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 I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
Kota Wisata Batu merupakan salah satu daerah yang 

memiliki perkembangan usaha yang baik. Melimpahnya hasil di 
sektor hortikultura serta pariwisatanya yang menarik membuat 
terbukanya kesempatan untuk menghasilkan usaha-usaha baru. 
Salah satu yang usaha paling terkenal dan jumlahnya dominan 
yaitu usaha masyarakat dalam bentuk UKM ( Usaha Kecil 
Menengah ) yang mengolah makanan dan minuman dari buah 
apel. UKM mengolah apel menjadi berbagai varian produk 
diantaranya minuman sari apel, jenang apel, keripik apel, cuka 
apel, tonik apel serta dodol apel. Kota Batu  yang memiliki 
produktivitas buah apel mencapai 17,05 ton per hektar per 
tahun, membuat melimpahnya persediaan bahan baku untuk 
UKM yang mengolah apel menjadi produk jadi. Berbagai olahan 
produk apel tersebut juga memiliki manfaat utamanya bagi 
kesehatan, salah satunya yaitu tonik apel yang merupakan hasil 
fermentasi buah apel selama satu tahun tanpa bahan pengawet. 
Tonik apel memiliki manfaat diantaranya dalam melancarkan 
pencernaan, antibiotik alami dan meredakan nyeri otot 
persendian (Ditjen PMD, 2014). 

Salah satu UKM yang mengolah apel menjadi Tonik Apel 
di Batu adalah CV Dhilanmesindo. Perusahaan yang didirikan 
oleh Ibu Dwi Nawangwulan pada tahun 2009 ini bertujuan untuk 
meningkatkan nilai ekonomis dari buah apel itu sendiri, dimana 
buah apel yang digunakan merupakan buah apel yang memiliki 
keadaan sedikit cacat (KW-2) dengan patokan usia kematangan 
4,5 bulan. Tonik apel di CV Dhilanmesindo dibuat untuk pangsa 
pasar kalangan menengah ke atas, sehingga harga yang 
dibandrol juga cukup tinggi berkisar > Rp. 65.000,- , dengan 
standar kemasan perbotol sebanyak 250 ml. Proses pembuatan 
tonik apel dilakukan melalui proses fermentasi, dimana proses 
ini harus dilakukan dengan standar minimal 2 tahun, karena 
semakin lama proses fermentasi ini dilakukan, semakin baik 
kualitas tonik apel yang dihasilkan. Kapasitas produksi dari tonik 
apel pada perusahaan ini dapat mencapai 6000 hingga 7000 
liter serta menyerap tenaga kerja 5 orang. Dalam pemasarannya 
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CV Dhilanmesindo menggunakan media promosi seperti baliho 
atau poster, pamflet, media internet, serta beberapa kali juga CV 
Dhilanmesindo mengikuti pameran yang diadakan oleh 
pemerintah, baik di dalam provinsi Jawa Timur hingga ke luar 
pulau. 

Pada Penelitian sebelumnya yang dilakukan Praystihan 
(2015), kelembagaan rantai pasok yang dimiliki CV 
Dhilanmesindo ini terdiri dari petani, UKM tonik apel, distributor 
tonik apel, konsumen serta pemerintah yang tidak terlibat secara 
langsung di dalam rantai pasok tonik apel namun juga memiliki 
pengaruh. Pada rantai pasok tonik apel sendiri petani berperan 
sebagai pemasok buah apel. Kemudian setelah produk 
diproduksi di UKM, produk jadi disalurkan kepada distributor 
yang membeli produk dengan jumlah yang banyak, sesuai harga 
pabrik, untuk kemudian disalurkan kepada konsumen. 
Konsumen kebanyakan juga langsung memesan produk ini 
kepada UKM via online, untuk kemudian tonik apel yang 
dipesan dapat langsung dikirim ke alamat konsumen. 
Pemerintah di sini berperan untuk memberikan penyuluhan dan 
pembinaan baik kepada petani apel maupun UKM. Pemerintah 
juga membantu UKM dalam melakukan pemasaran, seperti 
memberi media atau menyewakan tempat untuk pameran 
produk. 

Menurut Bateman dan Scot (2008), manajemen rantai 
pasok merupakan pengelolaan keseluruhan jejaring dari 
fasilitas-fasilitas dan beberapa orang yang mendapatkan bahan 
baku dari luar organisasi, mengubahnya menjadi produk-produk, 
dan mendistribusikannya kepada konsumen. Pada kegiatan 
rantai pasok akan timbul dampak risiko sehingga perlu dilakukan 
strategi penanganan yang tepat (Geraldin et al., 2007). Risiko 
merupakan sebuah ketidakpastian yang akan memiliki pengaruh 
negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi (Nasution et al, 
2014). Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dari 
manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko adalah sebuah 
pendekatan yang dilakukan terhadap risiko dengan cara 
mengetahui, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko dalam 
suatu kegiatan (Labombang, 2011). Tujuan dari penilaian risiko 
untuk mengevaluasi peluang terjadinya suatu kejadian dan 
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memperkirakan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari 
risiko. Selain itu, tujuan dari penilaian risiko untuk memberikan 
informasi yang mendalam tentang risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka untuk mengurangi dampak dan 
kemungkinan serta menyiapkan rencana contigency 
(Thomsett,2006). 

Masalah yang dihadapi CV Dhilanmesindo saat ini 
adalah keterbatasan jumlah buah apel di pasaran, mesin yang 
masih tradisional, rendahnya pendidikan dan keterampilan dari 
sumber daya manusia yang ada. Keterbatasan buah apel di 
pasaran disebebkan oleh banyaknya usaha lain yang juga 
menggunakan buah apel sebagai bahan baku produksi. Mesin 
yang digunakan pada CV Dhilanmesindo saat ini masih 
tradisional, sehingga banyak membutuhkann tenaga kerja / 
sumber daya manusia dalam prosesnya. Sumber daya manusia 
yang digunakan kebanyakan berasal dari warga pedesaan di 
sekitar UKM, dimana tingkat pendidikan serta keterampilan 
mereka masih sangat rendah dan terbatas, sehingga pihak dari 
UKM harus selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja 
sumber manusia yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan penilaian risiko agar 
UKM dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak 
terjadinya risiko atau kegagalan dalam rantai pasok Tonik Apel. 
Hasil dari penilaian risiko tersebut menjadi dasar penentuan 
strategi untuk minimasi risiko dalam rantai pasok tonik apel. 

Metode yang digunakan untuk penilaian risiko kali ini 
adalah metode Fuzzy FMEA. FMEA merupakan suatu metode 
yang sistematik dalam mengidentifikasi dan mencegah masalah 
yang terjadi pada produk dan proses (McDermott, 2009). Logika 
fuzzy adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke 
dalam suatu ruang output. Logika fuzzy merupakan salah satu 
metode untuk melakukan analisa sistem yang mengandung 
ketidakpastian (Kusumadewi, 2010). Metode AHP (Analytic 
Hierarchy Process) merupakan metode pengambilan keputusan 
dengan mengembangkan sistem hierarki dari berbagai faktor 
yang dianggap perlu untuk diperhitungkan (Azis, 2010). Proses 
hirarki analitik adalah suatu teknik kuantitatif yang 
dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai 
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tingkat (hirarki) analisis (Herjanto, 2008). Oleh karena itu pada 
penelitian ini diterapkan metode Fuzzy FMEA dan AHP yang 
diharapkan dapat memberikan solusi serta strategi guna 
memperbaiki kinerja rantai pasok pada CV Dhilanmesindo. 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Risiko yang terjadi di CV Dhilanmesindo belum terukur, 
sehingga menyebabkan terjadinya banyak masalah. Masalah 
yang dihadapi CV Dhilanmesindo saat ini keterbatasan jumlah 
buah apel di pasaran, mesin yang masih tradisional, rendahnya 
pendidikan dan keterampilan dari sumber daya manusia yang 
ada. Berdasarkan masalah yang dihadapi diatas dapat diketahui 
bahwa manajemen rantai pasok tonik apel masih lemah, 
sehingga perlu dilakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, 
dan penilaian risiko untuk mengantisipasi dan meminimalisir 
dampak terjadinya risiko atau kegagalan dalam rantai pasok 
tonik apel. Hasil dari penilaian risiko tersebut menjadi dasar 
penentuan strategi untuk meminimasi risiko dalam rantai pasok 
tonik apel. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Melakukan identifikasi risiko rantai pasok yang terjadi 

di CV Dhilanmesindo. 
2. Melakukan pengukuran dan penilaian risiko rantai 

pasok untuk mengantisipasi dan meminimalisir 
dampak terjadinya risiko atau kegagalan dalam rantai 
pasok. 

3. Menentukan strategi untuk meminimalkan risiko 
rantai pasok dengan menggunakan metode AHP. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi : 

1. UKM, dalam memberikan informasi tentang hasil 
penilaian risiko dan strategi minimasi risiko yang 
didapatkan sehingga UKM dapat mengantisipasi 
kegagalan dan meminimalisir dampak terjadinya risiko 
dan kegagalan dalam rantai pasok. 

2. Peneliti, dalam memberikan kontribusi pemikiran serta 
memperluas wawasan keilmuan sesuai dengan mata 
kuliah Manajemen Rantai Pasok. 

 
 

 

 


