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II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tonik Apel 
Buah apel adalah jenis buah-buahan, atau buah yang 

dihasilkan dari pohon buah apel. Buah apel biasanya berwarna 
merah kulitnya jika masak dan siap dimakan, namun bisa saja 
kulitnya berwarna hijau atau kuning. Daging buahnya keras dan 
kulit buahnya agak lembek. Buah ini memiliki beberapa biji di 
dalamnya. Citarasa, aroma dan tekstur sebenarnya dihasilkan 
dari kurang lebih 230 komponen kimia, termasuk berbagai 
macam asam termasuk asam aseta, format dan 20 jenis asam 
lainnya. Adapula kandungan alkohol 30-40 jenis ester seperti etil 
asetat sekira 100 jenis, karbonil seperti formaldehid dan 
asetaldehid (Agus, 2010). Kebanyakan apel bagus dimakan 
mentah-mentah. Namun, jika diolah dengan cara tertentu apel 
dapat mengeluarkan zat-zat yang dapat memberikan banyak 
manfaat bagi kesehatan. Dengan begitu melimpahnya hasil apel 
dibuatnya produk olahan untuk meningkatkan kualitas dan harga 
jual produk salah satunya adalah tonik apel yang telah melalui 
proses fermentasi.  Asal dari kata tonik adalah dari yunani yang 
berarti meregang, hal ini berbanding lurus dengan fungsi tonik 
yang mampu memberi efek fisiologis bagi tubuh yang dapat 
meregangkan dan memperkuat otot-otot dengan meningkatkan 
kelenturan alami sistem pertahanan tubuh. Tonik Apel 
merupakan ramuan yang dipakai untuk meningkatkan stamina 
dan vitalitas (Arief, 2007). Tonik apel dapat dikatakan sebagai 
ramuan dari buah apel yang telah dicacah dan kemudian diambil 
sarinya serta mengalami proses fermentasi selama setahun 
yang memiliki fungsi untuk meningkatkan stamina dan vitalitas.  

Tonik apel adalah hasil perasan apel yang difermentasi 
murni selama 1 tahun tanpa bahan pengawet, dan mempunyai 
manfaat bagi sistem kesehatan, yaitu memperlancar 
pencernaan, mengobati nyeri otot dan persedian, 
menghilangkan plak arteri, menormalkan kolesterol darah, dan 
sebagai antibiotik alami. Selain manfaat kesehatan tonik apel 
juga memberikan manfaat secara ekternal, yaitu menjadikan 
tubuh awet muda, mempertahankan kulit sehat, mencegah 
ketombe, mencegah kerontokan rambut, menyeimbangkan PH 
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kulit kepala. Limbah dari tonik apel yang merupakan ampas apel 
dari sisa perasan tonik apel dapat diolah kembali sebagai bahan 
baku untuk pembuatan Saos Apel, Lulur Apel, Teh Apel, dan 
juga sebagai tambahan makanan ternak (Ditjen PMD, 2014). 

 
2.2. Manajemen Rantai Pasok 

Rantai pasok adalah keseluruhan jaringan dari fasilitas 
dan orang-orang yang mendapatkan bahan baku dari luar 
organisasi, mengubahnya menjadi produk-produk dan 
mendistribusikannya kepada konsumen. Kegiatan-kegiatan 
rantai pasok mencakup fungsi pembelian tradisional ditambah 
kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara pemasok 
dengan distributor. Dalam manajemen rantai pasok bisa meliputi 
penetapan, pengangkutan, pentransferan kredit dan tunai, 
pemasok, distributor dan bank, utang dan piutang, 
penggudangan, pemenuhan pesanan, serta membagi informasi 
mengenai ramalan permintaan, produksi, dan kegiatan 
pengendalian persediaan. 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). Rantai pasokan mencakup 
keseluruhan interaksi antara pemasok, perusahaan  manufaktur, 
distributor, dan konsumen. Interaksi ini juga berkaitan dengan 
transportasi, informasi penjadwalan, transfer kredit dan tunai, 
serta transfer bahan baku antara pihak-pihak yang terlibat 
(Siagian, 2007). 

Manajemen rantai pasok merupakan kegiatan 
pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh 
bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses atau 
barang setengah jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan 
produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. 
Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional 
ditambah kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara 
pemasok dengan distributor. Manajemen rantai pasok meliputi 
penetapan yang berkaitan dengan pengangkutan, pentransferan 
kredit dan tunai, pemasok, distributor dan bank, utang dan 
piutang, penggudangan, pemenuhan pesanan, serta membagi 
informasi mengenai ramalan permintaan produksi dan kegiatan 
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pengendalian persediaan. Pemikiran yang mendasari hal ini 
adalah berusaha mengurangi kesia-siaan dan maksimasi nilai 
pada rantai pasokanya (Pujanawan, 2010).  

Manajemen risiko rantai pasok produk pertanian berbeda 
dengan manajemen risiko rantai pasok produk manufaktur, hal 
ini dikarenakan produk pertanian bersifat mudah rusak, proses 
penanaman, pertumbuhan dan pemanenan tergantung pada 
iklim dan musim, hasil panen memiliki bentuk dan ukuran 
bervariasi. Manajemen risiko rantai pasok produk pertanian 
menjadi lebih sulit, karena beberapa sumber ketidakpastian dan 
hubungan yang kompleks antara pelaku dalam rantai pasok 
tersebut (Suharjito, 2011). 

 
2.3. Manajemen Risiko 
2.3.1 Identifikasi Risiko Rantai Pasok 
 Risiko merupakan hasil dari kejadian yang berpengaruh 
negatif yang mempunyai kemungkinan terjadi dan menghasilkan 
sejumlah kerusakan. Risiko rantai pasok dapat juga dapat 
didefinisikan sebagai kerusakan yang mempunyai kemungkinan 
terjadi yang disebabkan oleh suatu kejadian dalam sebuah 
perusahaan pada rantai pasok atau lingkungannya sehingga 
menimbulkan pengaruh negatif terhadap proses bisnis pada 
lebih dari satu perusahaan dalam rantai pasok (Kersten, 
Hohrath, and Borger , 2007). Menurut Labombang (2011), risiko 
adalah variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami 
atau kemungkinan terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan 
yang merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan 
finansial akibat bahaya yang terjadi. Tujuan dari identifikasi 
risiko rantai pasok adalah untuk mengidentifikasi dan 
menemukan variabel-variabel dari setiap faktor risiko yang 
sangat berpengaruh terhadap setiap risiko tingkatan rantai 
pasok. 
 Identifikasi risiko rantai pasok dilakukan untuk 
mengidentifikasi dan menentukan peubah dari setiap faktor 
risiko yang sangat berpengaruh terhadap setiap risiko tingkatan 
rantai pasok. Dengan model ini diperoleh faktor-faktor risiko 
pada setiap tingkatan rantai pasok beserta dengan peubah 
risikonya sehingga setiap tingkatan rantai pasok akan terfokus 
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pada beberapa faktor risiko terpilih tersebut dalam melakukan 
manajemen risiko rantai pasok (Suharjito, 2008). Input model 
adalah struktur hirarki identifikasi risiko rantai pasok, yang 
meliputi tujuan manajemen risiko rantai pasok, pelaku dan 
tingkatan rantai pasok, faktor risiko rantai pasok dan peubah 
risiko rantai pasok. Kemudian dari struktur hirarki ini dinilai oleh 
beberapa ahli (akademisi, peneliti dan praktisi rantai pasok 
komoditas jagung) rantai pasok, sehingga terpilih beberapa 
faktor utama (dominan) dari setiap tingkatan rantai pasok. Hasil 
penilaian pakar dimasukan ke dalam basis data identifikasi risiko 
dengan mengambil empat faktor dengan bobot tertinggi dari 
hasil pembobotan. Di samping itu input model ini adalah hasil 
penilaian tingkat kemungkinan, tingkat dampak dan tingkat 
paparan dari setiap peubah risiko untuk dapat diagregasi, 
sehingga diperoleh tingkat risiko setiap faktor (Klimov, 2006). 
2.3.2 Pengukuran Risiko Rantai Pasok 
 Risiko rantai pasok adalah pengkajian kerugian dari sisi 
kemungkinan terjadinya, dari kemungkinan penyebabnya dan 
dari sisi akibatnya dalam rantai pasok sebuah perusahaan dan 
lingkungannya (Marimin, 2011). Pengembangan instrumen 
pengukuran untuk performansi risiko rantai pasok dapat 
dilakukan dalam transportasi logistik berdasarkan referensi 
model operasi rantai pasok dan beberapa ukuran yang telah 
ditetapkan yaitu reliability rantai pasok, fleksibilitas dan 
responsiveness, biaya dan asset. Shepherd dan Gunter (2006), 
menyusun taksonomi pengukuran performansi rantai pasok, 
ukuran perfomansi penting yang dipertimbangkan dari 5 
kategori: cost, time, quality, flexibility dan innovativeness. 
Performansi juga dapat diukur secara kuantitatif maupun 
kualitatif, evaluasi kualitatif seperti “good”, “fair”, “adequate” dan 
“poor”. Sedangkan secara kuantitatif dapat diukur jika data 
numerik tersedia sehingga dapat pula diukur utilitasnya. 
 Pengukuran risiko dilakukan dengan cara 
memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian (kerusakan) 
dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan 
probabilitas terjadinya suatu kejadian sangatlah subjektif serta 
lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko 
memang mudah untuk diukur, tetapi sulit untuk memastikan 
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probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. 
Sehingga, pada tahapan ini sangatlah penting untuk melakukan 
perkiraan terbaik, supaya nantinya dapat menentukan prioritas 
dalam implementasi perencanaan manajemen risiko (Kouvelis 
2012). Kesulitan yang dialami dalam pengukuran risiko adalah 
menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi 
statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. 
Selain itu, mengevaluasi dampak severity (kerusakan) seringkali 
cukup sulit untuk aset Immateriil (Satria, 2012). 
2.3.3 Penilaian Risiko Rantai Pasok 

Penilaian risiko merupakan tahapan yang dilakukan 
setelah kita melakukan tahapan dari proses manajemen dalam 
rantai pasok. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk 
mengevaluasi peluang terjadinya suatu kejadian dan 
memperkirakan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari 
risiko. Selain itu, tujuan dari penilaian risiko juga untuk 
memberikan informasi yang mendalam tentang risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka untuk mengurangi dampak dan 
kemungkinan serta menyiapkan rencana contingency. Sebelum 
melakukan penilaian risiko harus dilakukan adalah tahapan dan 
identifikasi risiko dan pengukuran risiko (Nasution, 2014). 
Menurut Septiani (2015), Penilaian risiko dan performansi 
merupakan subjek yang kompleks yang dilingkupi dengan 
ketidakjelasan dan ketidakpastian. Teori fuzzy memungkinkan 
deskripsi penilaian risiko kualitatif dalam bentuk linguistik untuk 
dimodelkan secara matematis. Hubungan antara faktor risiko, 
risiko dan konsekuensinya direpresentasikan dalam diagram 
sebab akibat. Dengan menggunakan fuzzy assosiasi dan 
komposisi, hubungan antara sumber risiko dan konsekuensinya 
dalam ukuran performansi dapat diidentifikasi dan 
direpresentasikan dalam bentuk waktu, biaya, kualitas. 

Penilaian risiko rantai pasok merupakan bagian yang 
penting untuk menjamin kelangsungan bisnis. Dampak 
terjadinya risiko adalah kerugian baik dari sisi kehilangan 
pendapatan maupun pencitraan perusahaan atau produk yang 
menurun. Penilaian risiko menjadi penting untuk mengukur 
dampak yang akan terjadi dan perusahaan dapat 
mengantisipasinya (Hadiguna, 2012). Semua badan usaha 



11 
 

menghadapi beragam risiko baik dari sumber luar maupun 
internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. 
Sebagai prasyarat bagi penilaian risiko yaitu adanya penetapan 
sasaran dan tujuan, dari berbagai tingkatan dalam organisasi 
yang saling berhubungan dan konsisten. Tujuan dari penilaian 
risiko tidak hanya untuk mengiidentifikasi, tetapi juga untuk 
mengurutkan dalam skala risiko atau tingkat urgensinya. Skala 
risiko ini diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya dalam 
mengelola risiko yang dimaksud (Tampubolon, 2005). 

  
2.4       Metode Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 

(Fuzzy FMEA) 
Fuzzy FMEA merupakan salah satu program 

peningkatan dan pengendalian kualitas yang dapat mencegah 
terjadi kegagalan dalam suatu produk atau proses. Tujuan 
penerapan FMEA adalah mencegah masalah terjadi pada 
proses dan produk. Jika digunakan dalam desain dan proses 
manufaktur, FMEA dapat mengurangi atau menekan biaya 
dengan mengidentifikasi dan memperbaiki produk dan proses 
secara cepat pada saat proses pengembangan. Pembuatannya 
relatif mudah serta tidak membutuhkan biaya yang banyak. 
Hasilnya adalah proses menjadi lebih baik karena telah 
dilakukan tindakan koreksi dan mengurangi serta mengeliminasi 
kegagalan (Suryana, 2010). Prosedur dalam pembuatan FMEA 
mengikuti sepuluh tahapan berikut ini, antara lain: melakukan 
peninjauan terhadap proses, mengidentifikasi potential failure 
mode (mode kegagalan potensial) pada proses, membuat daftar 
potential effect (akibat potensial) dari masing-masing mode 
kegagalan, menentukan peringkat severity untuk masing-masing 
cacat yang terjadi, menentukan peringkat occurance untuk 
masing-masing mode kegagalan, menentukan peringkat 
detection untuk masing-masing mode kegagalan dan/atau akibat 
yang terjadi, menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) untuk 
masing-masing cacat, membuat prioritas mode kegagalan 
berdasarkan nilai RPN untuk dilakukan tindakan perbaikan, 
melakukan tindakan untuk mengeliminasi atau mengurangi 
kegagalan yang paling banyak terjadi, mengkalkulasi hasil RPN 
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sebagai mode kegagalan yang dikurangi atau dieliminasi 
(McDermott, 2009).  

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk 
memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. 
Terdapat beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika 
fuzzy, antara lain: konsep logika fuzzy mudah dimengerti. 
Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat 
sederhana dan mudah dimengerti, logika fuzzy sangat fleksibel, 
logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak 
tepat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linier 
yang sangat kompleks, logika fuzzy dapat membangun dan 
mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara 
langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, logika fuzzy 
dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 
konvensional, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami 
(Kusumadewi, 2010). Keuntungan yang dapat diperoleh dari 
penerapan Fuzzy FMEA diantaranya meningkatkan keamanan, 
kualitas dan keandalan, nama baik perusahaan, kepuasan 
konsumen, biaya pengembangan yang lebih murah dan adanya 
catatan historis dari peristiwa kegagalan. Menurut Iqbal (2008), 
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
FMEA konvensional dianggap oleh banyak peneliti memiliki 
beberapa kelemahan sebagai alat pengawasan mutu 
perencanaan, beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut: 
pernyataan dalam FMEA sering subyektif dan kualitatif yang 
dijelaskan dalam bahasa alamiah, tentu saja itu sulit untuk 
mengevaluasi keandalan dari produk atau proses yang tepat, 
ketiga tingkat parameter (keparahan, kejadian, dan deteksi) 
yang diasumsikan memiliki kepentingan yang sama, sebenarnya 
dalam praktiknya bobot kepentingan dari ketiga parameter 
adalah tidak sama, nilai RPN yang dihasilkan dari hasil perkalian 
S, O, dan D, namun nilai RPN yang sama mungkin menyiratkan 
representasi resiko yang berbeda. Sebagai contoh, perhatikan 
dua mode kegagalan yang berbeda masing-masing memiliki 
nilai 6, 3, 2 dan 3, 4, 3 untuk tingkat S, O, dan D, keduanya akan 
diperoleh nilai RPN 36 dan karena itu memiliki prioritas yang 
sama untuk diselesaikan, tetapi dalam kenyataannya mungkin 
akan mempunyai resiko berbeda.  
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2.5      Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan 

dengan mengembangkan sistem hirarki dari berbagai faktor 
yang dianggap perlu untuk diperhitungkan (Azis, 2010). Metode 
ini dapat memberikan alternatif pilihan . Pada dasarnya 
Analytical Hierachy Process (AHP) merupakan suatu metode 
untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak 
terstruktur ke dalam suatu kelompok-kelompoknya, mengatur 
kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, memasukkan nilai 
numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan 
perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa 
ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. 
Tetapi perlu diingat bahwa sistem pendukung keputusan hanya 
untuk memberikan alternatif pilihan bukan untuk menentukan 
keputusan akhir (Winiarti, 2009). 

Metode AHP merupakan suatu metode yang digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan suatu masalah-masalah 
kompleks seperti permasalahan tentang perencanaan, 
penentuan alteratif, penyusunan prioritas, pemilihan 
kebijaksanaan, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, 
peramalan kebutuhan, perencanaan performance, optimasi, dan 
pemecahan konflik. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh 
dengan menggunakan AHP dalam memecahkan suatu 
persoalan yang kompleks yaitu kesatuan, kompleksitas, saling 
ketergantungan, penyusunan hirarki, pengukuran, konsistensi, 
sintesis, tawar-menawar, penilaian dan konsensus, 
pengulangan proses (Wirdianto, 2008). Proses hirarki analitik 
(analytical  hierarchy process,AHP) adalah suatu teknik 
kuantitatif yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki 
berbagai tingkat (hirarki) analisis. Metode ini merupakan suatu 
cara praktis untuk menangani bermacam hubungan fungsional 
dalam suatu jaringan yang kompleks. Metode AHP 
menggunakan pembanding secara berpasangan, menghitung 
faktor pembobot, dan menganalisisnya untuk menghasilkan 
prioritas relatif diantara alternatif yang ada. AHP adalah suatu 
metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung 
kreativitas untuk pemecahan suatu masalah (Herjanto, 2008). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 
Dalam pembuatan penelitian diperlukan adanya 

dukungan teori baik itu dari buku yang telah ditulis, jurnal 
maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sama 
menggunakan metode Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 
dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Jurnal Hasil 

(Shirouyehza
d dkk, 2010) 

The 
Journal of 
Mathemat
ics and 
Computer 
Science 

Metode Fuzzy FMEA pada penelitian ini 
berperan untuk mencegah kegagalan 
dalam proyek implementasi ERP untuk 
memprioritaskan dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang signifikan dari kegagalan 
ERP. Hasil peneitian ini adalah metode 
Fuzzy FMEA yang digunakan dianggap 
berhasil mempengaruhi implemantasi ERP. 
Metode ini juga dianggap unik, sehingga 
aspek ini direkomendasikan sebagai suatu 
pendekatan manajemen terpadu dan 
mengakui bahwa faktor yang terpenting 
dapat menjadi penyebab kegagalan 
implementasis ERP. 

(Nasution 
dkk, 2014) 

Jurnal 
Riset 
Industri 

Penelitian dari jurnal ini menjelaskan 
tentang identifikasi dan evaluasi risiko 
menggunakan metode Fuzzy FMEA . Hasil 
dari penelitian ini dengan metode Fuzzy 
FMEA yaitu, risiko utama dalam rantai 
pasok udang adalah kualitas, kuantitas, 
harga, dan waktu pengiriman. Pada pelaku 
petani tingkat risiko tertinggi pada risiko 
kualitas, sedangkan pada pelaku pedagang 
pengumpul dan pelaku prosesor  tingkat 
risiko tertinggi adalah risiko kuantitas. 

(Hadiguna, 
2012) 

Jurnal 
Teknik 
Industri 

Penelitian ini memperkenalkan model 
penilaian risiko berbasis kinerja untuk rantai 
pasok yang sangat bermanfaat untuk 
perumusan strategi baik pada tingkat 
perusahaan maupun secara makro. 
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Aplikasi model menunjukan bahwa kinerja 
minyak sawit mentah berkelanjutan di 
Indonesia berada pada level biasa. Namun 
demikian, beberapa indi-kator dengan 
tingkat risiko cukup besar, yaitu volume 
permintaan, kualitas minyak sawit, kete-
patan jadwal pengiriman, ketersediaan 
minyak sawit mentah dan distorsi informasi. 
Aplikasi model juga telah memberikan 
beberapa kebijakan untuk mengatasi risiko 
dari setiap indikator. 

(Wirdianto, 
2008) 

Jurnal 
Tenik 
Industri 

Pada Penelitian ini berdasarkan studi 
literatur dan hasil diskusi dengan phak 
manajemen perusahaan, dikembangkan 6 
kriteria untuk menilai supplier PT. X, yaitu : 
kondisi perusahaan, kelegkapan dokumen, 
harga, pegiriman, kualitas, pelayanan. 
Pengelompokan supplier PT. X juga 
didasarkan pada tingkat kepentingan 
barang dan tingkat kesulitan mendapatkan 
barang tersebut. Pengelompokan ini 
menghasilkan  4 klasifikasi supplier yaitu 
Critical Strategic Suppliers, Leverage 
Suppliers, Non Critical Suppliers, dan 
Bottleneck Suppliers. Berdasarkan hasi 
pembobotan kriteria penilaian supplier  
yang telah dilakukan dengan metode AHP, 
diketahui bahwa pada Critical Strategic 
Suppliers kriteria kualitas memiliki bobot 
yang paling tinggi yaitu sebesar 0,331. 
Pada Leverage Suppliers kriteria kualitas 
memiliki bobot paling tinggi yaitu 0,310. 
Sedangkan pada Non Critical Suppliers 
kriteria harga memiliki bobot terbesar yaitu 
0,362 dan pada Bottleneck Suppliers 
kriteria pengiriman memiliki bobot tertinggi 
yaitu 0,350. 
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