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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan penelitian penilaian risiko rantai pasok tonik 
apel pada CV Dhilanmesindo adalah sebagai berikut : 
1. Terdapat 4 risiko rantai pasok tonik apel yang terjadi pada 

CV Dhilanmesindo. Keempat risiko ini dibagi ke dalam 3 
variabel, yaitu variabel bahan baku, produksi, dan produk. 
Pada variabel bahan baku terdapat risiko ketersediaan buah 
apel yang rendah. Pada variabel produksi terdapat 2 risiko, 
yaitu mesin yang masih tardisional dan risiko keterbatasan 
keterampilan tenaga kerja pada proses pengepakan produk. 
Pada variabel produk terdapat risiko kerusakan tonik apel 
saat distribusi. 

2. Nilai FRPN pada metode Fuzzy FMEA menjadi penentu 
nilai risiko tertinggi pada CV Dhilanmesindo. Pada variabel 
bahan baku (ketersediaan buah apel yang rendah; 5,068). 
Variabel produksi (mesin yang masih tradisional; 6,790). 
Variabel produk (kerusakan tonik apel saat distribusi; 
5,203). Hasil dari penilaian risiko menjadi penentu strategi 
minimasi risiko dengan metode AHP. 

3. Alternatif strategi metode AHP adalah menjalin kemitraan, 
modernisasi alat, dan pelatihan tenaga kerja. Hasil 
perhitungan bobot secara keseluruhan pada metode AHP 
menunjukan variabel bahan baku memiliki bobot tertinggi 
(0,576) dan strategi menjalin kemitraan memiliki bobot 
tertinggi (0,497). Variabel bahan baku menjadi point paling 
utama yang harus diperbaiki pada rantai pasok tonik apel. 
Strategi yang digunakan untuk perbaikan adalah strategi 
menjalin kemitraan dengan pola kemitraan dagang umum. 

 
5.2  Saran 

1. Sesuai dengan hasil penilaian risiko rantai pasok tonik 
apel di CV Dhilanmesindo, diharapkan UKM untuk 
memperhatikan 3 risiko tertinggi yaitu ketersediaan buah 
apel yang rendah, mesin yang masih tradisional, dan 
kerusakan tonik apel saat distribusi. 
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2. CV Dhilanmesindo diharapkan dapat melakukan strategi 
menjalin kemitraan dengan anggota rantai pasok lainnya 
seperti petani, tengkulak, dan distributor, untuk 
memperluas pasar dan mengembangkan produk. 
Modernisasi alat juga sangat penting dilakukan dan 
tenaga kerja yang kurang terampil diharapkan dapat 
diberi pelatihan agar proses produksi dapat berjalan 
lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi penelitian selajutnya diharapkan dapat melakukan 
penelitian lanjutan mengenai strategi perbaikan kualitas 
produk tonik apel untuk kalangan menengah ke bawah. 

 

 

 


