncis. Di 
Indonesia, masih banyak lahan yang tergolong sub optimal, 
sedangkan buncis menghendaki media tanam dengan drainase 
yang baik. Pemupukan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 
persediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga 
produksi dan mutu hasil tanaman pun akan meningkat. 
Penambahan bahan organik tanah dapat berperan terhadap 
pertumbuhan buncis. Buncis umumnya dipanen saat muda dengan 
interval waktu 2-3 hari, atau setelah polongnya memenuhi kriteria 
panen. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan polong buncis yang 
tidak serempak. Polong yang dipanen pada interval waktu 2 hari 
cenderung memiliki kualitas yang lebih memenuhi standar, apabila 
dibandingkan dengan polong yang dipanen pada interval waktu 3 
hari, karena semakin lama interval panen maka semakin tua polong 
buncis. 

 
6. Risiko kerusakan selama penanganan pasca panen 

Risiko kerusakan selama penanganan pasca panen terjadi 
karena petani mengirim pasokan buncis ke perusahaan dalam 
bentuk biji sehingga petani perlu melakukan proses penanganan 
pasca panen yaitu sortasi, grading dan mengeluarkan biji buncis dari 
kulitnya (ekstraksi). Hal tersebut menyebabkan petani membutuhkan 
tenaga kerja untuk melakukan proses penanganan pasca panen 
karena proses pemisahan biji buncis dan kulit dilakukan secara 
manual. Risiko kerusakan biji buncis lebih besar karena 
keterbatasan pengetahuan akan penanganan pasca panen yang 
baik dari tenaga kerja yang digunakan. 

Menurut Yusuf (2006), kerusakan hortikultura dapat dipercepat 
bila penanganan selama panen atau sesudah panen kurang baik. 
Sebagai contoh, komoditi tersebut mengalami luka memar, tergores, 
atau tercabik atau juga oleh penyebab lain seperti adanya 
pertumbuhan mikroba. Disini pentingnya penanganan pasca panen 
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yang dapat menghambat proses pengrusakan bahan antara lain 
melalui pengawetan, penyimpanan terkontrol, dan pendinginan. 
Karena sifat bahan yang mudah rusak (perishable) maka 
penanganan pasca panen harus dilakukan secara hati-hati. 
Kegiatan pasca panen sendiri berawal dari sejak komoditas 
hortikultura diambil/dipisahkan dari tanaman (panen) sampai pada 
komoditas tersebut sampai di konsumen.  
 
7. Permintaan buncis yang fluktuatif dari perusahaan 

Risiko permintaan buncis yang fluktuatif dari perusahaan 
terjadi karena permintaan pasar akan buncis juga selalu mengalami 
fluktuasi. Permintaan pasar yang tinggi akan buncis menyebabkan 
perusahaan meningkatkan jumlah permintaan pasokan buncis dari 
petani. Permintaan pasar yang rendah akan buncis menyebabkan 
perusahaan juga akan menurunkan jumlah permintaan pasokan 
buncis dari petani.  

Menurut Kenneth (2008), pada rantai pasokan, beberapa 
ketidakpastian muncul karena beberapa kejadian tidak dapat 
diramalkan seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman 
yang terlambat dari pemasok, bagian atau bahan mentah yang 
cacat, atau proses produksi yang terhenti. Untuk memuaskan 
pelanggan, produsen biasanya mengatasi ketidakpastian dan 
kejadian-kejadian tak teramalkan lainnya dengan menyimpan bahan 
baku atau produk yang lebih banyak pada persediaan daripada 
yang sebenarnya dibutuhkan. Stok pengaman ini bertindak sebagai 
penyangga untuk kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan. 
Walaupun kelebihan persediaan itu mahal, tingkat persediaan yang 
rendah juga memakan biaya tinggi, karena bisnis akan merugi jika 
ada pemesanan yang dibatalkan. 

8. Adanya pesaing dari petani daerah lain 
Risiko adanya pesaing dari petani daerah lain terjadi karena 

banyaknya petani buncis yang menjadi pemasok dari CV. Aura 
Seed seperti petani didaerah Kediri, Nganjuk dan Jember. 
Persaingan terjadi pada segi harga, kualitas, kuantitas dan kesiapan 
dalam memenuhi permintaan buncis dari perusahaan. Pesaing akan 
mempengaruhi penjualan buncis, karena pangsa pasar yang sama 
membuat petani perlu menyusun strategi agar tidak kalah saing 
seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pasokan. 
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4.5.3.2 Risiko Pihak Perusahaan 

1. Kualitas biji buncis yang tidak sesuai dengan standar 
Risiko kualitas buncis yang tidak sesuai dengan standar dapat 

mempengaruhi kualitas produk akhir buncis. Biji buncis yang tidak 
sesuai standar secara fisik tidak akan diolah untuk menjadi benih 
berkualitas. Standar biji buncis yang ditetapkan oleh CV. Aura Seed 
Indonesia yaitu kadar air ≤12% jenis polongnya bagus, dan tidak 
busuk. Risiko ini terjadi satu hingga dua kali dalam satu tahun ketika 
terjadi perubahan iklim. Risiko kualitas biji buncis tidak dapat 
dideteksi atau dikontrol oleh CV. Aura Seed Indonesia karena 
pertumbuhan buncis  dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan hama. 
Kualitas biji buncis dari petani akan mempengaruhi produk akhir 
benih buncis yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2. Keterlambatan pasokan biji buncis dari petani 
Risiko keterlambatan pasokan biji buncis terjadi karena 

minimnya tenaga kerja untuk panen, kendala transportasi dan tidak 
lancarnya aliran informasi dari perusahaan kepada petani. Hal 
tersebut dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan perusahaan 
untuk menghasilkan suatu produk sehingga akan menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan. Keterlambatan pasokan buncis biasanya 
terjadi sekitar 1 hingga 2 hari.  

Menurut Francka (2016), untuk menjamin kelancaran proses 
produksi, ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya 
oleh pihak produksi merupakan faktor yang sangat penting. 
Persediaan bahan baku dan bahan pendukung ini perlu 
direncanakan secara matang dan dikontrol dengan ketat agar dapat 
memberikan hasil yang sesuai sasaran. Oleh karena itu, perlu 
dirancang suatu aplikasi pengadaan bahan baku yang menyajikan 
informasi tentang proses pengadaan bahan-bahan material. Dengan 
adanya pengelolaan pada persediaan bahan baku diharapkan dapat 
berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Namun, kualitas 
bahan baku yang baik juga harus diperoleh dari supplier yang 
memberikan harga paling terjangkau. Dengan demikian perusahaan 
juga perlu melakukan penilaian performa supplier sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. 
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3. Kerusakan mesin dan peralatan selama proses produksi 
Risiko kerusakan mesin dan peralatan selama proses produksi 

terjadi pada proses grading biji buncis dengan menggunakan mesin 
ayak gravity, karena mesinnya sudah usang dan kurangnya 
pemeliharaan perawatan mesin yang dilakukan oleh perusahaan. 
Kerusakan pada mesin ayak gravity dapat menurunkan keakuratan 
mesin dalam menggrading biji buncis. Hal tersebut menyebabkan 
biji buncis harus dilakukan grading ulang sehingga memerlukan 
waktu yang lebih lama lagi dan menghambat proses pengolahan 
selanjutnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Budiyanti 
et al, (2015), semakin seringnya mesin bekerja untuk memenuhi 
target produksi yang kadang melebihi kapasitas dapat menurunkan 
kemampuan mesin, menurunkan umur mesin dan sering 
membutuhkan pergantian komponen yang rusak. 

4. Keterlambatan produksi benih buncis 
Risiko keterlambatan produksi benih buncis terjadi karena 

kurangnya informasi yang terjalin antara pihak perusahaan dan 
petani. Proses produksi benih buncis tergantung dari hasil panen 
petani sehingga jika sewaktu – waktu ada panen maka proses 
produksi benih buncis bisa berjalan. Kurangnya tenaga panen dan 
tenaga pengiriman buncis ke perusahaan menyebabkan 
keterlambatan pengiriman pasokan buncis ke perusahaan sehingga 
hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan proses produksi 
benih buncis. Menurut Azmi et al, (2015) keterlambatan dalam 
proses penyelesaian produk dapat berdampak pada keterlambatan 
pengiriman pesanan ke pelanggan. Hal ini terkait dengan 
penjadwalan yang dilakukan oleh perusahaan. 

5. Hasil produksi benih buncis fluktuatif 
Risiko hasil produksi benih buncis fluktuatif terjadi karena 

kapasitas produksi benih buncis tergantung dari kuantitas hasil 
panen petani yaitu 300-500 kg per hari. Hal tersebut menyebabkan 
hasil buncis per hari juga tidak pasti. Risiko hasil produksi benih 
buncis fluktuatif dikarenakan persediaan bahan baku yang fluktuatif 
dan permintaan pasar yang tidak menentu karena buncis bukan 
tanaman yang musiman. Tanaman yang bukan musiman cenderung 
tidak bisa diprediksi kapan permintaan tinggi dan kapan permintaan 
rendah. Menurut Zhang (2007), bahan baku yang ada sering kali 
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tidak bisa mendukung kelancaran produksi. Permintaan yang 
bersifat naik turun membuat kapasitas produksi juga fluktuatif. 

6. Benih buncis mengalami kehabisan persediaan 
Risiko benih buncis mengalami kehabisan persediaan terjadi 

karena ketidakpastian permintaan akan benih buncis. Ketika banyak 
petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan iklim yang 
ekstrim dan serangan hama penyakit menyebabkan pasokan buncis 
dari petani juga menurun baik kualitas dan kuantitasnya. Hal 
tersebut menyebabkan kapasitas produksi perusahaan juga 
mengalami penurunan sehingga produk yang dihasilkan juga lebih 
sedikit dari biasanya sehingga perusahaan harus mempunyai 
strategi yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Menurut 
Sampeallo (2012), apabila persediaan barang yang dimiliki 
perusahaan kurang dari yang dibutuhkan maka proses kelancaran 
perdagangan akan terganggu. Kebutuhan pelanggan akan produksi 
tersebut akan tidak terpenuhi sehingga perusahaan akan kehilangan 
konsumen dan kesempatan memperoleh laba akibat kehabisan 
persediaan. 

7. Benih buncis memiliki produk pesaing sejenis 
Risiko benih buncis memiliki produk pesaing sejenis terjadi 

karena banyaknya perusahaan yang menyediakan benih buncis 
berkualitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi pangsa pasar benih 
buncis CV. Aura Seed, karena sudah banyak produk benih buncis 
pesaing dipasaran. Persaingan terjadi pada harga, ukuran kemasan, 
varietas, dan hasil panen. Hal tersebut menyebabkan produk benih 
buncis mengalami ketidakpastian permintaan karena memiliki 
pesaing yang cukup banyak. Menurut Mueller and Giroud (2011), 
dalam penjualan produk kepada agen dan agen langsung kepada 
konsumen, perusahaan juga mempunyai pesaing yang mana para 
pesaing memberikan harga yang lebih rendah dengan harga yang 
diberikan oleh perusahaan, para pesaing cukup banyak dan 
mempunyai pangsa pasar tersendiri. 
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4.6 Pengukuran Risiko Rantai Pasok Buncis 

Pengukuran risiko rantai pasok pada penelitian ini 
menggunakan metode Fuzzy FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) untuk menentukan tingkat prioritas risiko dari masing-
masing pelaku rantai pasok berdasarkan nilai FRPN (Fuzzy Risk 
Priority Number). Fuzzy FMEA merupakan metodologi yang 
memakai logika fuzzy dalam mengidentifikasi masalah atau 
penyebab risiko yang terjadi melalui pertimbangan kriteria severity 
(S), occurance (O), dan detection (D). Hasil perhitungan Fuzzy 
FMEA ini akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan urutan 
prioritas penanganan dan tingkat risiko untuk masing-masing 
anggota rantai pasok.  

4.6.1 Perhitungan Bobot Kepentingan Pakar 

Pada tahap ini dilakukan penentuan pakar untuk mengisi 
kuesioner FMEA terkait risiko yang terjadi berdasarkan skala 
Severity (S), Occurance (O), dan Detection (D). Pakar yang dipilih 
adalah yang memiliki pengalaman yang cukup dalam mencegah dan 
mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Pakar yang dipilih pada 
penilaian urutan prioritas risiko pada rantai pasok buncis ini terdiri 
dari 2 orang dari pihak petani dan 2 orang pihak perusahaan. 
Menurut Rosyidi (2016), 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.  

Masing-masing pakar dinilai bobot kepentingannya 
berdasarkan kepakaran dan pengalaman yang dimiliki. Masing-
masing pakar dari pihak petani dan CV. Aura Seed Indonesia 
memiliki bobot kepentingan yang sama yaitu 50% (0,5) sehingga 
apabila dijumlahkan hasilnya 1. Pernyataan tersebut sesuai dengan 
pendapat Wang et al, (2009), pada fuzzy FMEA, diperhitungkan 
bobot kepentingan relatif dari anggota tim, dimana jumlah dari 
semua bobot tersebut sama dengan satu. 
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4.6.2 Perhitungan Agregasi Nilai Severity, Occurance, dan 

Detection 

Pada tahap ini masing-masing risiko rantai pasok akan dinilai 
oleh pakar berdasarkan skala Severity (S), Occurance (O), dan 
Detection (D). Hasil kuesioner masing-masing pihak petani dan 
pihak perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 4. Agregasi 
penilaian Fuzzy rating S, O, D pada pihak petani dan pihak 
perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Hasil 
penilaian dari dua responden dilakukan agregasi dengan 
menggunakan persamaan (1) sampai persamaan (3), sehingga 
didapatkan bobot nilai severity, occurance dan detection. Hasil 
penilaian agregasi nilai severity, occurance dan detection untuk 
masing-masing risiko pihak petani dan perusahaan ditunjukan pada 
Tabel 4.2  dan Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.2 Agregasi nilai S,O,D Pihak Petani 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai tertinggi 
pada skala severity terdapat pada risiko kenaikan harga pupuk dan 
pestisida yaitu sebesar 9. Hal tersebut terjadi karena harga pupuk 
dan pestisida memiliki dampak yang paling besar terhadap biaya 
produksi pada proses budidaya buncis. Nilai tertinggi pada skala 
occurance terdapat pada risiko jumlah hasil panen buncis fluktuatif 
yaitu sebesar 8,4. Hal tersebut terjadi karena jumlah hasil panen 
buncis tidak dapat dipastikan, karena jumlah hasil panennya selalu 
mengalami fluktuasi tergantung iklim dan cuaca. Nilai tertinggi pada 

No Daftar Risiko S O D 

1 Risiko keterlambatan pasokan benih 4,5 5 6 
2 Risiko benih tidak sesuai standar 2 3,8 4 
3 Risiko kerusakan selama proses tanam karena 

hama, jamur tanaman, dan iklim 
6,5 6,3 8,5 

4 Risiko kenaikan harga pupuk dan pestisida 9 7,5 8 

5 Risiko jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif 6,5 8,4 6,5 
6 Risiko adanya pesaing dari petani daerah lain 7 6,3 6 
7 Risiko kerusakan selama penanganan pasca 

panen 
6,5 6,3 6,5 

8 Risiko permintaan buncis yang fluktuatif dari 
perusahaan 

5,5 5 7 
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skala detection terdapat pada risiko kerusakan selama proses 
tanam karena hama, jamur tanaman, dan iklim yaitu sebesar 8,5. 
Hal tersebut terjadi karena kerusakan tanaman akibat hama, jamur 
tanaman dan iklim tidak dapat diprediksi, sehingga kerusakan 
tersebut sulit  dilakukan pencegahan namun dapat dikendalikan.  

Tabel 4.3 Agregasi nilai S,O,D Pihak Perusahaan 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai tertinggi 
pada skala severity terdapat pada risiko kualitas buncis yang tidak 
sesuai dengan standar yaitu sebesar 8,5. Hal tersebut terjadi karena 
kualitas buncis dipengaruhi oleh proses penanganan pasca panen 
dan proses pengiriman, sehingga kerusakan yang terjadi pada 
proses penanganan pasca panen dan proses pengiriman 
berpengaruh terhadap kualitas bahan baku produk benih buncis. 
Nilai tertinggi pada skala occurance terdapat pada risiko buncis 
memiliki produk pesaing sejenis yaitu sebesar 6,25. Hal tersebut 
terjadi karena produk benih buncis memiliki banyak produk pesaing 
sehingga risiko terjadinya persaingan produk sejenis tersebut 
memiliki frekuensi paling sering terjadi. Nilai tertinggi pada skala 
detection terdapat pada risiko kerusakan mesin dan peralatan 
selama proses produksi yaitu sebesar 8. Hal tersebut terjadi karena 
kerusakan mesin dan peralatan paling sulit diprediksi, sehingga hal 
tersebut masih sering terjadi. 

 
 
 
 
 

No Daftar Risiko S O D 

1. Kualitas buncis yang tidak sesuai dengan standar 8,5 5 5,5 

2. Keterlambatan pasokan buncis dari petani 2,5 2,5 5,5 

3. Benih buncis mengalami kehabisan persediaan 3,5 2,5 4 
4. Keterlambatan produksi benih buncis 8 5 5,5 

5. Hasil produksi benih buncis fluktuatif 4,5 5 7,5 

6. Kerusakan mesin dan peralatan selama proses 
produksi 

8 5 8 

7. Benih buncis memiliki produk pesaing sejenis 5,5 6,25 5,5 
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4.6.3 Perhitungan Bobot Kepentingan dan Agregasi Faktor 

Severity, Occurance dan Detection  

Perhitungan bobot pada Fuzzy FMEA untuk masing-masing 
faktor sangat diperhitungkan. Masing-masing faktor memiliki tingkat 
bobot faktor yang berbeda sesuai penilaian oleh pakar. Nilai bobot 
kepentingan sesuai dengan bobot kepentingan severity, occurance 
dan detection yang dinilai. Bobot tersebut dinilai dalam skala 
linguistik, kemudian dirubah menjadi bilangan fuzzy. Kemudian 
bilangan fuzzy akan dihitung nilai bobot dan rata-ratanya. Nilai 
bobot, bilangan fuzzy dan rata-rata nilai bobot faktor severity, 
occurance dan detection pada petani dan perusahaan ditunjukan 
pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. Nilai agregasi bobot fuzzy number 
dan rata-rata bobot faktor severity, occurance dan detection pada 
petani dan perusahaan ditunjukan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7. 

Tabel 4.4. Nilai Bobot, Bilangan Fuzzy dan Rata-rata Responden 
Petani 

Nama Penilai  Bobot Faktor Bilangan Fuzzy Bobot 

Bapak Muhsin S M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 O M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 D M (0,25; 0,5; 0,75) 0,625 

Bapak Dwi S M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 O M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 D H (0,5; 0,75; 1) 0,625 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Tabel 4.5. Nilai Bobot, Bilangan Fuzzy dan Rata-rata Responden 
Perusahaan 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Nama Penilai  Bobot Faktor Bilangan Fuzzy Bobot 

Bapak Anas S H (0,5; 0,75; 1) 0,625 

 O M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 D H (0,5; 0,75; 1) 0,75 

Bapak Hendi S M (0,25; 0,5; 0,75) 0,625 

 O M (0,25; 0,5; 0,75) 0,5 

 D H (0,5; 0,75; 1) 0,75 
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Tabel 4.6 Nilai Agregasi Dari Bobot, Fuzzy Number dan Rata-rata 
Pada Petani 

Faktor Bobot Pangkat 

Severity 0,5 0,308 
Occurance 0,5 0,308 
Detection 0,625 0,385 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Tabel 4.7 Nilai Agregasi Dari Bobot, Fuzzy Number dan Rata-rata 
Pada Perusahaan 

Faktor Bobot Pangkat 

Severity 0,625 0,333 
Occurance 0,5 0,267 
Detection 0,75 0,4 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

 Perhitungan nilai bobot dilakukan dengan mengalikan bilangan 
fuzzy yang ada dengan bobot kepentingan responden. Nilai bobot 
bobot kepentingan akan digunakan sebagai nilai pangkat untuk 
masing-masing faktor pada perhitungan FRPN. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Wang et al, (2009) bahwa FFMEA menunjukan 
setiap faktor memiliki bobot masing-masing, berbeda dengan FMEA 
konvensional yang menganggap semua faktor memiliki bobot 
kepentingan yang sama. FMEA konvensional tidak 
memperhitungkan kepentingan relatif dari faktor-faktor risiko dan 
memperlakukannya dalam tingkat kepentingan yang sama. 

4.6.4 Perhitungan Nilai FRPN  

Pada perhitungan nilai FRPN dari masing-masing risiko 
diurutkan dari nilai FRPN terbesar hingga terkecil. Risiko yang 
memiliki nilai FRPN terbesar merupakan ranking tertinggi. Nilai 
FRPN tertinggi inilah yang menunjukan bahwa risiko tersebut 
merupakan potensi risiko yang harus diprioritaskan dalam rantai 
pasok buncis. Nilai FRPN akan dihitung berdasarkan masing-
masing pihak yaitu petani dan perusahaan (CV. Aura Seed 
Indonesia). 

 

 



56 
 

4.6.4.1 Nilai FRPN Pihak Petani 

Pada pihak petani terdapat delapan risiko yang terjadi dan 
menjadi variabel yang dinilai oleh responden. Hasil perhitungan 
FRPN pihak petani dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil 
perhitungan risiko akan menunjukkan risiko yang harus 
diprioritaskan oleh pihak petani. Hasil nilai FRPN dan urutan 
prioritas risiko dari pihak petani dapat dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Nilai FRPN dari pihak Petani 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa risiko 
tertinggi pada rantai pasok buncis pihak petani adalah risiko 
kenaikan harga obat dan pestisida yaitu sebesar 8,15. Hal tersebut 
terjadi karena banyaknya petani buncis di Kediri dan sekitarnya 
menyebabkan kebutuhan pupuk dan pestisida meningkat sehingga 
harga pupuk dan pestisida sering mengalami kenaikan karena 
ketersediaan dan kebutuhannya yang tidak seimbang. Risiko 
terendah pada pihak petani adalah risiko benih tidak sesuai standar 
yaitu sebesar 3,17. Hal tersebut terjadi karena petani memperoleh 
benih dari perusahaan (CV. Aura Seed Indonesia) dalam bentuk 
kemasan. Dalam 1 kemasan ada kemungkinan benih tidak layak 
tanam yang artinya ketika di tanam di lahan, benih tersebut tidak 
tumbuh atau tidak berkecambah dengan normal. Hal tersebut sering 
terjadi meskipun kemungkinannya kecil. 

Risiko FRPN Rangking 

Risiko keterlambatan pasokan benih 5,20 7 
Risiko benih tidak sesuai standar 3,17 8 
Risiko kerusakan selama proses tanam 
karena hama, jamur tanaman, dan iklim 

7,13 2 

Risiko kenaikan harga obat dan pestisida 8,15 1 
Risiko jumlah hasil panen buncis yang 
fluktuatif 

7,04 3 

Risiko adanya pesaing dari petani daerah lain 6,38 5 
Risiko kerusakan selama penanganan pasca 
panen 

6,43 4 

Risiko permintaan buncis yang fluktuatif dari 
perusahaan 

5,87 6 
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4.6.4.2 Nilai FRPN Pihak Perusahaan  

 Perhitungan FRPN pada pihak perusahaan (CV. Aura Seed 
Indonesia) terdapat tujuh risiko yang terjadi dan menjadi variabel 
yang dinilai oleh responden. Hasil perhitungan FRPN pihak petani 
dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil perhitungan risiko akan 
menunjukkan urutan prioritas risiko yang harus diperhatikan oleh 
pihak petani. Hasil nilai FRPN dan rangking urutan prioritas risiko 
dari pihak perusahan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Nilai FRPN Pihak Perusahaan 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa risiko 
tertinggi yang terjadi pada rantai pasok buncis pihak perusahaan 
(CV. Aura Seed Indonesia) adalah risiko kerusakan mesin dan 
peralatan selama proses produksi yaitu sebesar 5,92. Hal tersebut 
karena kerusakan mesin dan peralatan selama proses produksi 
seringkali terjadi karena mesin dan peralatan produksi yang 
digunakan sudah usang dan perawatannya kurang rutin. Hal 
tersebut menyebabkan keterlambatan proses produksi sehingga 
mempengaruhi waktu perusahaan dalam memenuhi permintaan 
konsumen. Waktu yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi 
permintaan konsumen sangat berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. Semakin sering produk langka dipasar maka konsumen 
akan mengganti kebutuhannya dengan produk sejenis yang tersedia 
di pasar. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan kehilangan 
pelanggan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Risiko 

Risiko FRPN Rangking 

Kualitas buncis yang tidak sesuai dengan 
standar 4,64 2 

Keterlambatan pasokan buncis dari petani 1,53 7 

Benih buncis mengalami kehabisan persediaan 1,48 6 

Keterlambatan produksi benih buncis 4,47 3 

Hasil produksi benih buncis fluktuatif 3,94 5 
Kerusakan mesin dan peralatan selama proses 
produksi 5,92 1 

Benih buncis memiliki produk pesaing sejenis 3,97 4 
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terendah pada pihak perusahaan adalah keterlambatan pasokan 
buncis dari petani yaitu sebesar 1,53. Keterlambatan pasokan 
buncis dari petani terjadi karena kurang lancarnya aliran informasi 
antara pihak perusahaan dan petani, terbatasnya transportasi, 
kurangnya tenaga pengiriman sehingga terjadi keterlambatan 
pengiriman. Hal tersebut pernah terjadi akan tetapi frekuensinya 
sangat kecil, karena perusahaan sudah memiliki tindakan 
pencegahan untuk mengatasi risiko tersebut yaitu dengan 
menyediakan persediaan pasokan buncis. 

4.7 Penentuan Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok  

Berdasarkan hasil perhitungan FRPN diperoleh risiko tertinggi 
pada pihak petani dan pihak perusahaan (CV. Aura Seed 
Indonesia). Risiko yang memiliki nilai FRPN tertinggi dari pihak 
petani dan pihak perusahaan berarti memiliki peluang yang tinggi 
dapat menimbulkan risiko lainnya, sehingga perlu dilakukan 
penentuan strategi untuk meminimalkan risiko tersebut. 
Pengambilan keputusan strategi yang tepat untuk mencegah dan 
meminimalkan risiko-risiko tersebut menggunakan metode AHP. 
Menurut Yusuf  (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 elemen keputusan persoalan 
dan memperbaiki pertimbangan serta pengertian mereka melalui 
pengulangan. 

Risiko – risiko yang telah diidentifikasi pada metode fuzzy 
FMEA kemudian dikelompokan ke dalam 3 faktor risiko pada 
masing-masing pihak petani dan perusahaan. Terdapat 3 faktor 
risiko pada pihak petani yaitu Proses Budidaya, SDM / Tenaga 
Kerja, dan Produk. Terdapat 3 faktor risiko pada pihak perusahaan 
yaitu Bahan Baku, Proses Produksi, dan Produk. Tahap awal dari 
penentuan strategi mitigasi risiko adalah menentukan struktur hirarki 
untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut dilakukan 
berdasarkan hasil analisis terhadap risiko – risiko yang telah 
teridentifikasi dan berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar. 

 

4.7.1 Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Pihak Petani 
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Strategi mitigasi risiko merupakan suatu tindakan terencana 
untuk mengurangi atau menghilangkan suatu risiko. Setelah 
dilakukan penilaian dan analisis risiko maka diperoleh prioritas risiko 
yang selanjutnya akan dimitigasi. Risiko yang selanjutnya dilakukan 
mitigasi adalah risiko yang memiliki nilai FRPN diatas rata-rata. 
Pada penelitian ini penentuan rata-rata FRPN dilakukan dengan 
metode rata-rata geometrik. Perhitungan rata-rata geometrik FRPN 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Menurut Chanamol dan Naenna 
(2016) menyatakan bahwa rata-rata geometrik adalah metode yang 
digunakan untuk menentukan nilai dan prioritas suatu permasalahan 
dalam metode fuzzy, yang menjadi permasalahan adalah nilai FRPN 
yang lebih tinggi dari pada rata-rata FRPN harus dilakukan 
perbaikan dan penyelesaian. Nilai rata-rata geometrik FRPN rantai 
pasok pihak petani adalah 5,98 dan terdapat 5 risiko yang memiliki 
nilai diatas rata-rata. Lima risiko tersebut antara lain: 
a. Risiko kenaikan harga obat dan pestisida 
b. Risiko kerusakan selama proses tanam karena hama, jamur 

tanaman, dan iklim 
c. Risiko jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif 
d. Risiko kerusakan selama penanganan pasca panen 
e. Risiko adanya pesaing dari petani daerah lain 

Strategi mitigasi yang akan dilakukan untuk mengatasi atau 
meminimasi risiko terdiri dari 3 faktor risiko yaitu proses budidaya, 
SDM / tenaga kerja, dan produk. Faktor tersebut dipilih karena 
kelancaran rantai pasok  tergantung dari ke tiga faktor tersebut. 
Masing-masing faktor memiliki 3 alternatif strategi. Adapun faktor 
risiko yang terjadi pada rantai pasok buncis pada pihak petani 
adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Risiko Proses Budidaya  

Faktor risiko proses budidaya terdiri dari 2 risiko yaitu risiko 
kerusakan buncis karena perubahan iklim dan serangan hama dan 
penyakit serta risiko kenaikan harga obat pestisida. Kerusakan 
buncis akan berpengaruh pada kualitas, kuantitas dan harga jual 
buncis. Proses budidaya yang baik akan menghasilkan produk 
buncis yang berkualitas baik. Kenaikan harga obat dan pestisida 
terjadi karena kurangnya ketersediaan obat dan pestisida yang 
memadai di pasar sehingga harga obat dan pestisida meningkat. 
Kenaikan harga obat dan pestisida menyebabkan biaya produksi 
yang dikeluarkan petani menjadi lebih besar sehingga mengurangi 
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keuntungan yang akan diperoleh petani. Adapun strategi alternatif 
yang dapat dilakukan untuk risiko proses budidaya yaitu: 
1. Melakukan pengendalian hama penyakit dan tanaman 
2. Menggunakan obat dan pestisida secukupnya  
3. Melakukan pengecekan tanaman secara rutin 

b. Faktor Risiko SDM/ Tenaga Kerja 
Faktor risiko SDM/ tenaga kerja terdiri dari 1 risiko yaitu risiko 

kerusakan selama penanganan pasca panen. Kerusakan buncis 
selama proses penanganan paca panen dapat mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas buncis. Buncis yang rusak dalam penanganan 
pasca panen maka buncis tersebut tidak dapat digunakan ke proses 
selanjutnya dan akan dibuang sebagai limbah. Semakin banyak 
buncis yang rusak dalam penanganan pasca panen maka petani 
akan mengalami kerugian karena kuantitas pasokannya akan 
berkurang. SDM / tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting 
yang berperan dalam kelancaran kegiatan industri. Adapun strategi 
alternatif yang dapat dilakukan untuk risiko SDM/ tenaga kerja  yaitu: 
1. Melakukan penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh tani 
2. Memberi contoh  penanganan pasca panen yang benar 
3. Menambah sumber daya manusia 

c. Faktor Risiko Produk (Buncis) 
Faktor risiko produk terdiri dari 2 risiko yaitu risiko jumlah hasil 

panen buncis yang fluktuatif  dan risiko adanya pesaing dari petani 
daerah lain. Produk yang dihasilkan oleh petani yaitu buncis yang 
digunakan sebagai bahan baku pembuatan benih buncis. Risiko 
pesaing petani lain dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas buncis 
yang dihasilkan oleh petani, dimana semakin baik kualitas dan 
kuantitas buncis yang dihasilkan petani maka semakin tinggi 
kepercayaan perusahaan terhadap petani dan semakin tinggi harga 
yang ditawarkan perusahaan untuk petani.  Risiko jumlah hasil 
panen buncis fluktuatif dipengaruhi oleh proses budidaya buncis, 
yang dimana jika petani melakukan proses budidaya buncis yang 
benar maka jumlah hasil panen akan meningkat begitu juga 
sebaliknya. Jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif berpengaruh 
terhadap pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh petani. 
Adapun strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk risiko produk 
(buncis)  yaitu: 
1. Menjaga hubungan kemitraan 
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2. Melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan 
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas buncis 

4.7.1.1  Perhitungan Bobot Proritas Faktor Risiko pada Pihak 

Petani 

Pada perhitungan AHP yang dilakukan oleh dua pakar dari 
faktor risiko pihak petani dapat dilihat pada Tabel 4.10. Berdasarkan 
Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai CI dan CR untuk 3 faktor 
risiko dari pakar 1 sebesar 0,01 dan 0,017. Sedangkan nilai CI dan 
CR dari pakar 2 sebesar 0,055 dan 0,09. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang 
berarti bahwa hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak 
perlu dilakukan pengisian ulang. Hasil perhitungan AHP dapat dilihat 
pada Lampiran 11. Menurut Anshori (2012), jika nilai konsisten 
rasio yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 
CR ≤ 0,1 maka penilaian harus diulang kembali. Hasil perhitungan 
bobot dari vektor prioritas dari 3 faktor risiko yang diperoleh dari 
pakar 1 pada faktor proses budidaya sebesar 0,41 faktor SDM/ 
tenaga kerja sebesar 0,11, dan faktor produk sebesar 0,48. Hasil 
perhitungan bobot dari vektor prioritas dari 3 faktor risiko yang 
diperoleh dari pakar 2 pada faktor proses budidaya sebesar 0,55, 
faktor SDM/ tenaga kerja sebesar 0,12, dan faktor produk sebesar 
0,33. Perhitungan bobot vektor prioritas memiliki rentang nilai mulai 
0 sampai 1.  

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan AHP Faktor Risiko Pihak Petani  

Faktor Risiko Pakar 
AHP 

Vektor Prioritas 
CI CR 

Proses Budidaya  
1 
 

0,01 0,017 
0,41 

SDM / Tenaga Kerja 0,11 
Produk (Buncis) 0,48 

Proses Budidaya 

2 0,055 0,09 

0,55 

SDM / Tenaga Kerja 0,12 

Produk (Buncis) 0,33 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 
 

Setelah didapatkan nilai vektor prioritas masing- masing faktor 
dari masing-masing responden kemudian dilakukan perhitungan 
bobot setiap faktor risiko. Hasil bobot antar faktor risiko didapatkan 
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dari rata-rata bobot vektor yaitu dari perhitungan nilai AHP setiap 
faktor risiko yang dibagi sesuai dengan jumlah pakarnya yaitu 2. 
Dari perhitungan fuzzy FMEA dan AHP didapatkan hierarki strategi 
mitigasi risiko seperti Gambar 4.3. 
 

Mitigasi Risiko Rantai Pasok Produk Benih Buncis Pihak Petani

Proses 

Budidaya 

(0.425)

SDM/Tenaga 

Kerja

(0.175)

Produk

(Buncis)

(0,4)

Menggunakan obat 

dan pestisida 

secukupnya

(0.085)

Melakukan 

pengendalian hama 

penyakit dan tanaman

(0.665)

Melakukan pengecekan 

tanaman secara rutin

(0.28)

Melakukan Penyuluhan 

budidaya yang benar 

kepada buruh tani 

(0.525)

Memberikan contoh 

penanganan pasca 

panen yang benar

(0.38)

Menambah 

sumberdaya manusia

(0.09)

Menjalin kemitraan

(0.1)

Melakukan 

perencanaan dan 

pengendalian 

persediaan

(0.28)

Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas buncis

(0.62)

 
Gambar 4.3 Hierarki Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Benih 

Buncis Petani 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat faktor risiko proses 
budidaya memiliki bobot 0,425, faktor risiko SDM/ tenaga kerja 
memiliki bobot 0,175, dan faktor risiko produk (buncis) memiliki 
bobot 0,4. Nilai bobot pada faktor risiko pihak petani dapat dilihat 
pada Tabel 4.11.  
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Tabel 4.11 Hasil Bobot Faktor Risiko Pihak Petani 
Faktor Risiko Hasil Bobot Risiko Rangking 

Proses Budidaya 0,425 1 
SDM / Tenaga Kerja 0,175 3 

Produk (Buncis) 0,4 2 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.11 diperoleh hasil bobot antar 
faktor risiko. Hasil bobot menunjukan urutan prioritas atau rangking 
dalam penentuan mitigasi risiko rantai pasok benih buncis. Hasil 
perhitungan tersebut berasal dari rata-rata bobot dari masing-
masing pakar sehingga diperoleh faktor risiko prioritas adalah 
proses budidaya dengan nilai bobot 0,425, kemudian kedua adalah 
produk (buncis) dengan nilai bobot 0,4, dan ketiga adalah SDM/ 
tenaga kerja dengan nilai bobot 0,175.  

4.7.1.2  Perhitungan Alternatif Strategi Pihak Petani 

Setiap faktor risiko yang telah ditetapkan yaitu proses 
budidaya, SDM / tenaga kerja, dan produk (buncis) masing-masing 
memiliki alternatif strategi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 
analisis dan wawancara dari pihak petani. Adapun hasil perhitungan 
alternatif strategi masing-masing faktor risiko sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan alternatif strategi faktor proses budidaya 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor proses 

budidaya yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak petani dapat 
dilihat pada Tabel 4.12. Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui 
bahwa nilai CI dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 1 
sebesar 0,05 dan 0,09. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 
sebesar 0,015 dan 0,03. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa 
hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan 
pengisian ulang. 
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko 
Proses    Budidaya Pihak Petani  

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Menggunakan obat dan pestisida 
secukupnya 

 
1 
 

0,05 0,09 

0,09 

Melakukan pengendalian hama 
penyakit dan tanaman 0,61 

Melakukan pengecekan tanaman 
secara rutin 0,3 

Menggunakan obat dan pestisida 
secukupnya 

2 0,015 0,03 

0,08 

Melakukan pengendalian hama 
penyakit dan tanaman 0,72 

Melakukan pengecekan tanaman 
secara rutin 0,19 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bobot prioritas masing-
masing alternatif strategi faktor risiko proses budidaya dari masing-
masing pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot prioritas dari 
masing-masing alternatif strategi yang diperoleh dengan menjumlah 
bobot prioritas masing-masing alternatif strategi dari semua pakar 
kemudian dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot pada masing-
masing alternatif strategi faktor proses budidaya pihak petani dapat 
dilihat pada Tabel 4.13  
 
Tabel 4.13 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor Proses Budidaya 

Pihak Petani 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Menggunakan obat dan pestisida 
secukupnya 

0,085 3 

Melakukan pengendalian hama dan 
penyakit tanaman 

0,665 1 

Melakukan pengecekan tanaman 
secara rutin 

0,28 2 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor proses budidaya pihak petani. Prioritas 
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strategi 1 pada faktor proses budidaya adalah melakukan 
pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan nilai 0,665. 
Prioritas strategi 2 pada faktor proses budidaya adalah melakukan 
pengecekan tanaman secara rutin dengan nilai 0,28. Prioritas 
strategi 3 pada faktor proses budidaya adalah melakukan 
menggunakan obat dan pestisida secukupnya dengan nilai 0,085. 
Adapun strategi yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang 
pada faktor proses budidaya adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan obat dan pestisida secukupnya 
Pada proses budidaya tanaman buncis diperlukan 

penggunaan obat dan pestisida untuk mencegah dan mengatasi 
adanya serangan hama dan penyakit tanaman selama proses 
budidaya. Hama yang biasa menyerang buncis adalah ulat, lalat dan 
kutu yang memakan kulit buncis, daun, dan polong buncis. Hal 
tersebut biasa terjadi ketika tingginya curah hujan yang 
menyebabkan tingkat kelembaban semakin tinggi dan membuat 
pertumbuhan hama tersebut meningkat. Penyakit tanaman yang 
biasa menyerang tanaman buncis adalah layu, bercak daun, busuk 
lunak, dan lain-lain. Jika tanaman buncis terserang oleh hama dan 
penyakit maka harus dilakukan penyemprotan obat dan pestisida 
untuk memulihkan tanaman. Penggunaan obat dan pestisida sesuai 
dengan kebutuhan dapat meminimalisir ongkos biaya produksi.  

b. Melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman 
Pada proses budidaya buncis diperlukan pengendalian hama 

dan penyakit tanaman untuk mencegah adanya serangan hama dan 
penyakit tanaman. Terjadinya serangan hama dan penyakit 
tanaman dapat menyebabkan kerugian bagi petani sehingga 
keuntungan yang diperoleh petani mengalami penurunan. 
Pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan dengan 
cara melakukan pencegahan terhadap serangan hama dan 
penyakit. Pencegahan serangan hama dapat dilakukan dengan 
penyemprotan pestisida secara rutin sehingga meminimalisir 
serangan hama terhadap tanaman buncis.  Pencegahan penyakit 
dapat dilakukan dengan cara pengendalian suhu dan kelembaban 
selama proses budidaya sehingga meminimalkan serangan penyakit 
yang biasanya disebabkan oleh bakteri. 
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c. Melakukan pengecekan secara rutin 
Pada proses budidaya diperlukan pengecekan tanaman 

secara rutin untuk mengantisipasi adanya serangan hama dan 
penyakit tanaman. Pengecekan tanaman secara rutin berguna jika 
ada serangan hama dan penyakit dapat diketahui dan dikendalikan 
lebih awal sehingga kerusakan yang terjadi belum terlalu parah. Hal 
tersebut dapat dilakukan pengecekan tanaman secara rutin, 
misalkan 1 minggu sekali jika ada potensi serangan hama dan 
penyakit bisa dilakukan tindakan pencegahan. 

2. Perhitungan alternatif strategi faktor SDM/ tenaga kerja 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor SDM/ 

tenaga kerja yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak petani dapat 
dilihat pada Tabel 4.14 Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui 
bahwa nilai CI dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 1 
sebesar 0,01 dan 0,02. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 
sebesar 0,035 dan 0,06. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa 
hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan 
pengisian ulang.  

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko SDM/ 
tenaga kerja Pihak Petani 

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Melakukan penyuluhan budidaya 
yang benar kepada buruh tani  

1 
 

0,01 0,02 

0,41 

Memberi contoh  penanganan 
pasca panen yang benar 

0,48 

Menambah sumber daya manusia 0,11 

Melakukan penyuluhan budidaya 
yang benar kepada buruh tani 

2 0,035 0,06 

0,64 

Memberi contoh  penanganan 
pasca panen yang benar 

0,28 

Menambah sumber daya manusia 0,07 

 Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bobot prioritas masing-
masing alternatif strategi faktor risiko SDM/ tenaga kerja dari 
masing-masing pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot 
prioritas dari masing-masing alternatif strategi yang diperoleh 
dengan menjumlah bobot prioritas masing-masing alternatif strategi 
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dari semua pakar kemudian dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot 
pada masing-masing alternatif strategi faktor SDM/ tenaga kerja 
pihak petani dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor SDM/ tenaga kerja 
Pihak Petani 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Melakukan penyuluhan budidaya 
yang benar kepada buruh tani 

0,525 1 

Memberi contoh  penanganan pasca 
panen yang benar 

0,38 2 

Menambah sumber daya manusia 0,09 3 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor SDM/ tenaga kerja pihak petani. 
Prioritas strategi 1 pada faktor SDM/ tenaga adalah melakukan 
penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh tani dengan nilai 
0,525. Prioritas strategi 2 pada faktor SDM/ tenaga adalah 
melakukan pemberian contoh penanganan pasca panen yang benar 
dengan nilai 0,38. Prioritas strategi 3 pada faktor SDM/ tenaga 
adalah melakukan penambahan sumber daya manusia dengan nilai 
0,09. Adapun strategi yang digunakan untuk meminimalisir risiko 
yang pada faktor SDM/ tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh tani 
Pada faktor SDM/ tenaga kerja diperlukan pengetahuan buruh 

tani tentang tekink budidaya tanaman buncis yang benar. Hal 
tersebut dapat mendukung kelancaran budidaya tanaman buncis. 
Jika buruh tani mengetahui teknik budidaya yang benar maka 
kerusakan tanaman buncis akibat faktor teknis atau kurangnya 
pengetahuan petani dapat diminimalisir. Kurangnya pengetahuan 
buruh tani biasanya terjadi pada proses penanaman, perawatan, 
dan pemanenan. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan 
tanaman buncis tidak maksimal. 

b. Memberi contoh penanganan pasca panen yang benar 
Pada faktor SDM/ tenaga kerja diperlukan pengetahuan 

tenaga kerja panen tentang penanganan pasca panen yang benar. 
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 
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buncis. Penanganan pasca panen buncis yang dilakukan pihak 
petani adalah penyortiran, penggradingan, dan pemisahan polong 
buncis dari kulitnya. Kesalahan yang terjadi pada proses penyortiran 
dan penggradingan akan menurunkan kualitas buncis jadi tenaga 
panen harus benar-benar bisa membedakan mana buncis yang 
normal dan tidak normal. Pada proses pemisahan polong buncis 
dari kulitnya diperlukan keahlian dan kehati-hatian karena jika 
polong buncis tergores atau terluka maka polong tersebut tidak 
dapat digunakan sebagai bahan baku benih buncis berkualitas dan 
polong tersebut akan jadi limbah. 

c. Menambah sumber daya manusia 
Pada faktor SDM/ tenaga kerja diperlukan penambahan 

sumberdaya manusia dalam proses panen dan pasca panen. Dalam 
proses panen dan pasca panen diperlukan adanya tenaga kerja 
yang memadai untuk meminimalkan kerusakan fisik buncis karena 
minimnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja harus sesuai 
dengan luas lahan buncis yang akan panen sehingga proses 
pemanenan dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu, karena 
jika ketersediaan tenaga panen minim maka akan mengurangi 
ketepatan waktu pengiriman hasil panen ke perusahaan.Dalam 
proses pasca panen diperlukan jumlah tenaga kerja yang cukup 
karena dalam proses ini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian 
sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam proses ini supaya 
kualitas pasokan buncis tetap terjaga. 

3. Perhitungan alternatif strategi faktor produk 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor produk 

yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak petani dapat dilihat pada 
Tabel 4.16. Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai CI 
dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 1 sebesar 0,015 dan 
0,03. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 sebesar 0,065 dan 
0.1. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa hasil kuesioner yang di 
isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan pengisian ulang.  
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Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko 
Produk (Buncis) Pihak Petani 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat bobot prioritas masing-
masing alternatif strategi faktor risiko produk dari masing-masing 
pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot prioritas dari 
masing-masing alternatif strategi yang diperoleh dengan menjumlah 
bobot prioritas masing-masing alternatif strategi dari semua pakar 
dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot masing-masing alternatif 
strategi faktor produk pihak petani dapat dilihat pada Tabel 4.17.  

Tabel 4.17 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor Produk (Buncis) 
Pihak Petani 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Menjaga hubungan kemitraan 0,1 3 

Melakukan perencanaan dan 
pengendalian persediaan 

0,28 2 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas buncis 

0,62 1 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017)  

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor produk pihak petani. Prioritas strategi 1 
pada faktor produk adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 
buncis dengan nilai 0,62. Prioritas strategi 2 pada faktor produk 
adalah melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan 
dengan nilai 0,28. Prioritas strategi 3 pada faktor produk adalah 

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Menjaga hubungan kemitraan 

 
1 
 

0,015 0,03 

0,11 

Melakukan perencanaan dan 
pengendalian persediaan 

0,26 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas buncis 

0,63 

Menjaga hubungan kemitraan 

2 0,065 0,1 

0,09 

Melakukan perencanaan dan 
pengendalian persediaan 

0,3 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas buncis 

0,61 
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Menjaga hubungan kemitraan dengan nilai 0,1. Adapun strategi 
yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang pada faktor produk 
adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga hubungan kemitraan 
Pada faktor produk (Buncis) diperlukan adanya kerjasama 

atau bermitra dengan perusahaan sehingga tidak diperlukannya 
kegiatan pemasaran produk. Kerjasama dengan perusahaan dapat 
meminimalkan biaya untuk memasarkan produk karena petani 
hanya bertugas menyediakan buncis sesuai dengan permintaan 
perusahaan. Menjalin hubungan kemitraan memberikan kemudahan 
bagi petani karena petani hanya perlu memperbanyak benih buncis 
dari perusahaan dengan cara membudidayakannya.  

b. Melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan 
Pada faktor produk (Buncis) diperlukan adanya perencanaan 

dan pengendalian persediaan untuk mengatasi risiko hasil panen 
fluktuatif. Hasil panen fluktuatif menyebabkan adanya ketidakpastian 
persediaan buncis untuk memenuhi permintaan perusahaan. Hal 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut adalah 
dengan memiliki persediaan buncis yang lebih, karena jika 
permintaan buncis dari perusahaan meningkat maka petani tidak 
mengalami kesulitan untuk memenuhinya karena masih ada 
persediaan buncis. Jika permintaan buncis dari perusahaan 
menurun maka sisa buncis hasil panen yang tidak digunakan 
perusahaan bisa dijual dipasar sebagai sayuran. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas buncis 
Pada faktor produk (Buncis) diperlukan adanya peningkatan 

kualitas dan kuantitas buncis untuk mengatasi adanya persaingan 
kualitas dan kuantitas pasokan buncis antar sesama petani buncis 
yang bermitra dengan perusahaan. Kualitas dan kuantitas buncis 
mempengaruhi harga jual buncis dan kepercayaan perusahaan 
terhadap petani, karena jika kualitas dan kuantitas pasokan buncis 
dari petani terus mengalami penurunan maka kepercayaan 
perusahaan terhadap petani akan hilang dan perusahaan akan 
memutuskan kontrak kerjasama antara petani dan perusahaan. 
Kualitas dan kuantitas pasokan buncis juga sangat berpengaruh 
terhadap harga jual buncis, semakin baik kualitas dan kuantitas 
pasokan buncis maka perusahaan akan memberikan penawaran 
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harga diatas pasar sehingga memberikan motivasi kepada petani 
untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pasokannya. 

4.7.2 Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Pihak Perusahaan 

Strategi mitigasi risiko merupakan suatu tindakan terencana 
untuk mengurangi atau menghilangkan suatu risiko. Setelah 
dilakukan penilaian dan analisis risiko maka diperoleh prioritas risiko 
yang selanjutnya akan dimitigasi. Risiko yang selanjutnya dilakukan 
mitigasi adalah risiko yang memiliki nilai FRPN diatas rata-rata. 
Pada penelitian ini penentuan rata-rata FRPN dilakukan dengan 
metode rata-rata geometrik. Perhitungan rata-rata geomatrik FRPN 
dapat dilihat pada Lampiran 10. Nilai rata-rata geometrik FRPN 
rantai pasok pihak perusahaan adalah 3,3 dan terdapat 5 risiko 
yang memiliki nilai diatas rata-rata. Lima risiko tersebut antara lain: 
1. Kerusakan mesin dan peralatan selama proses produksi 
2. Kualitas buncis yang tidak sesuai dengan standar 
3. Keterlambatan produksi benih buncis 
4. Benih buncis memiliki produk pesaing sejenis 
5. Hasil produksi benih buncis fluktuatif 

Strategi mitigasi yang akan dilakukan untuk mengatasi atau 
meminimasi risiko terdiri dari 3 faktor risiko yaitu bahan baku, proses 
produksi, dan produk. Faktor tersebut dipilih karena kelancaran 
rantai pasok  tergantung dari ke tiga faktor tersebut. Masing-masing 
faktor memiliki beberapa 3 alternatif strategi. Adapun faktor risiko 
yang terjadi pada rantai pasok buncis pada pihak perusahaan 
adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Risiko Bahan baku 
Pada faktor risiko bahan baku terdiri dari 1 risiko yaitu kualitas 

buncis yang tidak sesuai standar. Kualitas buncis tidak sesuai 
standar dipengaruhi oleh proses pemanenan dan proses 
penanangan pasca panen. Jika proses panen dan pasca panen 
dilakukan dengan baik maka kualitas buncis akan tetap terjaga. 
Polong buncis dapat mengalami penurunan kualitas jika dalam 
pendistribusiannya ke perusahaan tidak dilakukan dengan benar. 
Jika dalam pendistribusian ke perusahaan, buncis mengalami 
tekanan atau benturan maka buncis akan rusak dan mengalami 
penurunan kualitas. Adapun alternatif strategi yang dapat digunakan 
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untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada faktor bahan baku 
adalah sebagai berikut: 
1. Menjaga kualitas buncis selama pengiriman 
2. Melakukan evaluasi terhadap pemasok yang telah bekerjasama 
3. Menetapkan standar kualitas pasokan buncis 

b. Faktor Risiko Proses produksi 
Pada faktor risiko proses produksi terdiri dari 2 risiko yaitu 

risiko keterlambatan pasokan buncis dari petani dan risiko 
kerusakan mesin selama proses produksi. Keterlambatan pasokan 
buncis dari petani terjadi kurang tersedianya tenaga kerja untuk 
mengirim buncis ke perusahaan dan tidak lancarnya arus informasi 
dari perusahaan ke petani. Kerusakan mesin selama proses 
produksi terjadi karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan 
mesin sehingga mesin sering mengalami kerusakan baik ringan 
maupun berat. Kedua risiko tersebut dapat mempengaruhi 
kelancaran produksi sehingga diperlukan waktu yang lebih lama 
dalam pemenuhan permintaan konsumen akan buncis. Adapun 
alternatif strategi yang dapat digunakan untuk meminimasi risiko 
yang terjadi pada faktor proses produksi adalah sebagai berikut: 
1. Memperbaiki aliran informasi antara perusahaan dan petani 
2. Melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan 
3. Melakukan perencanaan kapasitas produksi 

c. Faktor Risiko Produk (Benih buncis) 
Pada faktor risiko produk (benih buncis) terdiri dari 2 risiko 

yaitu risiko buncis memiliki produk pesaing dan hasil produksi benih 
buncis fluktuatif. Buncis memiliki produk pesaing terjadi karena 
banyaknya buncis berkualitas dipasaran yang menonjolkan 
keunggulannya masing-masing. Persaingan tersebut terjadi karena 
beberapa faktor seperti harga produk, ukuran kemasan, varietas, 
kualitas dan kuantitas hasil panen. Hasil produksi benih buncis 
fluktuatif terjadi karena hasil panen dari petani juga tidak menentu 
kuantitasnya sehingga jumlah hasil produksi perusahaan setiap hari 
tidak pasti. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan 
permintaan konsumen, karena perusahaan tidak memiliki jumlah 
hasil produksi yang pasti setiap harinya akan menyulitkan 
perusahaan menyeimbangkan hasil produksi dan permintaan 
konsumen. Adapun alternatif strategi yang dapat digunakan untuk 
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meminimalisir risiko yang terjadi pada faktor produk adalah sebagai 
berikut: 
1. Melakukan pengendalian persediaan 
2. Meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan 

 

4.7.2.1  Perhitungan Bobot Proritas Faktor Risiko pada Pihak 

Perusahaan 

Pada perhitungan AHP yang dilakukan oleh dua pakar dari 
faktor risiko pihak perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai CI dan CR 
untuk 3 faktor risiko dari pakar 1 sebesar 0,04 dan 0,07. Sedangkan 
nilai CI dan CR dari pakar 2 sebesar 0,01 dan 0,02. Nilai CR harus ≤ 
0,1, yang berarti bahwa hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten 
dan tidak perlu dilakukan pengisian ulang. Hasil perhitungan nilai 
bobot prioritas dari 3 faktor risiko yang diperoleh dari pakar 1 pada 
faktor bahan baku sebesar 0,44 faktor proses produksi sebesar 
0,32, dan faktor produk sebesar 0,24. Hasil perhitungan nilai bobot 
prioritas dari 3 faktor risiko yang diperoleh dari pakar 2 pada faktor 
bahan baku sebesar 0,46, faktor proses produksi sebesar 0,365, 
dan faktor produk sebesar 0,175. Perhitungan bobot vektor prioritas 
memiliki rentang nilai mulai 0 sampai 1.  
 
Tabel 4.18 Hasil Perhitungan AHP Faktor Risiko Pihak Perusahaan  

Alternatif Strategi Pakar 
AHP 

Bobot Prioritas 
CI CR 

Bahan Baku  
1 
 

0,04 0,07 

0,44 

Proses Produksi 0,32 

Produk (Benih Buncis) 0,24 

Bahan Baku 

2 0,01 0,02 

0,46 

Proses Produksi 0,365 

Produk (Benih Buncis) 0,175 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

 
Setelah didapatkan nilai vektor prioritas masing- masing faktor 

dari masing-masing responden kemudian dilakukan perhitungan 
bobot setiap faktor risiko. Hasil bobot antar faktor risiko didapatkan 
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dari rata-rata bobot vektor yaitu dari perhitungan nilai AHP setiap 
faktor risiko yang dibagi sesuai dengan jumlah pakarnya yaitu 2. 
Dari perhitungan fuzzy FMEA dan AHP didapatkan hierarki strategi 
mitigasi risiko seperti Gambar 4.4.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Hierarki Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Benih 
Buncis Perusahaan 

 Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat faktor risiko bahan 
baku memiliki bobot 0,46, faktor risiko proses produksi memiliki 
bobot 0,365, dan faktor risiko produk (benih buncis) memiliki bobot 
0,175. Nilai bobot pada faktor risiko pihak perusahaan dapat dilihat 
pada Tabel 4.19.  
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Tabel 4.19 Hasil Bobot Faktor Risiko Pihak Perusahaan 
Alternatif Strategi Hasil Bobot Strategi Rangking 

Bahan Baku 0,46 1 

Proses Produksi 0,365 2 

Produk (Benih Buncis) 0,175 3 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 
  

Berdasarkan hasil Tabel 4.19 diperoleh hasil bobot antar 
faktor risiko. Hasil bobot menunjukan urutan prioritas atau rangking 
dalam penentuan mitigasi risiko rantai pasok benih buncis. Hasil 
perhitungan tersebut berasal dari rata-rata bobot dari masing-
masing pakar sehingga diperoleh faktor risiko prioritas adalah bahan 
baku dengan nilai bobot 0,46, kemudian kedua adalah proses 
produksi dengan nilai bobot 0,365 dan ketiga adalah produk (benih 
buncis) dengan nilai bobot 0,175.  

4.7.2.2 Perhitungan Alternatif Strategi Pihak Perusahaan 

Setiap faktor risiko yang telah ditetapkan yaitu bahan baku, 
proses produksi, dan produk (benih buncis) masing-masing memiliki 
alternatif strategi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis 
dan wawancara dari pihak perusahaan. Adapun hasil perhitungan 
alternatif strategi masing-masing faktor risiko sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan alternatif strategi faktor bahan baku 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor bahan 

baku yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak perusahaan dapat 
dilihat pada Tabel 4.20. Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui 
bahwa nilai CI dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 1 
sebesar 0,015 dan 0,03. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 
sebesar 0,015 dan 0,03. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa 
hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan 
pengisian ulang. 
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Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko Bahan 
Baku Pihak Perusahaan  

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Menjaga kualitas buncis selama 
pengiriman 

 
1 
 

0,015 0,03 

0,63 

Melakukan evaluasi terhadap 
pemasok yang telah bekerjasama 

0,26 

Menetapkan standar kualitas 
pasokan buncis 

0,11 

Menjaga kualitas buncis selama 
pengiriman 

2 0,015 0,03 

0,72 

Melakukan evaluasi terhadap 
pemasok yang telah bekerjasama 

0,19 

Menetapkan standar kualitas 
pasokan buncis 

0,08 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bobot prioritas masing-
masing alternatif strategi faktor risiko bahan baku dari masing-
masing pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot prioritas dari 
masing-masing alternatif strategi yang diperoleh dengan menjumlah 
bobot prioritas masing-masing alternatif strategi dari semua pakar 
kemudian dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot pada masing-
masing alternatif strategi faktor bahan baku pihak perusahaan dapat 
dilihat pada Tabel 4.21.  

Tabel 4.21 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor Bahan Baku Pihak 
Perusahaan 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Menjaga kualitas buncis selama 
pengiriman 

0,675 1 

Melakukan evaluasi terhadap pemasok 
yang telah bekerjasama 

0,225 2 

Menetapkan standar kualitas pasokan 
buncis 

0,095 3 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor bahan baku pihak perusahaan. Prioritas 
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strategi 1 pada faktor bahan baku adalah menjaga kualitas buncis 
selama pengiriman dengan nilai 0,675. Prioritas strategi 2 pada 
faktor bahan baku adalah melakukan evaluasi terhadap pemasok 
yang terlah bekerjasama dengan nilai 0,225. Prioritas strategi 3 
pada faktor bahan baku adalah melakukan menetapkan standar 
kualitas pasokan buncis dengan nilai 0,095. Adapun strategi yang 
digunakan untuk meminimalisir risiko yang pada faktor bahan baku 
adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga kualitas buncis selama pengiriman  
Pada faktor bahan baku diperlukan adanya strategi menjaga 

kualitas biji buncis selama pengiriman dari petani ke perusahaan 
karena buncis adalah komoditas pertanian yang mudah rusak. Pada 
proses pengiriman polong buncis, rawan terjadinya benturan satu 
sama lain yang menyebabkan kerusakan fisik pada polong buncis. 
Hal tersebut dapat dihindari dengan mengemas polong buncis 
dengan menggunakan kantong plastik kecil sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya benturan karena selama ini petani hanya 
mengemas biji buncis menggunakan karung biasa.  

b. Melakukan evaluasi terhadap pemasok yang telah bekerja sama 
Pada faktor bahan baku diperlukan adanya evaluasi terhadap 

pemasok yang telah bekerjasama karena untuk memantau kualitas 
dan kuantitas pasokan dari petani. Evaluasi yang dilakukan 
terhadap pemasok adalah melihat kesiapan pemasok ketika ada 
permintaan dari perusahaan, ketepatan pengiriman pasokan, 
kualitas pasokan, dan kuantitas pasokan. Evaluasi tersebut berguna 
untuk mengetahui kualitas dari masing-masing pemasok. 
 
c. Menetapkan standar kualitas pasokan buncis 

Pada faktor bahan baku diperlukan adanya penetapan standar 
kualitas pasokan buncis yang berguna untuk menstandarisasi 
kualitas pasokan buncis dari masing-masing petani agar lebih 
seragam. Standar kualitas tersebut berupa buncis sudah siap panen 
atau umur panennya ± 40-50 hari setelah tanam, biji polong belum 
terlihat menonjol, permukaan kulit polong buncis agak terasa kasar, 
warna polong muda akan berubah suram dan akan muncul bunyi 
letupan ketika polong dipatahkan. 
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2. Hasil perhitungan alternatif strategi faktor proses produksi 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor proses 

produksi yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak perusahaan 
dapat dilihat pada Tabel 4.22. Berdasarkan Tabel 4.22 dapat 
diketahui bahwa nilai CI dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 
1 sebesar 0,015 dan 0,03. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 
sebesar 0,015 dan 0,03. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa 
hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan 
pengisian ulang. 

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko Proses    
Produksi Pihak Perusahaan 

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Memperbaiki aliran informasi 
antara perusahaan dan petani 

 
1 
 

0,05 0,1 

0,14 

Melakukan perawatan rutin 
terhadap mesin dan peralatan 

0,57 

Melakukan perencanaan 
kapasitas produksi 

0,29 

Memperbaiki aliran informasi 
antara perusahaan dan petani 

2 0,025 0,04 

0,08 

Melakukan perawatan rutin 
terhadap mesin dan peralatan 

0,72 

Melakukan perencanaan 
kapasitas produksi 

0,19 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dilihat bobot prioritas masing-
masing alternatif strategi faktor risiko proses produksi dari masing-
masing pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot prioritas dari 
masing-masing alternatif strategi yang diperoleh dengan menjumlah 
bobot prioritas masing-masing alternatif strategi dari semua pakar 
kemudian dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot pada masing-
masing alternatif strategi faktor proses produksi pihak perusahaan 
dapat dilihat pada Tabel 4.23. 
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Tabel 4.23 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor Proses Produksi 
Pihak Perusahaan 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Memperbaiki aliran informasi 
antara perusahaan dan petani 

0,11 3 

Melakukan perawatan rutin 
terhadap mesin dan peralatan 

0,645 1 

Melakukan perencanaan kapasitas 
produksi 

0,24 2 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor proses produksi pihak perusahaan. 
Prioritas strategi 1 pada faktor proses produksi adalah melakukan 
perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan dengan nilai 0,645. 
Prioritas strategi 2 pada faktor proses produksi adalah melakukan 
perencanaan kapasitas produksi dengan nilai 0,24. Prioritas strategi 
3 pada faktor proses produksi adalah memperbaiki aliran informasi 
antara perusahaan dan petani dengan nilai 0,11. Adapun strategi 
yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang pada faktor proses 
produksi adalah sebagai berikut: 

a. Memperbaiki aliran informasi antara perusahaan dan petani 
Pada faktor proses produksi diperlukan kelancaran aliran 

informasi antara perusahaan dan petani untuk mendukung 
kelancaran rantai pasok buncis. Kelancaran aliran  informasi 
merupakan strategi untuk mengatasi risiko keterlambatan 
pengiriman produk. Selama ini perusahaan berkomunikasi dengan 
petani melalui perantara yaitu petugas lapang, jadi petugas lapang 
yang mewakili pihak perusahaan untuk berkomunikasi langsung 
dengan pihak petani. Kesalahan informasi dapat menyebabkan 
keterlambatan pengiriman pasokan buncis dari petani ke 
perusahaan dan keterlambatan pendistribusian produk benih buncis 
dari perusahaan dan retailer. Komunikasi yang dilakukan antara 
petani ke perusahaan dan perusahaan ke retailer perlu didukung 
dengan adanya pertemuan secara langsung antara pihak petani dan 
perusahaan serta pihak perusahaan dan retailer. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan mengadakan pertemuan satu bulan sekali dengan 
pihak petani dan retailer untuk mengevaluasi koordinasi yang telah 
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dijalankan selama ini. Hubungan kerjasama dengan pihak eksternal 
(pemasok dan retail) harus berjalan dengan baik agar saling 
menguntungkan kedua belah pihak. Koordinasi antara petani dan 
perusahaan meliputi jumlah permintaan bahan baku, jadwal 
pengiriman bahan baku, dan sistem pembayaran. Sedangkan 
koordinasi antara perusahaan dan retailer meliputi permintaan 
buncis, jadwal pengriman, kapasitas produk, data penjualan dan 
sistem pembayaran.  

b. Melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan 
Pada faktor proses produksi diperlukan adanya perawatan 

terhadap mesin dan peralatan produksi secara rutin untuk 
mendukung kelancaran proses produksi. Kerusakan mesin dan 
peralatan akibat kurangnya perawatan dapat menghambat jalannya 
proses produksi. Terhambatnya proses produksi dapat 
menyebabkan keterlambatan perusahaan dalam memenuhi 
permintaan konsumen. Jika terjadi keterlambatan pemenuhan 
permintaan konsumen maka konsumen akan mengganti kebutuhan 
benih buncis dengan buncis dengan merek lain. Hal tersebut berarti 
perusahaan akan mengalami kerugian karena kehilangan loyalitas 
pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perawatan dan 
pengecekan performa mesin dan peralatan 1 minggu sekali secara 
rutin. Apabila pengecekan dilakukan secara rutin, jika ada masalah 
pada mesin dan peralatan bisa segera diperbaiki supaya tidak 
menghambat jalannya proses produksi. 

c. Melakukan perencanaan kapasitas produksi 
Pada faktor proses produksi diperlukan adanya perencanaan 

kapasitas produksi bertujuan agar tidak terjadi kehabisan 
persediaan buncis, keterlambatan produksi benih buncis dan hasil 
produksi benih buncis yang fluktuatif. Perencanaan kapasitas 
produksi berguna untuk mengendalikan persediaan benih buncis. 
Perencanaan kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan 
yaitu disaat persediaan buncis dari petani tinggi, perusahaan akan 
melakukan lebih banyak produksi dan menyimpannya sebagai 
stock. Namun, apabila ketersediaan buncis di petani rendah, maka 
perusahaan mengalami penurunan jumlah produksi. Kestabilan 
kapasitas produksi dapat berpengaruh terhadap ketepatan 
pemenuhan permintaan konsumen akan buncis. Perencanaan 
kapasitas produksi dapat dilakukan dengan cara mengatur jadwal 
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produksi, melakukan peramalan jumlah permintaan dan melakukan 
penyesuaian permintaan produk dengan ketersediaan bahan baku 
dari petani. 

3. Hasil perhitungan alternatif strategi faktor produk 
Pada perhitungan bobot alternatif strategi pada faktor produk 

(benih buncis) yang dilakukan oleh dua pakar dari pihak perusahaan 
dapat dilihat pada Tabel 4.24. Berdasarkan Tabel 4.24 dapat 
diketahui bahwa nilai CI dan CR untuk 3 alternatif strategi dari pakar 
1 sebesar 0,015 dan 0,03. Sedangkan nilai CI dan CR dari pakar 2 
sebesar 0,015 dan 0,03. Nilai CR harus ≤ 0,1, yang berarti bahwa 
hasil kuesioner yang di isi sudah konsisten dan tidak perlu dilakukan 
pengisian ulang.  
 
Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Alternatif Strategi Faktor Risiko 

Produk (Benih Buncis) Pihak Perusahaan 

Alternatif Strategi Pakar 
AHP Bobot 

Prioritas CI CR 

Melakukan pengendalian 
persediaan 

 
1 
 

0,06 0,1 

0,29 

Meningkatkan kualitas produk dan 
memperluas pasar 

0,57 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
perusahaan 

0,14 

Melakukan pengendalian 
persediaan 

2 0,02 0,03 

0,26 

Meningkatkan kualitas produk dan 
memperluas pasar 

0,63 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
perusahaan 

0,11 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 
Berdasarkan Tabel 4.24 dapat dilihat bobot prioritas masing-

masing alternatif strategi faktor risiko produk (benih buncis) dari 
masing-masing pakar. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot 
prioritas dari masing-masing alternatif strategi yang diperoleh 
dengan menjumlah bobot prioritas masing-masing alternatif strategi 
dari semua pakar kemudian dibagi jumlah pakar yaitu 2. Nilai bobot 
pada masing-masing alternatif strategi faktor produk (benih buncis) 
pihak perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.25.  
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Tabel 4.25 Hasil Bobot Alternatif Strategi Faktor Produk (Benih 
Buncis) Pihak Perusahaan 

Alternatif Strategi 
Hasil Bobot 

Strategi 
Rangking 

Melakukan pengendalian 
persediaan 

0,275 2 

Meningkatkan kualitas produk 
dan memperluas pasar 

0,6 1 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan perusahaan 

0,125 3 

Sumber: Data Primer Diolah, (2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa urutan 
prioritas strategi pada faktor produk (benih buncis) pihak 
perusahaan. Prioritas strategi 1 pada faktor produk (benih buncis) 
adalah meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar 
dengan nilai 0,6. Prioritas strategi 2 pada faktor produk (benih 
buncis)adalah melakukan pengendalian persediaan dengan nilai 
0,275. Prioritas strategi 3 pada faktor produk (benih buncis) adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan dengan nilai 0,125. 
Adapun strategi yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang 
pada faktor produk (benih buncis) adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pengendalian persediaan 
Pada faktor produk diperlukan adanya pengendalian 

persediaan buncis yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen tepat waktu supaya tidak terjadi keterlambatan dalam 
pemenuhan kebutuhan konsumen. Keterlambatan dalam 
pemenuhan kebutuhan konsumen dapat menyebabkan hilangnya 
loyalitas pelanggan. Perusahaan perlu melakukan pengendalian 
persediaan bahan baku maupun produk agar aliran rantai pasok 
buncis berjalan dengan lancar. Pengendalian persediaan dapat 
dilakukan dengan budgeting control yaitu menyusun anggaran 
produksi dan anggaran penjualan dimana perusahaan dapat 
mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada dalam suatu 
periode tertentu. Perusahaan dapat bertindak lebih dini jika terjadi 
hal-hal yang timbul dalam persediaan, dan perusahaan dapat 
mengadakan evaluasi sekaligus pengawasan yang lebih terarah 
terhadap persediaan. Strategi pengendalian persediaan bertujuan 
agar tidak terjadi kehabisan persediaan benih buncis dan 
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keterlambatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan benih 
buncis. 

b. Meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar 
Pada faktor produk diperlukan adanya peningkatan kualitas 

produk dan memperluas pasar yang bertujuan untuk meningkatkan 
jumlah penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh juga 
semakin meningkat. Meningkatkan kualitas produk dapat dilakukan 
dengan meningkatkan standar kualitas pasokan buncis. Dengan 
meningkatkan standar kualitas pasokan maka akan meningkatkan 
kualitas produk akhir. Memperluas pasar dapat dilakukan dengan 
memperbanyak jaringan distribusi dan meningkatkan kegiatan 
promosi supaya buncis Aura dapat dikenal oleh masyarakat 
sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan 
  Pada faktor produk diperlukan adanya peningkatan kualitas 
pelayanan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan brand image 
dari suatu produk. Meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan 
bisa dilakukan untuk mengatasi adanya pesaing sejenis buncis. 
Setiap perusahaan memiliki tantangan untuk tetap mempertahankan 
usahanya antara lain bagaimana menjaga kualitas dan pelayanan 
perusahaan kepada konsumen agar dapat bersaing dengan produk 
serupa yang semakin banyak bermunculan. Salah satu faktor yang 
harus diperhatikan dalam menjaga kualitas pelayanan yaitu dengan 
memberikan pelayanan memuaskan, sesuai atau melebihi harapan 
pelanggan. Kepuasan konsumen terjadi ketika perusahaan dapat 
memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumennya.  
 
4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai strategi mitigasi 
risiko rantai pasok benih buncis diperoleh beberapa alternatif yang 
memiliki bobot tertinggi. Alternatif yang memiliki bobot tertinggi 
berarti responden menganggap strategi tersebut diprioritaskan untuk 
diterapkan oleh pihak petani. Pada pihak petani memiliki 9 alternatif 
strategi yang dikelompokkan kedalam 3 faktor risiko yaitu proses 
budidaya, SDM/ tenaga kerja, dan produk (buncis). Berikut adalah 
alternatif strategi dengan bobot tertinggi dari masing-masing faktor 
risiko yaitu: 
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1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman 
Melakukan pengendalian hama dan penyakit yang dimaksud 

disini adalah melakukan kegiatan perawatan tanaman buncis untuk 
mencegah adanya serangan hama dan penyakit. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan penyemprotan pestisida organik secara rutin dan 
membersihkan gulma disekitar tanaman agar tidak dijadikan tempat 
persembunyian hama. Tanaman yang sudah terkena penyakit harus 
segera dilakukan pemangkasan bagian tanaman yang sudah 
terinfeksi agar penyakitnya tidak menular ke tanaman yang sehat. 
Apabila ditemukan hama, harus segera dibunuh sebelum merusak 
lebih banyak tanaman. Pengendalian serangan hama dan penyakit 
dapat dilakukan meliputi penyiangan disekitar tanaman, 
pembumbunan tanah untuk meninggikan kembali tanah disekitar 
tanaman agar tidak tergenang air, pemangkasan batang yang 
berpenyakit dan tidak produktif. 

2. Melakukan penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh tani 
Memberikan penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh 

tani adalah salah satu tindakan untuk mengembangkan 
pengetahuan dan keahlian buruh tani untuk mengatasi risiko 
kerusakan buncis selama proses budidaya. Kesalahan yang masih 
sering dilakukan oleh buruh tani adalah pada proses pemupukan, 
pemanenan, dan pasca panen. Penyuluhan dapat dilakukan untuk 
mengevaluasi hasil kerja dari buruh tani, jika masih banyak 
kesalahan maka buruh tani diberi penjelasan dan pelatihan 
bagaimana budidaya yang benar. Pelatihan dan penyuluhan dapat 
dilakukan dengan meminta bantuan pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Kediri atau lembaga pertanian yang terkait untuk 
memberikan ilmu dan pengetahuan mengenai budidaya buncis yang 
benar kepada para buruh tani. Penyuluhan dan pelatihan berupa 
materi pelatihan dan praktikum di lapangan. Materi yang 
disampaikan adalah teknologi budidaya buncis bebas penyakit, 
pengenalan hama dan penyakit utama buncis serta 
pengendaliannya berbasis ramah lingkungan. Penyuluhan dan 
pelatihan perlu diadakan secara rutin minimal sebulan dua kali atau 
mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga 
pertanian agar kemampuan buruh tani dapat terus berkembang. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas buncis 



85 
 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas buncis yang dimaksud 
disini adalah memperbaiki teknik budidaya bunci sehingga hasil 
yang diperoleh memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan menanam buncis varietas unggul, 
menyediakan unsur hara makro dan mikro untuk mendukung 
pertumbuhan buncis agar maksimal, melakukan pengairan yang 
cukup, melakukan perawatan tanaman dengan baik, melakukan 
penyemprotan pestisida secukupnya agar tidak terserang hama dan 
penyakit, melakukan pengecekan tanaman secara rutin, melakukan 
pemanenan tepat waktu, dan melakukan penanganan pasca panen 
dengan benar.  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai strategi mitigasi 
risiko rantai pasok benih buncis diperoleh beberapa alternatif yang 
memiliki bobot tertinggi. Alternatif yang memiliki bobot tertinggi 
berarti responden menganggap strategi tersebut diprioritaskan untuk 
diterapkan oleh pihak perusahaan. Pada pihak perusahaan memiliki 
9 alternatif strategi yang dikelompokkan kedalam 3 faktor risiko yaitu 
bahan baku,proses produksi, dan produk (benih buncis). Berikut 
adalah alternatif strategi dengan bobot tertinggi dari masing-masing 
faktor risiko yaitu: 
1. Menjaga kualitas buncis selama pengiriman 

Menjaga kualitas buncis selama pegiriman yang dimaksud 
adalah melakukan tindakan khusus untuk meminimalkan terjadinya 
kerusakan biji buncis selama proses pengiriman. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan mengirim biji buncis dengan dikemas kantong 
plastik supaya meminimalkan benturan biji buncis yang dapat 
menurunkan kualitasnya. Menghindari pengemasan menggunakan 
karung karena pengemasan menggunakan karung memungkinkan 
adanya tekanan pada biji buncis sehingga biji buncis bisa rusak.  

2. Melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan 
Melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan 

bertujuan untuk menjaga performa mesin dan peralatan agar tidak 
terjadi kerusakan selama proses produksi. Mesin yang digunakan 
pada proses produksi benih buncis adalah mesin blower, mesin 
ayak gravity, dan sealer. Diantara ketiga mesin tersebut, mesin ayak 
gravity merupakan mesin yang paling sering mengalami kerusakan 
karena usia dari mesinnya yang sudah tua. Mesin ayak gravity 
memerlukan perawatan yang rutin, seperti pembersihan mesin 
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sebelum dan sesudah digunakan, pemberian oli secara rutin 
sebagai pelumas dan pengecekan kinerja mesin tersebut. 

3. Meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar 
Meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar bertujuan 

untuk mengatasi adanya pesaing produk sejenis. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang memiliki kualitas 
baik, menjaga kualitas buncis selama proses produksi, menambah 
daya tahan produk terhadap serangan penyakit ketika 
dibudidayakan, dan menambah nilai jual produk dengan 
menyediakan kemasan dengan berbagai ukuran. Memperluas pasar 
dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi di berbagai media 
yang mudah dilihat oleh para konsumen dan menambah jaringan 
distribusi agar pasar yang dituju lebih luas. 
 

 
 
 
 

 


