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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Perusahaan 
CV Dhilanmesindo merupakan perusahaan dibidang 

agroindustri,yang didirikan pada tahun 2009 oleh Ir Dwi 
Nawangwulan. CV Dhilanmesindo memproduksi tonik apel, apel 
celup yang berkonsep seperti teh celup, serta coklat apel yaitu 
coklat yang diisi oleh selai hasil fermentasi dari buah apel. 
Dasar dari pembuatan perusahaan ini adalah untuk 
meningkatkan nilai ekonomis dari buah apel, karena dilihat 
melimpahnya hasil panen apel pada saat panen raya belum 
dapat terserap dengan baik sehingga banyak hasil panen yang 
tidak termanfaatkan dengan baik. Kapasitas produksi dari tonik 
apel pada perusahaan ini dapat mencapai 6000 hingga 7000 
liter serta menyerap tenaga kerja 5 orang. 

CV Dhilanmesindo dalam pemasarannya menggunakan 
berbagai media untuk promosi produk serta memperkenalkan 
produknya di kalangan masyarakat luas. Promosi yang 
dilakukan oleh perusahaan ini diantaranya adalah mengikuti 
pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah, baik itu 
Pemkot Batu, Pemprov Jawa Timur, maupun pameran yang 
diadakan oleh pemerintah di luar pulau Jawa. Cara promosi lain 
yang dilakukan CV Dhilanmesindo menggunakan baliho atau 
poster, pamflet, serta media internet. Bahkan CV Dhilanmesindo 
pernah mengikuti pameran produk Indonesia yang diadakan di 
Jepang, dalam rangka memperkanalkan produknya hingga 
keluar negeri. Sasaran pasar dari CV Dhilanmesindo ini adalah 
dari kalangan menengah ke atas mengingat harga yang 
ditetapkan serta kualitas sudah di sesuaikan dengan target 
pasar yaitu > Rp. 65.000,- / botol kemasan 250 ml.  

Kelembagaan rantai pasok tonik apel CV Dhilanmesindo 
meliputi petani, pengepul, produsen (CV Dhilanmesindo), 
distributor, pemerintah dan konsumen. Seluruh anggota 
kelembagaan rantai pasok cuka apel tersebut memiliki perannya 
masing-masing namun tak terlepas dari anggota lainnya. 
Hubungan antar anggota kelembagaan rantai pasok dijelaskan 
pada Gambar 4.1. Rantai pasok adalah keseluruhan jaringan 
dari fasilitas dan orang-orang yang mendapatkan bahan baku 
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dari luar organisasi, mengubahnya menjadi produk-produk dan 
mendistribusikannya kepada konsumen. Saat ini tujuan dari 
rantai pasok yang efektif adalah untuk memiliki produk yang 
tepat dalam jumlah yang tepat, tersedia pada tempat yang tepat 
pada tingkat harga yang tepat (Bateman, 2008). 

 
Gambar 4.1   Skema Rantai Pasok Tonik Apel 

 
Rantai pasok tonik apel terdiri dari berbagai pihak 

dengan memiliki perannya masing-masing, baik yang terlibat 
secara langsung maupun secara tidak langsung. Struktur rantai 
pasok tonik apel memiliki aliran informasi, aliran barang serta 
aliran uang dengan beberapa aturan dan kebijakan yang terikat 
di dalamnya. Berikut adalah anggota rantai pasok tonik apel 
beserta peranannya : 
1. Petani berperan sebagai pihak yang mengelola, memelihara, 

dan memanen bahan baku untuk kemudian disalurkan pada 
CV Dhilanmesindo.  

2. Pengepul berperan sebagai pihak yang memasok buah apel 
pada CV Dhilanmesindo. Pengepul hanya memasok ketika 
pasokan buah apel dari petani tidak mencukupi. . Menurut 
Marimin dkk. (2013), petani dan pengepul masuk pada 
supplier rantai pasok pertanian yang merupakan sumber 
penyedia bahan baku. Petani bisa menjadi supplier untuk 
tengkulak atau langsung supplier  untuk manufaktur.  

3. Pemerintah berperan secara tidak langsung  sebagai pihak 
yang memberi penyuluhan pada para petani untuk dapat 
mengelola dan memelihara kbun dengan baik. 

4. Distributor berperan sebagai pihak yang membeli produk 
dalam jumlah banyak untuk kemudian disalurkan kepada 
konsumen. 
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5. Konsumen berperan sebagai pihak yang membeli produk 
langsung secara online kepada CV Dhilanmesindo untuk 
kemudian produk dikirim ke lokasi yang diinginkan.  

Pada rantai pasok CV Dhilanmesindo juga terdapat arus 
barang , arus uang dan informasi, serta arus teknologi dan 
pengetahuan. Arus barang bergerak dari petani/pengepul ke 
pihak produsen serta dari produsen kepada distributor dan 
konsumen. Arus uang dan informasi bergerak dari produsen ke 
pihak petani/pegepul serta dari konsumen kepada distributor 
dan produsen . Arus informasi yang diberikan dari pihak 
produsen ke petani/pengepul dapat berupa jumlah bahan baku 
apel yang harus dikirim, kualitas buah apel yang diinginkan, dan 
sebagainya. Arus informasi yang diberikan dari pihak produsen 
ke petani/pengepul dapat berupa jumlah bahan baku apel yang 
harus dikirim, kualitas buah apel yang diinginkan, dan 
sebagainya. Sedangkan untuk arus teknologi dan pengetahuan 
berasal dari pemerintah kepada petani dan produsen. 

 
4.2 Karakteristik Responden Pakar 

Pada penilaian risiko rantai pasok tonik apel CV 
Dhilanmesindo, responden pakar yang digunakan berjumlah 4 
orang. Kriteria umum responden yang melakukan penilaian 
adalah orang yang berpengalaman atau menguasai bidang 
manajemen risiko rantai pasok. Berdasarkan kuesioner yang 
disebar, diperoleh informasi responden pakar yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Jumlah 

Responden  
Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 3 75 

Perempuan 1 25 

Pekerjaan 
  Praktisi 3 75 

Akademisi 1 25 
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Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah responden laki-laki lebih 
banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Hal 
tersebut disesuaikan berdasarkan keahlian, pemahaman serta 
pengalaman yang dimiliki. Karakteristik responden berdasarkan 
pekerjaan, 75% responden merupakan praktisi dan 25% 
responden merupakan akademisi. Praktisi yang melakukan 
penilaian merupakan orang yang terjun secara langsung pada 
rantai pasok tonik apel yang meliputi petani apel, pemilik CV 
Dhilanmesindo, dan karyawan. Sedangkan akademisi 
merupakan dosen dari Universitas Brawijaya, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, yang 
memiliki pengetahuan yang baik dalam manajemen rantai 
pasok, dimana mengerti tentang aplikasi serta teori secara 
mendalam, utamanya pada kelembagaan rantai pasok. Menurut 
Astuti,dkk (2010), data kebutuhan rantai pasok diperoleh melalui 
pendapat pakar yang mempunyai pengalaman dalam 
bidangnya. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja, 
didominasi oleh responden yang lama bekerja 5-10 tahun 
sejumlah 75%. Lama bekerja akan mempengaruhi pengalaman 
dan skill yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Puspaningsih 
(2004), semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin 
terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin 
sempurna pula pola pikir dan sikap dalam bertindak untuk 
mencapai tujuan. 
 
4.3 Hasil Penilaian Risiko Rantai Pasok Tonik apel 

Tahapan awal yang harus diakukan sebelum dilakukan 
penilaian risiko adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko sangat 
penting dilakukan untuk menentukan risiko apa saja yang 
terdapat pada CV Dhilanmesindo, sehingga risiko-risiko tersebut  
nantinya menjadi input dalam proses penilaian risiko. Terdapat 4 
risiko yang terjadi pada rantai pasok tonik apel CV 

Lama Bekerja 
 1-5 tahun 1 25 

5-10 tahun 3 75 
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Dhilanmesindo yang terbagi menjadi 3 variabel yaitu bahan 
baku, produksi, dan produk. Risiko rantai pasok tonik apel CV 
Herbal Nusantara diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang 
diisi oleh responden pakar. Daftar risiko rantai pasok dapat 
dilihat pada Tabel 3.1. Hasil nilai FRPN dari variabel bahan 
baku, produksi dan produk dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 
Tabel 4.2 Nilai FRPN dari risiko variabel bahan baku,produksi dan 
produk 

.Variabel Pernyataan FRPN Kategori 

Variabel 
Bahan 
Baku 

Ketersediaan buah apel 
yang rendah 

5.956 
 
L 

Variabel 
Produksi 

Mesin yang masih 
tradisional 

6,790 
M 

Keterbatasan 
keterampilan tenaga 
kerja pada proses  

pengepakan produk 

6,488 

M 

Variabel 
Produk 

Kerusakan Tonik Apel 
saat distribusi 

5,203 
L 

Sumber: Data Diolah (2016) 
 

Pada variabel bahan baku terdapat satu risiko yang 
terjadi, yaitu ketersediaan buah apel yang rendah. Buah apel 
merupakan bahan baku utama dalam proses produksi tonik apel 
pada CV Dhilanmesindo, sehingga ketesediaan buah apel yang 
rendah dapat mempengaruhi rantai pasok tonik apel karena 
akan berdampak pada kegiatan produksi yang dilakukan. Buah 
apel yang digunakan untuk proses produksi tonik apel ini 
merupakan buah apel dengan kualitas grade dua atau buah 
apel yang sedikit cacat dan tidak termanfaatkan, namun tidak 
busuk. Umumnya buah apel dapat dipanen pada umur 4,5 bulan 
setelah bunga mekar, tergantung pada varietas dan iklim. 
Semua jenis apel digunakan untuk proses produksi tonik apel. 
Rome Beauty dapat dipetik pada umur 120-141 hari dari bunga 
mekar, Manalagi dapat dipanen pada umum 114 hari dan Anna 
100 hari. Tetapi pada musim hujan dan tempat lebih tinggi, umur 
buah lebih panjang (Ariadi, 2006). Kebutuhan apel untuk 
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produksi tonik apel di CV Dhilanmesindo setidaknya 
membutuhkan > 750 kg buah apel setiap 1x produksinya. Akan 
tetapi jumlah tersebut terkadang tidak terpenuhi. Hal tersebut 
dikarenakan buah apel yang berasal dari kebun membusuk 
akibat hama dan penyakit. Buah apel yang mengalami busuk 
buah memiliki bercak kecil di bagian buah dan berubah warna 
menjadi agak orange, sedangkan buah apel yang mengalami 
busuk akar harus dicabut dan tidak dilakukan penanaman 
kembali di tanah yang sama (Sunarjono,2008). 

Hasil perhitungan risiko ketersediaan buah apel yang 
rendah dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan Tabel 4.2 
dapat diketahui bahwa besarnya nilai FRPN pada risiko 
ketersediaan buah apel yang rendah adalah 5,068. Sesuai 
dengan Tabel 3.10 risiko ini tergolong kategori rendah. Hal ini 
berarti risiko ketersediaan buah apel yang rendah jarang terjadi 
dan masih dapat diatasi. Seperti halnya yang terajdi pada CV 
Dhilanmesindo, untuk saat ini ketersediaan buah apel masih 
mampu menutupi kapasitas produksi dan permintaan produk. 
Namun, ada saat tertentu dimana petani tidak mampu 
mencukupi permintaan bahan baku buah apel dikarenakan hasil 
panen tidak sesuai dengan yang diharapkan akibat terkena 
serangan hama dan penyakit. Biasanya penyakit itu mewabah 
pada tanaman apel yang tidak terurus dan menyebabkan 
penurunan kualitas buah seperti ukuran buah lebih mengecil 
atau buah jatuh sebelum masanya, daun-daun berguguran, dan 
bakal buah yang terbentuk pada musim selanjutnya 
berkembang lebih sedikit (Anonim,2013). 

Pada saat bahan baku dari kebun tidak mencukupi, CV 
Dhilanmesindo mengambil bahan baku buah apel dari pengepul 
atau petani lain untuk dapat memenuhi kapastitas produksi yang 
diperlukan. Kualitas suatu produk ditentukan oleh kualitas dan 
pemilihan bahan baku serta bahan tambahan. Apabila kualitas 
bahan baku baik, maka produk akan menghasilkan kualitas 
yang baik pula. Namun apabila kualitas bahan baku buruk, 
maka produk yang dihasilkan akan buruk juga (Suryani 
dkk,2015). Bahan baku diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 
diolah menjadi barang jadi. Perusahaan akan berusaha untuk 
semaksimal mungkin agar mendapatkan bahan baku yang 
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mempunyai kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Hal ini 
dikarenakan hasil akhir produksi sangat ditentukan oleh kualitas 
bahan baku (Pradhitya, 2010). 

Pada variabel produksi terdapat dua risiko yang terjadi, 
yaitu mesin yang masih tradisional serta keterbatasan 
keterampilan tenaga kerja pada proses pengepakan produk. 
Mesin merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 
produksi tonik apel pada CV Dhilanmesindo. Menurut Sodikin 
(2008), sangat penting mempersiapkan mesin-mesin atau 
perlatan produksi dalam melaksanakan tugasnya sehingga 
dapat mendukung kelancaran kegiatan operasi. Mesin yang 
canggih juga dapat menunjang suatu proses produksi dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien. Pada CV Dhilanmesindo, 
mesin yang masih tradisional dan masih membutuhkan lebih 
banyak tenaga manusia sehingga dapat membuat proses 
produksi berjalan dengan kurang efektif dan efisien. 
Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja 
pada CV Dhilanmesindo sangat terbatas dikarenakan tenaga 
kerja yang digunakan berasal dari lingkungan sekitar tempat 
produksi. Hal ini menyebabkan pemilik UKM harus selalu 
melakukan pengawasan dalam setiap prosesnya agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut sutomo et al. 
(1999), keterampilan dan pengalaman seorang pekerja akan 
sangat menunjang berjalannya suatu proses produksi. Pekerja 
yang terampil akan mampu menyelesaikan pekerjaannya 
dengan tepat waktu dan maksimal. 

Hasil perhitungan risiko mesin yang masih tradisional 
serta keterbatasan keterampilan tenaga kerja pada proses 
pengepakan produk dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa risiko tertinggi 
terdapat pada risiko mesin yang masih tradisional dengan besar 
nilai FRPN 6,790. Sesuai dengan Tabel 3.10 risiko ini tergolong 
kategori sedang, yang berarti jarang terjadi dan ketika terjadi 
dapat mengakibatkan sistem terhambat dengan adanya 
kerusakan kecil. Saat ini, risiko mesin yang masih tradisional 
masih dapat diatasi dan belum memiliki pengaruh yang besar 
pada rantai pasok tonik apel. Dapat diperkirakan jika 5-10 tahun 
mendatang permintaan produk semakin banyak, risiko ini bisa 
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menjadi hal yang menghambat jalannya kegiatan rantai pasok 
tonik apel di CV Dhilanmesindo. Mesin yang masih tradisional 
menyebabkan tenaga kerja yang dibutuhkan juga lebih banyak, 
karena mesin yang masih tradisional biasanya banyak 
menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia dalam 
penggunaannya. Mesin atau alat yang masih tradisional yang 
digunakan oleh CV Dhilanmesindo, antara lain kain saring 
sebagai alat penyaring fermentasi sari apel yang sudah jadi, 
kompor dan panci sebagai alat perebusan, gelas ukur untuk 
memasukkan tonik apel yang sudah jadi ke dalam botol kaca. 
Alat produksi adalah barang (sesuatu) yang dipergunakan untuk 
menghasilkan barang/produk yang mempunyai nilai guna. Alat 
produksi dibagi 2, yaitu alat produksi tradisional dan alat 
produksi modern. Alat produksi tradisional akan memerlukan 
tenaga yang besar, waktu produksi lebih lama dan produk yang 
dihasilkan juga terbatas. Sedangkan pada alat produksi modern  
tenaga yang dibutuhkan sedikit karena alat yang digunakan 
sudah otomatis, waktu produksi lebih singkat dan produk yang 
dihasilkan juga lebih banyak (Anonim,2010). 

Risiko terendah terdapat pada risiko keterbatasan 
keterampilan tenaga kerja pada proses pengepakan produk 
dengan nilai FRPN 6,488. Jika dilihat pada Tabel 3.10 Risiko ini 
tergolong kategori sedang, yang berarti jarang terjadi dan 
mengakibatkan sistem terhambat dengan adanya kerusakan 
kecil. Mesin yang masih tradisional pada CV Dhilanmesindo 
mengakibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin 
banyak. CV Dhilanmesindo juga menggunakan palet kayu 
sebagai wadah untuk proses pendistribusian tonik apel. Satu 
palet berisi 52 botol tonik apel, proses penggunaan palet 
dilakukan secara manual sehingga penggunaan yang tidak 
benar akan menimbulkan risiko kerusakan tonik apel saat 
pendistribusian. Menurut Muchdarsyah (2003), tingkat 
pendidikan sangat berpengaruh pada produktivitas yang dimiliki 
oleh seorang pekerja. Tingkat pendidikan karyawan sangat 
penting untuk diperhatikan karena tingkat pendidikan yang 
dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan 
tingkah laku mereka. Keterampilan dan kemampuan sumber 
daya manusia menjadi salah satu risiko dikarenakan para 
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pekerja yang dilibatkan berasal dari lingkungan sekitar tempat 
produksi, yaitu di daerah cangar, Batu. Para pekerja tersebut 
belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup 
memadai. Oleh karena itu, salah satu hal yang kongkrit untuk 
mendorong peningkatan produktivitas tenaga manusia adalah 
pendidikan dan keterampilan agar mampu mengemban tugas 
dan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Pekerjaan yang 
dilakukan dengan baik dan dengan tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang sesuai dengan isi kerja akan mendorong 
kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan juga 
meningkatkan pendapatan, baik pendapatan perorangan, 
kelompok maupun pendapatan nasional (Siswanto, 2002). 

Pada variabel produk terdapat 1 risiko yang terjadi, yaitu 
kerusakan tonik apel saat distribusi. Proses distribusi dimulai 
saat produk mulai dikemas dan kemudian dikirim. Proses 
pengepakan sangat mempengaruhi keadaan produk saat 
distribusi. Proses pengepakan pada CV Dhilanmesindo 
dilakukan oleh tenaga manusia. Tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada 
akan sangat mempengaruhi kegiatan produksi. Pendidikan dan 
pengetahuan yang rendah dari seorang pekerja seringkali 
menghambat berjalannya proses produksi di CV Dhilanmesindo. 
Hal ini mengakibatkan pemilik harus selalu melakukan 
pengawasan dan pengecekan ulang terhadap setiap pekerja 
yang sedang melakukan proses pengepakan produk agar tidak 
terjadi kesalahan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang 
rendah dikarenakan para pekerja pada bagian ini berasal dari 
lingkungan sekitar tempat produksi yang rata-rata hanya 
merupakan lulusan sekolah dasar. Menurut Hidayat et al. 
(2012), setiap tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja 
didukung dengan pendidikan yang tinggi, maka tenaga kerja 
akan mampu bersaing dan bekerja dalam suatu perusahaan. 
Namun, redahnya pendidikan tenaga kerja akan menimbulkan 
risiko apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi.  

Proses pengepakan yang baik akan menghasilkan 
produk yang baik dan utuh saat didistribusikan, oleh karena itu 
sangat diperlukan pekerja yang terampil dan cekatan. Hal ini 
perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan produk akibat 
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kesalahan pengepakan saat proses distribusi. Menurut Royan 
(2011), kerusakan produk saat transportasi meliputi kerusakan 
fisik, kimiawi dan mikrobiologi. Kerusakan fisik  berupa goresan, 
luka dan memar akibat tekanan, getaran, gesekan maupun 
benturan selama proses transportasi. Kerusakan kimiawi dapat 
terjadi akibat adanya proses oksidasi dan reaksi-reaksi yang 
tidak diharapkan. Kerusakan mikrobiologi disebabkan oleh 
pembusukan bakteri, pertumbuhan jamur, kapang dan 
sebagainya. 

Hasil perhitungan risiko kerusakan produk saat distribusi 
dapat dilihat pada Lampiran 5. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat 
dilihat bahwa risiko kerusakan tonik apel saat distribusi 
mendapat nilai FRPN 5,203. Sesuai dengan Tabel 3.10 risiko ini 
tergolong kategori rendah, yang berarti jarang terjadi dan masih 
dapat diatasi. Hal ini disebabkan tingkat keterampilan yang 
rendah dari para pekerja akan mempengaruhi kegiatan distribusi 
pada CV Dhilanmesindo. Hal tersebut juga seringkali 
menyebabkan kesalahan pada proses pengepakan, baik 
kesalahan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam palet, 
maupun kesalahan cara pemasangan palet. Kesalahan 
pengepakan produk oleh para pekerja yang mengakibatkan 
produk rusak saat didistribusikan pada CV Dhilanmesindo. 
Menurut Graham & Cateora (2007), pengemasan berfungsi 
untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk 
industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan 
dalam penyimpanan, pengangkutan dan distribusi agar tidak 
terjadi benturan yang mengakibatkan kerusakan produk. Hasil 
penilaian risiko dengan metode fuzzy FMEA digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan strategi pada metode AHP.  

 
4.4 Penyusunan Strategi Minimasi Risiko dengan AHP 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan 
perhitungan dengan metode FMEA dan mengetahui nilai FRPN 
atau prioritas risiko masing-masing variabel, adalah penyusunan 
strategi minimasi risiko menggunakan metode AHP. 
Penyusunan strategi minimasi risiko didasarkan pada hasil 
penilaian risiko dengan menggunakan metode FMEA. Risiko 
pada variabel bahan baku adalah keterbatasan jumlah buah 
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apel. Pada variabel produksi risiko yang didapatkan adalah 
mesin yang masih tradisional. Risiko pada variabel produk 
adalah keterbatasan keterampilan Sumber Daya Manusia. 
Tujuan, variabel, dan alternatif strategi untuk meminimasi risiko 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Strategi Minimasi Risiko Rantai Pasok Tonik Apel 

Keterangan 

Tujuan 
Minimasi Risiko 
Rantai Pasok Tonik 
Apel 

Meminimalkan risiko rantai pasok 
tonik apel pada variabel bahan 
baku, produksi, dan produk 

Variabel 

1. Bahan baku 
1.Minimasi risiko ketersediaan 

buah apel yang rendah 

2. Produksi 
2.Minimasi risiko mesin yang masih 
tradisional 

3. Produk 
3.Minimasi risiko kerusakan produk 

saat distribusi 

Alternatif 
Strategi 

1. Menjalin 
kemitraan 

1. Menjalin kemitraan yang kuat 
antara anggota rantai pasok cuka 
apel, mulai dari petani, tengkulak, 
produsen, distributor, dan retailer 
baik didalam kota maupun luar kota 

2. Modernisasi Alat 

2. Alat tradisional yang masih 
digunakan diganti dengan alat yang 
lebih modern agar proses produksi 
berjalan lebih efektif dan efisien. 

3. Pelatihan 
Tenaga Kerja 

3. Memberikan pelatihan 
keterampilan pada setiap tenaga 
kerja terutama pada proses 
pengepakan dan pendistribusian. 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 perhitungan variabel dan 
alternatif strategi akan menggunakan metode AHP untuk 
mendapat strategi yang tepat dalam meminimalisir risiko rantai 
pasok cuka apel. Strategi minimasi risiko ini akan ditentukan 
oleh responden pakar yang terdiri dari seorang akademisi dan 
dua orang pihak UKM selaku praktisi. Hal yang harus 
diperhatikan pada perhitungan metode AHP adalah Consistency 
Ratio (CR). Nilai Consistensy Ratio ini berfungsi untuk 



44 
 

menjelaskan konsistensi jawaban dari responden pakar. Nilai 
CR dari masing-masing pakar untuk alternatif strategi dapat 
dilihat pada Tabel 4.4 dan hasil rekapan perhitungan dapat 
dilihat pada Lampiran 6. 

 
Tabel 4.4  Rasio Konsistensi Responden 

No Tujuan, Kriteria Level 1 Nilai Konsistensi (CR) 

1 Minimasi Risiko Rantai Pasok 0,037 

2 Bahan Baku 0,065 

3 Produksi 0,034 

4 Produk 0,086 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
 

Menurut (Saaty, 2001), standar nilai konsistensi yang 
ditentukan adalah CR<0,1 Apabila nilai CR>0,1 maka jawaban 
dari responden dianggap agak acak dan perlu diperbaiki atau 
diulang kembali. Metode AHP memakai persepsi pembuat 
keputusan sebagai inputnya, sehingga ketidak konsistenan 
mungkin terjadi karena  manusia memiliki keterbatasan dalam 
menyatakan persepsinya secara konsisten terutama apabila 
membandingkan banyak kriteria. Sesuai dengan literatur yang 
ada, hasil perhitungan nilai CR dari 4 kriteria diatas adalah 
CR<0,1. Hal ini berarti pendapat atau jawaban dari responden 
pakar yang ada dinyatakan valid. Hirarki strategi minimasi risiko 
menggunakan metode AHP dapat dilihat pada Gambar 
4.2.Perhitungan bobot strategi minimasi risiko  secara parsial 
dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Gambar 4.2 Struktur Hirarki Strategi Minimasi Risiko Rantai Pasok 

Tonik Apel 
 

Tabel 4.5 Bobot Parsial Strategi Minimasi Risiko Rantai Pasok 
Tonik Apel 

  Bahan Baku Produksi Produk 

Menjalin Kemitraan 0,512 0,125 0,222 

Modernisasi Alat 0,194 0,716 0,244 
Pelatihan Tenaga 
Kerja 0,294 0,159 0,534 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

 Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pada variabel Bahan 
baku strategi  menjalin kemitraan memiliki bobot tertinggi 
dengan nilai 0,512. Hal ini dikarenakan pada saat tertentu petani 
tidak mampu memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku akibat 
hama dan penyakit yang menyerang tanaman apel. Melalui 
strategi menjalin kemitraan diharapkan CV Dhilanmesindo dapat 
menjalin kemitraan dengan petani lain atau pengepul untuk 
mengantisipasi kurangnya pasokan bahan baku dari petani yang 
sudah ada. Strategi lain yang dapat diterapkan pada variabel 
bahan baku adalah strategi pelatihan tenaga kerja. Melalui 
strategi pelatihan tenaga kerja diharapkan CV Dhilanmesindo 
dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan 
pelatihan pada petani mengenai bagaimana cara penanganan 
hama yang baik, cara perawatan tanaman apel, dan 



46 
 

sebagainya, guna meningkatkan hasil panen buah apel. Strategi 
modernisasi alat juga dapat dilakukan pada variabel bahan 
baku. Penerapan strategi ini adalah mengganti gerobak yang 
digunakan untuk mengangkut hasil panen dengan hand pallet. 

Pada variabel produksi strategi modernisasi alat memiliki 
bobot tertinggi dengan nilai 0,716. Hal ini dikarenakan pada 
proses produksi CV Dhilanmesindo beberapa alat yang 
digunakan masih tradisional. Melalui strategi modernisasi alat 
diharapkan CV Dhilanmesindo dapat mengganti alat-alat yang 
tradisional dengan alat-alat yang lebih modern agar proses 
produksi berjalan lebih efektif dan efisien. Strategi lain yang 
dapat diterapkan adalah strategi menjalin kemitraan dan 
pelatihan tenaga kerja. Melalui strategi menjalin kemitraan 
diharapkan CV Dhilanmesindo dapat bekerjasama dengan 
perusahaan penyedia alat-alat produksi yang lebih modern 
untuk melakukan perbaharuan alat produksi tradisional agar 
proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui strategi 
pelatihan tenaga kerja diharapkan CV Dhilanmesindo dapat 
memberikan pelatihan pada setiap tenaga kerja yang terlibat 
pada proses produksi untuk meminimalisir kesalahan kerja. 

Pada variabel produk strategi pelatihan tenaga kerja 
memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,534. Kerusakan produk 
saat distribusi disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja saat 
proses pengepakan. Melalui strategi pelatihan tenaga kerja 
diharapkan kesalahan pengepakan produk dapat diminimalisir 
karena tenaga kerja yang ada sudah memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai sehingga kerusakan produk saat 
distribusi tidak lagi terjadi. Strategi lain yang dapat diterapkan 
adalah strategi menjalin kemitraan dan moderninsasi alat. 
Melalui strategi menjalin kemitraan diharapkan CV 
Dhilanmesindo dapat bekerjasama dengan distributor lain untuk 
memperluas pendistribusian dan pemasaran produk. Melalui 
strategi modernisasi alat diharapkan CV Dhilanmesindo dapat 
menggunakan alat pendistribusian yang lebih modern agar 
kerusakan produk akibat tenaga kerja yang kurang terampil 
dapat diminimalisir. 
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4.4.1 Analisis Prioritas Kriteria Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Tonik Apel 

Hasil perhitungan nilai CR diatas menunjukkan nilai 
CR<0,1. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan sudah 
benar dan nilai bobot variabel dapat dipertanggungjawabkan. 
Hasil pembobotan untuk setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 
4.6 

Tabel 4.6 Nilai Bobot Variabel 

Variabel Bobot Peringkat 

Bahan Baku 0,576 1 

Produksi 0,262 2 

Produk 0,162 3 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 
 

Tabel 4.6 merupakan hasil olahan pembobotan variabel 
oleh responden pakar menggunakan metode AHP. Berdasarkan 
hasil tersebut, didapat hasil untuk masing-masing variabel 
sebagai berikut: 
1. Bahan Baku 

Variabel bahan baku mendapatkan urutan prioritas pertama 
dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0,576. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel bahan baku memiliki pengaruh 
penting dibanding variabel lainnya karena proses produksi 
bergantung pada ketersediaan bahan baku agar prosesnya 
dapat berjalan dengan lancar. Bahan baku merupakan faktor 
utama bagi perusahaan untuk menunjang kelancaran proses 
produksi baik dalam perusahaan yang berskala besar ataupun 
kecil. Apabila perusahaan itu kekurangan persediaan bahannya 
(out of stock) akan mengakibatkan adanya hambatan-hambatan 
pada proses produksi yang akhirnya dapat menimbulkan risiko 
lainnya (Ahyari,2004). Bahan baku yang digunakan oleh CV 
Dhilanmesindo adalah buah apel dengan kualitas grade 2. 
Ketersediaan bahan baku buah apel yang tidak sesuai dengan 
standar jumlah produksi, kegiatan produksi tonik apel oleh CV 
Dhilanmesindo tidak akan berjalan. Menurut Maflahah dkk. 
(2012), Pasokan bahan baku buah segar termasuk buah apel 
mempunyai karakteristik musiman, mudah rusak, beragam, dan 
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bulky. Bahan baku dan jumlah permintaan sangat menentukan 
jalannya kegiatan produksi. Sifat bahan baku buah yang 
musiman dan fluktuasi permintaan akan memicu konflik dalam 
kegiatan perencanaan produksi. Salah satu konflik seperti 
kekurangan dan kelangkaan pasokan bahan baku merupakan 
konflik utama pada industri pengolahan hasil pertanian. 
2. Produksi 

Variabel produksi mendapatkan urutan prioritas kedua 
dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0,262. Hal ini 
dikarenakan proses produksi akan mempengaruhi kualitas 
produk yang dihasilkan. Proses produksi adalah kegiatan 
menambah kegunaan suatu bahan atau menciptakan produk 
baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. 
Ada empat kelompok dasar faktor produksi, yaitu manusia, 
sumber daya alam, mesin, dan organisasi. Dengan kata lain 
produksi mrupakan kerjasama dari keempat kelompok dasar 
tersebut (Gilarso,2004). Risiko tertinggi pada proses produksi 
tonik apel pada CV Dhilanmesindo terletak pada beberapa 
proses yang masih banyak menggunakan mesin tradisional, 
yaitu semi otomatis atau manual. Proses tersebut antara lain, 
proses pemerasan dan penyaringan masih menggunakan kain 
dan kertas saring, proses perebusan masih menggunakan 
kompor gas dan panci stainlessteel, proses pengisian tonik apel 
ke dalam botol kaca juga masih menggunakan cara manual 
dengan tenaga manusia. Hal ini menyebabkan kegiatan 
produksi tidak berjalan dengan efektif dan efisien karena waktu 
yang dibutuhkan jauh lebih banyak dan tenaga yang digunakan 
jauh lebih besar. Menurut Sodikin (2008), kelancaran dari suatu 
proses produksi dipengaruhi oleh keandalan dan ketersediaan 
mesin yang digunakan. Jadwal produksi yang sudah 
direncanakan akan terganggu jika ada mesin yang rusak secara 
tiba-tiba. Minimnya ketersediaan alat juga akan menghambat 
dan memperlambat jalannya suatu proses produksi. Oleh 
karena itu untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan 
penjadwalan terhadap perawatan serta penyediaan mesin 
sesuai dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan.  
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3. Produk 
Pada pembobotan variabel di atas, variabel produk 

mendapatkan urutan prioritas kedua dengan nilai bobot 
kepentingan sebesar 0,162. Produk yang dihasilkan oleh CV 
Dhilanmesindo adalah tonik apel, dimana produk ini sendiri 
merupakan produk premium dan belum memiliki pesaing. 
Produk ini dibuat untuk kalangan menengah ke atas, sehingga 
harga yang ditawarkan juga cukup tinggi sesuai dengan kualitas 
dan pangsa pasarnya. Kemasan yang digunakan juga cukup 
berkelas, yaitu menggunakan botol kaca berwarna coklat bening 
dengan kapasitas 250ml/botol. Menurut Abdurachman (2004), 
faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah kualitas, 
brand/merk, kemasan, harga, dan ketersediaan. Risiko tertinggi 
pada produk tonik apel ini terletak pada proses pengepakan 
yang dilakukan oleh tenaga kerja yang kurang terampil sehingga 
perlu diberikan pelatihan dan pengawasan. Proses 
pendistribusian yang panjang dengan menggunakan alat 
transportasi kapal laut menyebabkan proses pengepakan harus 
dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pecah botol akibat 
benturan, dll. Menurut Heryanto (2015), suatu produk akan laku 
dipasaran apabila produk tersebut dapat disalurkan ke berbagai 
tempat dimana terdapat calon pembeli potensial. Untuk tujuan 
yang dimaksud maka digunakanlah distribusi untuk 
memasarkan produk tersebut. Pendistribusian adalah kegiatan 
pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah 
penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Distribusi 
yang efektif akan memperlancar arus atau akses barang oleh 
konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan dalam 
memperolehnya. 

 
4.4.2 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Rantai 

Pasok Tonik Apel 
Hasil perhitungan nilai CR diatas menunjukkan nilai 

CR<0,1. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan sudah 
benar dan nilai bobot variabel dapat dipertanggungjawabkan. 
Hasil pembobotan untuk setiap alternatif strategi dapat dilihat 
pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Nilai Bobot Alternatif Strategi 

Strategi Bobot Peringkat 

Menjalin Kemitraan 0,363 1 

Modernisasi Alat 0,339 2 

Pelatihan tenaga kerja 0,298 3 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 
 

Risiko tertinggi pada kelembagaan rantai pasok tonik 
apel adalah keterbatasan pasokan buah apel, mesin yang masih 
tradisional, dan keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Tabel 
4.7 merupakan hasil olahan pembobotan alternatif strategi oleh 
responden pakar menggunakan metode AHP. Berdasarkan hasil 
tersebut, didapat hasil untuk masing-masing strategi sebagai 
berikut: 
1. Menjalin Kemitraan 

Strategi menjalin kemitraan mendapatkan urutan prioritas 
pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0,363. Strategi 
ini dilakukan dengan menjalin kerjasama antar anggota rantai 
pasok terutama antara produsen dengan petani atau tengkulak 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Kerjasama 
dengan distributor dan pemerintah untuk pengadaan pameran 
juga perlu  ditingkatkan agar proses pemasaran produk semakin 
meningkat dan produk semakin banyak dikenal masyarakat. 
Menurut Tohar (2000), kemitraan merupakan kerja sama yang 
dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, 
saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dengan hal 
tersebut diharapkan setiap pihak yang menjalin kemitraan dapat 
saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.  

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha 
Pertanian, ada beberapa pola kemitraan usaha pertanian, 
antara lain pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, 
keagenan, atau bentuk-bentuk lain misalnya kerjasama 
operasional agribisnis (KAO). Pola kemitraan yang dapat 
diterapkan pada kelembagaan rantai pasok tonik apel oleh CV 
Dhilanmesindo adalah pola kemitraan dagang umum. Menurut 
Haryanto dan Hamid (2012), biasanya dalam pola dagang 
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umum petani melakukan kerjasama dengan petani lain atau 
dengan pedagang untuk memenuhi pasokan kebutuhan bahan 
baku di suatu perusahaan. Dengan kata lain pola dangang 
umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra 
dengan perusahaan mitra dalam bentuk pemasokan bahan baku 
produksi atau barang-barang tertentu yang diperlukan untuk 
proses produksi perusahaan mitra. Dengan diterapkannya pola 
kemitraan ini pada CV Dhilanmesindo, masalah keterbatasan 
pasokan buah apel dapat teratasi. Hal ini dikarenakan petani 
akan bekerjasama dengan petani lain atau dengan pedagang 
untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku buah 
apel di CV Dhilanmesindo. 
2. Modernisasi Alat 

Strategi modernisasi alat mendapatkan urutan prioritas 
kedua dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0,339. Mesin 
dan peralatan merupakan komponen utama agar produksi tonik 
apel dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya mesin dan 
peralatan proses produksi tidak akan berjalan. Mesin dan 
peralatan yang manual seringkali memperpanjang waktu dan 
proses produksi menjadi tidak efektif dan efisien, sedangkan 
mesin yang canggih dapat mempercepat proses produksi dan 
menghemat tenaga. Pada mesin yang canggih perlu dilakukan 
perawatan dan pengecekan agar mesin tidak mudah rusak. 
Perawatan mesin dan peralatan perlu dilakukan secara periodik 
untuk mencegah kerusakan fatal dan memperpanjang umur 
ekonomis mesin dan peralatan (Wibowo,2008). Strategi ini 
dilakukan dengan mengganti sebagian alat yang masih manual 
atau tradisional dengan alat yang lebih canggih atau modern. 
Strategi ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan 
efektifitas dari kegiatan produksi tonik apel oleh CV 
Dhilanmesindo.  
3. Pelatihan Tenaga Kerja 

Strategi pelatihan tenaga kerja mendapatkan urutan 
prioritas terakhir dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0,298. 
Strategi ini dilakukan dengan memberikan pelatihan pada 
tenaga kerja di CV Dhilanmesindo. Menurut Purwanto (2010), 
tenaga kerja merupakan faktor penunjang berjalannya suatu 
proses distribusi. Setiap tenaga kerja diharapkan mampu 
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menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat mewujudkan 
tujuan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan 
kualitas sumber daya manusia yang ada, yaitu dengan pelatihan 
tenaga kerja. Hal ini sebagai suatu cara yang efektif untuk 
mempertahankan karyawan. Menurut Nitisemito (1996), 
pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud 
untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku 
keterampilan, dan pengetahuan dari karyawan  sesuai dengan 
keinginan perusahaan. Karyawan pada CV Dhilanmesindo 
sebagian besar merupakan warga lokal dari sekitar lokasi 
tempat produksi tonik apel. Kebanyakan karyawan yang ada 
memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang 
rendah. Oleh karena itu, sangat perlu diakukan pelatihan dan 
pemberian pengetahuan pada setiap karyawan yang bekerja di 
CV Dhilanmesindo, terutama karyawan pada proses 
pengepakan dan pendistribusian.  

Menurut Cherrington (1995), metode pelatihan tenaga kerja 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the 
job training. On the job training lebih banyak digunakan 
dibandingkan dengan off the job training. Hal ini disebabkan 
karena metode on the job training lebih berfokus pada 
peningkatan produktivitas secara cepat, sedangkan metode off 
the job training lebih berfokus pada perkembangan pendidikan 
jangka panjang. Metode pelatihan tenaga kerja yang dapat 
diterapkan pada CV Dhilanmesindo adalah metode on the job 
training. Melalui metode ini pelatihan dapat langsung diberikan 
pada karyawan di lokasi mereka bekerja sehingga dapat 
dihasilkan peningkatan produktivitas secara cepat. Metode on 
the job training dibagi menjadi 6 macam, antara lain Job 
Instruction training, Appreticeship, Intership and assistantship, 
Job rotation and transfer, Junior boards and commitee 
assigments, Couching and counseling. Metode couching and 
counseling sangat tepat diterapkan pada CV Dhilanmesindo. 
Metode pelatihan ini merupakan aktivitas yang mengharapkan 
timbal balik dalam penampilan kerja, dukungan dari pelatih, dan 
penjelasan secara perlahan bagaimana melakukan pekerjaan 
secara tepat. Dengan kondisi karyawan pada CV Dhilanmesindo 
yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang 
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terbatas, metode ini akan membantu meningkatkan 
produktivitas, kemampuan dan keterampilan karyawan dalam 
setiap bidang. 
 
4.5 Implikasi Manajerial 

Hasil pembahasan mengenai strategi minimasi risiko 
rantai pasok  tonik apel, menunjukkan terdapat beberapa 
rekomendasi manajerial yang perlu dilakukan oleh CV 
Dhilanmesindo. Strategi yang perlu dillakukan yaitu : 
1. Menjalin kemitraan 

CV Dhilanmesindo sebaiknya menjalin kemitraan dengan 
anggota rantai pasok lainnya. Kemitraan yang kuat antara 
petani dan tengkulak serta produsen diharapkan dapat 
terjalin, sehingga pasokan bahan baku buah apel dapat 
terus terjaga meskipun ketersediaan buah apel sedang 
rendah. Kemitraan antara produsen dan distributor juga 
diharapkan dapat terjalin dengan baik sehingga proses 
pemasaran tonik apel dapat berjalan dengan lancar dan 
terus mengalami peningkatan. Pola kemitraan yang dapat 
diterapkan pada CV Dhilanmesindo adalah pola dagang 
umum untuk memperkuat kerjasama antar anggota rantai 
pasok agar pasokan bahan baku dan produk dapat terus 
terjaga. Pola dagang umum merupakan kerja sama antara 
kelompok mitra yang terdiri dari petani dan pengepul 
dengan perusahaan mitra atau CV Dhilanmesindo. Melalui 
pola kemitraan ini diharapkan petani dan pengepul dapat 
bekerjasama untuk memenuhi pasokan bahan baku pada 
CV Dhilanmesindo. 

2. Pelatihan tenaga kerja  
CV Dhilanmesindo diharapkan dapat memberikan pelatihan 
pada tenaga kerja, terutama pada proses pengepakan 
produk. Tenaga kerja yang ada di CV Dhilanmesindo 
diharapkan dapat memiliki tingkat prduktivitas, keampuan 
dan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Tenaga 
kerja merupakan faktor pendukung berhasilnya suatu 
proses produksi. Metode pelatihan yang dapat diterapkan 
pada CV Dhilanmesindo adalah metode Coaching and 
counseling, dimana metode ini termasuk salah satu metode 
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on the job training. Pada metode ini terdapat kerjasama dan 
timbal balik antara pelatih dari pihak luar dan karyawan di 
CV Dhilanmesindo, dan proses pelatihan ini dilakukan 
secara perlahan, sehingga karyawan dipastikan dapat 
memiliki pemahaman, kemampuan, dan keterampilan yang 
baik pada pekerjaan yang mereka kerjakan. 

3. Modernisasi alat  
CV Dhilanmesindo diharapkan dapat memperbaharui 
sebagian alat yang masih manual atau tradisional dengan 
alat yang lebih canggih atau modern. Penggantian alat ini 
dimaksudkan agar proses produksi dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien karena adanya penghematan waktu dan 
tenaga yang nantinya juga diharapkan dapat  mengurangi 
ongkos produksi. Alat-alat yang diharapkan dapat 
dimodernisasi pada CV Dhianmesindo adalah alat 
penyaringan, alat sterilisasi,dan alat pengemasan produk. 
Alat penyaringan yang berupa kain dan kertas saring dapat 
diganti dengan alat filtrasi skala industri dengan kekuatan 
tekanan, alat strerilisasi yang menggunakan panci 
perebusan dapat digantin dengan sterilisator, proses 
pengemasan produk dengan cara manual dapat diganti 
menggunakan alat pengisi dan penyegel botol otomatis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


