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FERBINA AB BR SURBAKTI. 155100301111092. Penilaian 
Risiko Proses Produksi Roti Manis Menggunakan Metode 
Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: 
PTIndoroti Prima Cemerlang Cabang Jember, Jawa Timur). 
TA. Pembimbing: Dr. Retno Astuti, STP, MP., dan Wike 
Agustin Prima Dania, STP, M.Eng. PhD. 
 

RINGKASAN 
 

PT Indoroti Prima Cemerlang Cabang Jember (Mr 
Bread) merupakan salah satu industri di Jember yang 
mengembangkan berbagai produk rotidengan varian rasa. 
PTIndoroti Prima Cemerlang Jember masih mengalami 
permasalahan pada proses produksinya yaitu produk yang 
dihasilkan mengalami kecacatan. Kecacatan produk pada 
industri ini merupakan risiko dari proses produksi yang 
disebabkan oleh penggunaan mesin dan peralatan yang relatif 
sederhana,kebersihan peralatan serta area produksi, dan 
perawatan peralatan material handling juga kurang diperhatikan 
secara intensif dan terjadwal (rutin) yang menyebabkan proses 
produksi berhenti secara tiba-tiba dan menghasilkan produk 
cacat. Selain itu PT Indoroti Prima Cemerlang Jember juga 
belum pernah melakukan analisa risiko pada setiap tahap 
proses produksinya. Tujuan penelitian ini adalah 
mengidentifikasi terjadinya risiko dan menentukan strategi untuk 
meminimumkan risiko proses produksi roti manis yang terjadi.  

Metode yang digunakan untuk penilaian risiko proses 
produksi roti manis yaitu metode FuzzyFailure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(AHP).Fuzzy FMEA digunakan untuk mengukur dan 

memprioritaskan risiko, kemudian diperoleh tingkat prioritas 
risiko pada tiap kepentingan. Fuzzy AHP digunakan sebagai alat 
bantu dalam mengambil keputusan untuk memperoleh alternatif 
solusi yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
meminimalkan risiko tertinggi yang ditetapkan berdasarkan 
analisis diagram pareto. Responden yang digunakan pada 
penelitian ini adalah responden pakar yang memahami secara 



 

viii 
 

rinci proses produksi roti manis dan risiko yang terjadi pada 
proses produksi roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember. Responden berperan sebagai sumber informasi data 
primer dan penentu tingkat kepentingan risiko. Responden 
pakar yang digunakan terdiri dari supervisor produksi dan 2 
karyawan produksi. 
 Hasil perhitungan menggunakan fuzzy FMEA 
menunjukkan bahwa pada produk roti manis didapatkan risiko 
tertinggi, yaitu risiko kesalahan dalam pemberian topping  
dengan Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) sebesar 26.356. 
Analisis Fuzzy AHP dengan nilai FRPN tertinggi berdasarkan 
analisis diagram pareto dilakukan pada 9 risiko untuk 
menentukan alternatif strategi sebagai saran perbaikan. 
Alternatif strategi yang memiliki bobot tertinggi, yaitu melakukan 
pengawasan operasional proses (0.448) pada tahap 
penimbangan bahan baku,  penerapan SOP proses produksi 
(0.40) pada tahap pencampuran, penerapan SOP proses 
produksi (0.40) pada tahap pressing, penerapan SOP proses 
produksi (0.468) pada tahap pemberian topping, peningkatan 
kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja (0.38) pada tahap 
rounding dan filling, inspeksi kontrol suhu (0.43) pada tahap 
pemanggangan, serta melakukan inspeksi dan perawatan mesin 
secara berkala pada tahap pengemasan (0.42). 
 
Kata Kunci: Roti Manis, Penilaian Risiko, Fuzzy FMEA, Fuzzy 
AHP, FRPN, Alternatif Strategi 
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Assessment of Sweet Bread Production Process Using 
Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (AHP) Methods (Case Study 
atPTIndoroti Prima Cemerlang Branch Jember, Jawa Timur). 
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Agustin Prima Dania, STP, M.Eng. PhD. 

 
SUMMARY 

 
 PT Indoroti Prima Cemerlang Branch Jember (Mr Bread) 
is one of the industries in Jember that develops various bread 
products with flavor variants. PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember is still experiencing problems in the production process, 
namely the products produced are experiencing disability. 
Product defects in this industry are the risks of the production 
process caused by the use of relatively simple machinery and 
equipment, the cleanliness of equipment and production areas, 
and the maintenance of material handling equipment that is less 
intensively and regularly (routine) that causes the production 
process to stop suddenly - arrived and produced a defective 
product. In addition, PT Indoroti Prima Cemerlang Jember has 
never carried out risk analysis at any stage of the production 
process. The purpose of this study is to identify the occurrence 
of risks and determine strategies to minimize the risk of sweet 
bread production processes that occur. 
 The method used for risk assessment of sweet bread 
production process is the Fuzzy Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) and Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) 
methods. Fuzzy FMEA is used to measure and prioritize risks, 
then the risk priority level is obtained for each interest.Fuzzy 
AHP is used as a tool in making decisions to obtain alternative 
solutions that are expected to help the company in minimizing 
the highest risk set based on the Pareto diagram analysis. 
Respondents used in this study were expert respondents who 
understood in detail the sweet bread production process and the 
risks that occur in the production process of sweet bread at PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember. Respondents act as sources 
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of information on primary data and determinants of the level of 
risk interest. The expert respondents used consisted of 
production supervisors and 2 production employees. 

The calculation results using fuzzy FMEA show that the 
highest risk of sweet bread products is the risk of errors in 
topping with Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) of 26.356. 
Fuzzy AHP analysis with the highest FRPN value based on 
Pareto diagram analysis is carried out on 9 risks to determine 
alternative strategies as suggestions for improvement. The 
alternative strategy that has the highest weight, namely 
conducting operational supervision of the process (0.448) at the 
stage of weighing raw materials, applying SOP production 
process (0.40) at the mixing stage, applying SOP production 
process (0.40) at the pressing stage, applying SOP production 
process (0.468) at the stage of topping, increasing discipline and 
professional ethics of the workforce (0.38) in the rounding and 
filling stage, temperature control inspection (0.43) at the roasting 
stage, as well as periodic inspection and maintenance of the 
machine in the packaging stage (0.42). 

 
Keywords: Sweet Bread, Risk Assessment,FuzzyFMEA, Fuzzy 
AHP, FRPN, Alternative Strategy 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung 
terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan 
pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang 
(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Roti semakin diminati 
masyarakat karena merupakan makanan yang siap untuk 
dimakan serta bisa dikonsumsi oleh kalangan atas, menengah 
maupun bawah. Roti mudah diperoleh, memiliki kandungan gizi 
yang baik, dan mempunyai banyak variasi rasa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa usaha roti masih dapat terus 
berkembang dan merupakan salah satu pasar potensial. Roti 
berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan menjadi dua 
macam, yaitu roti tawar dan roti manis. Roti tawar merupakan 
roti yang terbuat dari adonan tanpa menggunakan telur dengan 
sedikit gula atau tidak sama sekali, bertekstur halus seperti 
kapas, ringan dan rasanya tawar. Roti manis adalah roti yang 
mempunyai cita rasa manis yang menonjol, bertekstur empuk, 
diberi bermacam macam isi dengan bentuk yang bervariasi 
(Noor, 2007). 

PTIndoroti Prima Cemerlang Cabang Jember (Mr Bread) 
merupakan salah satu industri di Jember yang memproduksi 
dua jenis roti yaitu roti manis dan roti tawar. Perusahaan ini 
sudah beroperasi sejak tahun 2011 dan perusahaan roti ini 
memasarkan produknya ke wilayah Jember, Bali dan Lombok. 
Industri roti ini setiap hari mampu memproduksi roti kurang lebih 
27.000 bungkus. PTIndoroti Prima Cemerlang Jember masih 
mengalami permasalahan pada proses produksinya, yaitu 
produk yang dihasilkan mengalami kecacatan produk diluar 
batas toleransi. Batas atas toleransi yang ditetapkan oleh 
PTIndoroti Prima Cemerlang Jember kurang lebih  20%. 
Kecacatan produk di PT Indoroti Prima Cemerlang merupakan 
risiko dari kegiatan produksi yang masih sederhana dan belum 
terorganisasi, seperti penggunaan mesin dan peralatan yang 
relatif sederhana, kebersihan peralatan serta area produksi 
yang kurang terjaga, dan perawatan peralatan material handling 
kurang diperhatikan secara intensif dan terjadwal (rutin) yang 
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menyebabkan proses produksi berhenti secara tiba-tiba dan 
menghasilkan produk cacat.PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember juga belum pernah melakukan analisis risiko pada 
setiap tahap proses produksinya, sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan karena adanya produk cacat. Oleh 
karena itu, sebagai salah satu strategi risiko proses produksi 
untuk meminimasi produk cacat diperlukan dengan melakukan 
analisis risiko pada setiap tahapan proses produksi di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember. 

Risiko merupakan hal yang berhubungan dengan 
kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak 
diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan itu menunjukkan 
adanya ketidakpastian, sehingga ketidakpastian merupakan 
kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko (Darmawan, 
2011). Salah satu upaya yang dapat membantu perusahaan 
dalam meminimalkan terjadinya risiko, yaitu dengan 
menerapkan manajemen risiko (Santoso, 2014). Manajemen 
risiko adalah suatu proses yang dapat mengidentifikasi serta 
menganalisa suatu risiko dan mengembangkan strategi untuk 
mengelola risiko tersebut (Lokobal, 2014). Manajemen risiko 
merupakan salah satu pendekatan terstruktur atau metodologi 
dalam mengelola suatu ketidakpastian yang berhubungan 
dengan ancaman atau suatu rangakain aktivitas yang terdiri dari 
penilaian risiko pada perusahaan dan pengembangan strategi 
yang akan diterapkan dan dikelola (Suswinarno, 2012). 
Pengidentifikasian risko adalah hal yang harus dilakukan 
sebelum pengukuran  risiko. Langkah-langkah dalam identifikasi 
dan pengukuran risiko secara umum adalah mengidentifikasi 
risiko dan mempelajari karakteristik risiko, mengukur risiko 
dengan melihat seberapa besar dampak risiko tersebut 
terhadap kinerja perusahaan, dan menentukan prioritas risiko 
(Wati, 2012).  

Salah satu cara dan metode yang dapat digunakan 
untuk pengukuran risiko suatu produk industri pangan adalah 
Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA). Metode 
fuzzy FMEA dipilih karena metode ini memakai logika fuzzy 
dalam mengidentifikasi permasalahan atau penyebab kegagalan 
yang terjadi melalui pertimbangan kriteria severity (S), 
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occurance (O), dan detection (D) yang dapat dikombinasikan 
untuk struktur hasil yang lebih fleksibel (Rosyidi, 2016). Metode 
fuzzy FMEA memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan 
dengan menggunakan metode FMEA tradisional. Beberapa 
kelemahan FMEA tradisional adalah pernyataan dalam FMEA 
sering subyektif dan kualitatif yang dijelaskan dalam bahasa 
alamiah, ketiga tingkat parameter severity (S), occurance (O), 
detection (D) yang diasumsikan memiliki kepentingan yang 
sama, dan nilai Risk Priority Number (RPN) yang sama 
dihasilkan dari hasil perkalian tingkat S, O, D mungkin 
menyiratkan representasi risiko yang berbeda (Nasution, 2014). 
Oleh karena itu, logika fuzzyperlu ditambahkanuntuk 
memperoleh hasil penilaian yang lebih akurat dalam kondisi 
ketidaksamaan. 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, 
2002). Metode fuzzy FMEA dapat membantu perusahaan dalam 
menentukan proses mana yang harus diprioritaskan untuk 
diberikan solusinya secara bertahap, sehingga dapat 
meminimasi terjadinya kegagalan dalam proses produksi. 

Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) juga 

digunakan dalam penelitian ini untuk menetukan prioritas 
strategi atau solusi yang tepat dalam meminimalkan risiko pada 
proses produksi roti yang dapat diterapkan di  PT Indoroti Prima 
Cemerlang Jember. Metode AHP ditujukan untuk membuat 
suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, 
biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur 
(kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) 
maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, 
serta pada situasi dengan data statistik sangat sedikit atau tidak 
ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh 
persepsi, pengalaman ataupun intuisi (Alessio dan Ashraf, 
2011). Metode Fuzzy AHP dipilih karena memiliki kemampuan 
untuk menangkap ketidakjelasan gaya pemikiran manusia dan 
efektif memecahkan masalah pengambilan keputusan multi-
kriteria (Lashgari dan Safari, 2014). Metode ini diharapkan dapat 
membantu dalam menentukan alternatif yang paling tepat 
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sebagai strategi atau solusi dalam meminimalkan risiko yang 
terjadi pada proses produksi roti pada PT Indoroti Prima 
Cemerlang Jember. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, 
maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Risiko apa saja yang terjadi pada proses produksi di PT 

Indoroti Prima Cemerlang Jember? 
2. Bagaimana tingkat risiko pada proses produksi roti di PT 

Indoroti Prima Cemerlang Jember ? 
3. Apakah faktor yang menyebabkan kemunculan risiko pada 

proses produksi di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 
4. Bagaimanakah prioritas strategi yang dapat diterapkan untuk 

mengendalikan risiko proses produksi roti di PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember dalam mempengaruhi kualitas 
produk?  
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui risiko yang terjadi pada proses produksi di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember 

2. Mengetahui tingkat risiko pada proses produksi roti di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember. 

3. Mengetahui faktor penyebab kecacatan produk roti di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember. 

4. Mengetahui prioritas strategi yang dapat diterapkan untuk 
memecahkan permasalahan risiko proses produksi roti di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi PT Indoroti Prima Cemerlang Jember 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

risiko yang mungkin terjadi dan dapat menjadi bahan 
evaluasi dan masukan dalam menerapkan prioritas strategi 
untuk meminimasi risiko perusahaan.  

2. Bagi Mahasiswa atau Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang 
berkaitan dengan manajemen risiko proses produksi roti. 
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BAB IITINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Industri Roti 

Roti merupakan salah satu bentuk makanan pokok yang 
cukup diminati golongan masyrakat umum. Hal ini dibuktikan 
dengan semakin banyaknya berdiri industri roti baik dalam skala 
rumah tangga maupun industri menengah (Kusmiati, 2005). 
Kandungan gizi roti lebih unggul dibandingkan nasi dan mie. 
Empat lembar roti tawar menghasilkan kalori sama dengan 
sepiring nasi. Selain kaya serat, kadar protein roti lebih tinggi 
dibanding nasi. Menurut pakar gizi dibandingkan 100 gram nasi 
putih atau mie basah, dalam 100 gram roti memberi energi, 
karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan besi, lebih banyak. Roti 
relatif lebih aman dikonsumsi sebagai makanan sumber energi 
dibandingkan dengan mie (Fauzi dan Indrasti, 2009).  

Roti memiliki beberapa keunggulan diantaranya harga 
roti relatif murah, roti mempunyai banyak variasi rasa dan 
bentuk serta roti memiliki kandungan gizi yang baik (Bramtades, 
2013). Roti mengandung zat bermanfaat, seperti vitamin B1, 
vitamin B2, dan sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, 
kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Selain itu, roti juga 
mengandung antioksidan dan fitoestrogen yang baik untuk 
mencegah penyakit jantung dan kanker. Roti dapat menurunkan 
kolesterol dan baik dikonsumsi bagi penderita diabetes 
(Ariestya, 2009).  

Meningkatnya konsumsi roti yang terus-menerus 
menyebabkan perkembangan industri roti di Indonesia terus 
meningkat, dan permintaan akan produk roti yang semakin 
pesat. Menurut Handewi (2010), data survei sosial ekonomi 
nasional menunjukkan tingkat konsumsi roti di Indonesia pada 
tahun 2005 sekitar 460 juta bungkus, dan pada tahun 2008 
mengalami peningkatan menjadi sekitar 742 juta bungkus. Hal 
ini dapat dilihat dari Gambar 2.1 data perkiraan perkembangan 
industri roti di Indonesia sampai tahun 2020 (dibuat oleh 
Macquiare dan dikutip oleh CIMB Principal, Asset and 
Management). Diperkirakan bahwa dari tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2020, akan terjadi peningkatan Compound 
Annual Growth Rate (CAGR) dari industri roti sebanyak 20% 
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(Sabrina, 2017). Kondisi ini memberikan peluang yang baik bagi 
pasar produk bakery baik dalam skala rumah tangga maupun 
industri menengah.  

 

 
 

Gambar 2.1 Perkiraan Pertumbuhan Industri Roti di Indonesia 
Sumber: http://www.cimb-principal.com (2018) 

  

 
2.2 Proses Produksi Roti 

Proses produksi adalah cara, metode dan teknik untuk 
menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa 
dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, 
bahan bahan, dana) yang ada (Assauri, 2008). Bahan 
pembentuk (formulasi) adonan roti dapat digolongkan menjadi 
bahan utama, bahan pembantu, dan bahan tambahan. Bahan 
utama terdiri dari tepung terigu, air, ragi roti, dan garam. Bahan 
pembantu adalah bahan-bahan yang menyertai bahan utama 
dalam pembuatan roti untuk mendapatkan aroma, rasa dan 
tekstur yang diinginkan. Bahan pembantu terdiri darishortening, 
susu skim, telur, gula dan bahan pengisi (Sulistianing, 1995). 

Roti umumnya dibuat dari tepung terigu berprotein tinggi 
(bread flour). Hal ini dikarenakan tepung terigu mampu 

menyerap air dalam jumlah besar, dapat mencapai konsisten 
adonan yang cepat memiliki elastisitas yang baik untuk 
menghasilkan roti dengan remah halus, tekstur lembut, volume 

http://www.cimb-principal.com/
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besar dan mengandung 12-13% protein (Astawan, 1999). 
Tahapan pembuatan roti manis dimulai dengan penimbangan 
bahan baku yang bertujuan mendapatkan formulasi yang tepat. 
Proses selanjutnya adalah tahap pencampuran (mixing), semua 
bahan dicampur menjadi suatu adonan yang kalis. Setelah 
melalui tahap mixing, adonan tersebut difermentasikan pada 

suhu 280C selama 3,5 jam. Tahap berikutnya adalah 
mencampurkan adonan yang telah difermentasi dengan bahan 
tambahan lainnya. Tahap selanjutnya adalah floor time yang 
merupakan waktu pengistirahatan adonan selama ± 15 menit. 
Tahap selanjutnya dilakukan dividing atau pemotongan adonan. 
Sebelum proses dividing, dilakukan penimbangan terlebih 
dahulu untuk mengetahui ketepatan pembagian. Adonan akan 
masuk ke over head proofing dan mengalami proses 
intermediate proofing. Proses ini merupakan pengistirahatan 
adonan setelah proses pembulatan agar adonan lebih mudah 
ditangani pada proses selanjutnya. Setelah 15 menit mengalami 
pengistirahatan, adonan masuk ke tahap pressing yang 

bertujuan menghilangkan gelembung pada adonan. Gelembung 
ini akan menyebabkan mutu roti menjadi turun bahkan di-reject. 
Tahap selanjutnya adalah make up yang merupakan gabungan 
dari beberapa proses, yakni pengisian filler (filling), 
pembentukan adonan kembali (moulding), dan penempatan 
adonan dalam Loyang (panning). Adonan diisi dengan filler lalu 
dibentuk kembali secara manual oleh operator produksi. Final 
proofing merupakan tahap fermentasi akhir dari adonan. 
Fermentasi akhir ini dilakukan pada suhu 380C. Setelah 
mengembang sempurna, adonan masuk ke oven. Suhu 
pemanggangan roti manis ini ± 2000C selama 14 menit. Setelah 
itu dilakukan pendinginan selama 30 menit dan selanjutnya roti 
manis dikemas (Nurhandayani, 2011). Diagram alir tahapan 
pembuatan roti manis dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 
2.3 Manajemen Risiko  

Risiko merupakan probabilitas suatu kejadian yang 
mengakibatkan kerugian ketika kejadian itu terjadi selama 
periode tertentu. Pengaruhnya dapat diukur dengan mengalikan  
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             Gambar 2.2 Diagram Alir Pembuatan Roti Manis  
               Sumber:Nurhandayani (2011) 
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frekuensi kejadian dan dampak dari kejadian tersebut (Badariah 
et al., 2012).Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat 

dibedakan menjadi empat bagian yaitu (Lokobal, 2014): 
1. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam 

perusahaan itu sendiri.  
2. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar 

perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.  
3. Risiko Keuangan, yaitu risiko yang disebabkan faktor-faktor 

ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat 
bunga, dan mata uang.  

4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang tidak termasuk risiko 
keuangan yang disebabkan faktor-faktor manusia, alam, dan 
teknologi.   

Risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi produk roti 
antara lain adanya kontaminasi produk yang mungkin terjadi 
saat masih dalam bentuk bahan baku, proses produksi, maupun 
saat terjadinya proses distribusi ke outlet dan konsumen. Selain 
itu kebersihan serta perawatan mesin dan peralatan kurang 
diperhatikan secara rutin akan menyebabkan terjadinya risiko 
pada proses produksi. Kurangnya pemahaman karyawan terkait 
SOP proses produksi juga menjadi salah pemicu terjadinya 
risiko (Nadia, 2011). Risiko yang menyebabkan terjadinya 
produk cacat pada roti adalah pengadukan yang terlalu lama 
dan terlalu cepat. Pengadukkan yang terlalu lama akan 
menghasilkan adonan yang keras dan tidak kompak, 
sedangkan pengadukkan yang sangat cepat mengakibatkan 
adonan tidak tercampur rata dan lengket. Selain itu fermentasi 
yang berlebihan akan menghasilkan produk roti yang bantat 
(over proofing), roti mengerut karena butiran yang terbuka lebih 
mudah menyerap panas dan roti akan cepat matang, 
sedangkan fermentasi yang kurang akan menghasilkan roti 
yang lembek dan kurang mengembang (under proofing) 
(Rahman, 2014). 

Risiko dapat dikelola melalui proses 
pengelolaan/manajemen risiko (risk management), sehingga 

dapat mengurangi kerugian (possibility of loss) dan 
meningkatkan keuntungan (possibility of gain)(Wibowo, 2013). 
Manajemen risiko didefinisikan sebagai cara terstruktur untuk 
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mengatasi ketidakpastian melalui penilaian risiko yang 
kemudian dijadikan sebagai strategi untuk mengolah risiko 
tersebut (Zain, 2008). Manajemen risiko berkaitan dengan 
mitigasi risiko yang menggunakan pemberdayaan/pengelolaan 
sumberdaya(Leod and George, 2008). Mitigasi risiko adalah 
sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko beserta dengan dampak yang akan 
ditimbulkan(Peltier, 2014).Strategi umum manajemen risiko, 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.3 Strategi Umum Manajemen Risiko 
Sumber: Zain (2008) 

 
 Pada dasarnya manajemen risiko merupakan suatu 
sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara 
komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. 
Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan 
risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek 
negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi 
risiko tertentu (Hanafi dalam Purnama, 2014). Manajemen risiko 
adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam 
mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, 
suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, 
pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko 
dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan 
sumberdaya. Mitigasi risiko adalah sebuah upaya yang 
dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko 
beserta dengan dampak yang akan ditimbulkan (Peltier, 
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2014).Irham (2011), mengatakan bahwa terdapat beberapa 
manfaat diterapkannya manajemen risiko, yaitu: 
1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam 

mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih 
berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam 
berbagai keputusan. 

2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat 
pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan 
untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari 
pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian finansial. 

4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian 
yang minimum. 

5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang 
secara detail maka perusahaan telah membangun arah dan 
mekanisme secara sustainable. 

Secara umum manajemen risiko yang dapat diterapkan 
di perusahaan roti dimulai dari pemeriksaan bahan baku yang 
wajib dilakukan oleh staf bagian gudang dimulai dengan 
pemerikasaan fisik dan kemasan bahan baku yang diterima dari 
pemasok meliputi keutuhan kemasan, kebocoran, kesesuaian 
ukuran yang dipesan, masa kadaluarsa dan kerusakan lainnya. 
Perlu dilakukan peningkatan pengawasan proses produksi dan 
memberikan training mengenai proses produksi serta mesin-
mesin yang ada di industri roti. Selain itu perlu dilakukan servis 
mesin secara rutin dan menempatkan operator dan teknisi 
mesin/ mekanik pada setiap shift produksi, serta membersihkan 
Loyang minimal setiap dua kali pakai dan setiap kali dibersihkan 
dilakukan pemanasan kembali untuk menghindari terjadinya 
produk akhir roti yang lengket di Loyang (Tisnowati dkk, 2008). 
Sebagai bentuk pencegahan terhadap risiko pada industri roti 
juga sangat perlu menerapkan prosedur GMP (Good 
Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard 
Operating Procedure) serta menerapkan Standar ISO 
22000:2005 (Food Safety Management System) dan ISO 
9001:2008 (Quality Management System) (Rahman, 2014). 
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2.4  Logika Fuzzy 
Logika fuzzy merupakan alat untuk mengubah 

ketidakjelasan suatu peristiwa dengan mengaplikasikan rumus 
matematika dalam penyelesaiannya, serta menyediakan 
representasi konsep pengukuran ketidakpastian (Yang et al., 
2008).Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan 
logika fuzzy antara lain karena konsep logika fuzzy mudah 
dimengerti, konsep matematis yang mendasaripenalaran fuzzy 
sangat sederhana dan mudah dimengerti, logika fuzzy sangat 
fleksible. Selain itu logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-
data yang tidak tepat, logika fuzzyjuga mampu memodelkan 
fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks serta logika fuzzy 
dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-
pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui 
proses pelatihan. Logika fuzzy juga dapat bekerjasama dengan 
teknik-teknik kendal secara konvensional dan logika fuzzy 
didasarkan pada bahasa alami (Kusumadewi S, 2003). 

Logika fuzzy memungkinkan seseorang untuk 

membangun sistem yang lebih peka dalam mengolah jawaban 
narasumber yang cenderung sulit untuk melakukan penilaian 
secara tegas (Hidayat et al., 2012). Pada logika fuzzy terdapat 
tahapan operasional yaitu meliputi (Zegordi et al., 2012): 

1. Fuzzifikasi 
Fuzzifikasi adalah suatu proses pengubahan nilai tegas 
yang ada ke dalam fungsi keanggotaan. 

2. Penalaran (Inference Machine) 
Proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna 
penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan 
keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak 
dipakai adalah penalaran max-min. Dalam penalaran ini, 
proses pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi 
min sinyal keluaran lapisan fuzzifikasi, yang diteruskan 
dengan operasi max untuk mencari nilai keluaran yang 
selanjutnya akan didefuzzifikasikan sebagai bentuk 
keluaran. 
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3. Aturan Dasar (rule base) 
Aturan dasar pada control logika fuzzy merupakan suatu 
bentuk aturan relasi “jika-maka” atau “if then” seperti berikut 
ini: 
If x is A then y is B, dimana A dan B adalah linguistik value 
yang didefinisikan dalam rentang variabel X dan Y. 
Pernyataan “x is A” disebut antecedent atau premis. 
Pernyataan “y is B” disebut consequent atau kesimpulan. 

4. Defuzzifikasi 
Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy 
yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, 
sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 
bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga 
jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, 
maka harus dapat diambil suatu nilai crips tertentu. 

 
2.5Fuzzy Failure Mode Effect Analysis (Fuzzy FMEA) 

FMEA adalah suatu metode yang sistematik dalam 
mengidentifikasi dan mencegah masalah yang terjadi pada 
produk dan proses (McDermott, 2009). FMEA merupakan 
metodologi analisis untuk memastikan masalah potensial pada 
produk dan proses dipertimbangkan dan dialamatkan secara 
menyeluruh melalui perbaikan proses (Chrysler, 2008). 
Langkah-langkah penerapan FMEA adalah sebagai berikut 
(Nugraha, 2014): 
1. Mengidentifikasi proses produksi. 
2. Mencatat permasalahan-permasalahan berdasarkan 

severity, occurance dan detection dengan skala 1-10. 
3. Menghitung RPN untuk mencari permasalahan yang akan 

menjadi prioritas untuk dilakukan tindakan perbaikan terlebih 
dahulu. 

4. Melakukan problem solving berdasarkan prioritas dari nilai 
RPN. 

Dalam FMEA konvensional, penilaian faktor-faktor failure 
mode yaitu faktor severity (S), faktor occurence (O) dan faktor 
detection (D) yang diterapkan dalam natural language akan 
menghasilkan informasi yang tidak tepat (ambigue) dan bersifat 
samar (vague) (Yeh and Hsieh, 2007). Pendapat para ahli 
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menyatakan bahwa faktor-faktor S, O dan D tidak mudah untuk 
dievaluasi secara tepat (Wang et al., 2009). Oleh karena itu, 

untuk menutupi kelemahan metode FMEA tersebut maka perlu 
didukung oleh metode lain yaitu dengan menggunakan logika 
fuzzy. Logika ini terbukti telah sukses diintegrasikan dengan 
metode lain seperti AHP dan TOPSIS (Sukwadi et al, 2014).  

Penelitian dengan menggunakan logika fuzzy akan 
memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan 
metode FMEA tradisional. Fuzzy FMEA merupakan 
pengembangan dari metode FMEA yang memberikan 
fleksibilitas untuk menampung ketidakpastian akibat samarnya 
informasi yang dimiliki maupun unsur preferensi yang subjektif 
yang digunakan dalam penilaian terhadap mode kegagalan 
yang terjadi (Keskin, 2009). Dengan menambah konsep fuzzy 

pada algoritma FMEA memungkinkan data yang digunakan 
berupa data linguistik ataupun data numerik yang mana setiap 
data akan mempunyai nilai keanggotaan pada setiap atributnya 
(Braglia et al., 2003). 

 
2.6 Diagram Pareto (Pareto Diagram) 

Diagram pareto merupakan metode untuk mengelola 
kesalahan, masalah, atau cacat, guna membantu memusatkan 
perhatian untuk upaya penyelesaian masalahnya (Heizer and 
Render, 2009). Diagram pareto adalah grafik yang menunjukkan 
masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Diagram 
pareto ini merupakan suatu gambaran yang mengurutkan 
klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking 
tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu 
mengidentifikasikan permasalah yang paling penting untuk 
segera diselesaikan (ranking tertinggi) sampai dengan masalah 
yang tidak harus segera diselesaikan (ranking terendah) 
(Besterfield, 2009). Contoh diagram pareto dapat dilihat pada 
Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4Contoh Diagram Pareto 
Sumber: Besterfield (2009) 

 
Diagram pareto memiliki prinsip, yaitu berlaku aturan 

80/20 yang artinya 80 persen masalah kualitas disebabkan oleh 
20 persen penyebab kecacatan (Gunawan dan Tannady, 
2016).Untuk membuat diagram pareto, langkah-langkah yang 
digunakan adalah sebagai berikut (Besterfield, 2009): 
1. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, 

misalnya berdasarkan masalah, penyebab, jenis 
ketidaksesuaian, dan lain-lain. 

2. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan 
karakteristik-karakteritik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, 
unit dan sebagainya. 

3. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang 
telah ditentukan. 

4. Merangkum data dan membuat rangking kategori data 
tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. 

5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif 
yang digunakan. 

6. Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat 
kepentingan relatif masing-masing masalah dan 
mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat 
perhatian.   
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2.7 Diagram Sebab-Akibat (Cause-and-Effect Diagram) 
Fishbone Diagram (dikenal juga dengan sebutan the 

Cause and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram) adalah 
ilustrasi yang digunakan untuk mengeksplorasi potensi atau 
penyebab sebenarnya dari masalah kualitas. Pada pembuatan 
Fishbone Diagramterdapat dua macam bagian yang membentuk 

seperti tulang ikan. Bagian yang membentuk sirip ikan 
digunakan untuk menuliskan kelompok penyebab 
permasalahan. Bagian yang membentuk duri ikan digunakan 
untuk menyatakan penyebab masalahnya (Kang dan Kvam, 
2011). Analisa tulang ikan dipakai untuk mengkategorikan 
berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok 
persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Teknik 
menggunakan Fishbone Diagram yaitu dengan memecah 

proses menjadi sejumlah kategori yang mencakup manusia, 
material, mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya (Imamoto, 
2008). 

Manfaat Fishbone Diagram yaitu membantu menemukan 
akar penyebab masalah secara user frendly, dan  tools yang 
user friendly (Suryani, 2018). Fishbone Diagram dapat dilihat 
pada Gambar 2.5. Langkah-langkah menggunakan Fishbone 
Diagram dalam menganalisi dan mengevaluasi kegagalan 

adalah sebagai berikut (Purba ,2008): 
1. Menentukan tema dan pokok permasalahan  
2. Menganalisis sebab-akibat berdasarkan data dengan 

menggunakan fishbone analysis. 
a. Menggambarkan garis horizontal dengan tanda panah 

pada ujung sebelah  kanan dan suatu kotak di depannya 
yang berisi masalah yang diteliti. 

b. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang 
dihubungkan ke arah garis panah utama. 

c. Menuliskan penyebab kecil disekitar penyebab utama 
dan menghubungkannya dengan penyebab utama  

3.  Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan 
menentukan penyebab yang paling dominan dari 
permasalahan yang terjadi  

4.  Menentukan rencana penanggulangan untuk memecahkan 
permasalahan yang ada. 
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Gambar 2.5 Diagram Sebab Akibat Risiko Pada Proses 
Produksi 

Sumber: Imamoto (2008) 
 

2.8 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) 
Metode AHP adalah proses membentuk skor secara 

numerik untuk menyusun rangking setiap alternatif keputusan 
yang berbasis pada bagaimana sebaiknya alternatif itu 
dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan (Fariz, 2010). 
AHP adalah suatu teknik kuantitatif yang dikembangkan untuk 
kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat (hierarki) analisis. 
Metode ini merupakan suatu cara praktis untuk menangani 
bermacam hubungan fungsional dalam suatu jaringan yang 
kompleks. Metode AHP menggunakan perbandingan 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, 2009).  

AHP memiliki keunggulan dalam menjalankan proses 
pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara 
grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat 
dalam pengambilan keputusan. Selain itu AHP juga menguji 
konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu 
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jauh dari konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan 
bahwa penilaian perlu diperbaiki atau hierarki harus distruktur 
ulang (Asfi, 2010). Adapun struktur hierarki AHP dapat dilihat 
pada Gambar 2.6. Meskipun memiliki banyak keunggulan AHP 
masih belum bisa mencerminkan gaya berfikir manusia yang 
penuh dengan subjektifitas. Fuzzy AHP merupakan salah satu 

perpanjangan dari AHP yang bertujuan menangani 
permasalahan AHP konvensional. Pemilihan AHP sebagai 
metode pengambilankeputusan dirasa kurang tepat karena tidak 
fleksibel dan tidak efisien, karena AHP tidak cukup untuk 
memperhitungkan ketidakpastian dan ambiguitas terkait 
keputusan manusia (Tahriri et al., 2014). 

 
 
      Tujuan utama 
 
Fakor risiko 

        
                                                               .        

    
Alternatif 

Strategi 

 
 

 
 

Gambar 2.4 Struktur Hierarki AHP 
Sumber: Darmanto (2014) 

 
Logika fuzzy AHP dapat memecahkan kekurangan dari 

AHP yang belum dapat mencerminkan gaya pemikiran manusia 
yang banyak mengandung pengaruh subjektifitas. Bilangan 
Triangular Fuzzy Number(TFN) merupakan teori himpunan 
fuzzy yang membantu dalam pengukuran yang berhubungan 
dengan penilaian subjektif manusia memakai bahasa atau 
linguistik.  Inti dari fuzzy AHP terletak pada perbandingan 
berpasangan yang digambarkan dengan skala rasio yang 
berhubungan dengan skala fuzzy (Kulak, 2005). Tabel TFN 

Sasaran 

Kriteria ke n 

Alternatif ke n 

Kriteria 3 Kriteria 2 Kriteria 1 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 
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dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sebuah TFN tersusun atas tiga 
nilai yaitu (I, m, u), m menggambarkan golongan teratas dalam 
fungsi keanggotaan, dan parameter I dan u adalah lower dan 
upper batas yang mungkin dilakukan evaluasi (Anagnostopoulus 
et al., 2007).Perbandingan 2 bilangan TFN dapat dilihat pada 
Gambar2.7.Fuzzy AHP memiliki langkah-langkah penyelesaian 
yang hampir sama dengan AHP, hanya saja metode fuzzy AHP 
harus merubah skala AHP kedalam skala triangularfuzzy untuk 
memperoleh prioritas. Selanjutnya data yang telah diubah 
tersebut diproses lebih lanjut dengan extent analysis (Adnyana 

dkk, 2016). 
 

Tabel 2.1 Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Definisi 
Skala 
AHP 

Skala 
Fuzzy 
(TFN) 

Invers Skala 
Fuzzy (Invers 

TFN) 

Sama penting 1 (1, 1, 3) (1/3, 1/1, 1/1) 
Sedikit lebih penting 2 (1, 2, 4) (1/4, 1/2, 1/1) 
 3 (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1/1) 
 4 (2, 4, 6) (1/6, 1/4, 1/2) 
Jelas lebih penting 5 (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) 
 6 (4, 6, 8) (1/8, 1/6, 1/4) 
Sangat jelas lebih 
penting 

7 (5, 7, 9) (1/9, 1/7, 1/5) 

 8 (6, 8, 9) (1/9, 1/8, 1/6) 
Mutlak lebih penting 9 (7, 9, 9) (1/9, 1/9, 1/7) 

Sumber: Chuang and Liou (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Gambar 2.7 Perpotongan antara M1 dan M2 

Sumber: Chang (1996) 
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2.9   Penelitian Terdahulu 
Noormalahayati dan Endah (2014), melakukan penelitian 

mengenai identifikasi sumber penyebab risiko dan seberapa 
besar risiko serta merumuskan strategi terbaik guna 
mengendalikan risiko usaha tani bayam hidroponik di PT Kebun 
Sayur Segar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko 
tertinggi di PT Kebun Sayur Segar didominasi oleh sumber 
risiko produksi yaitu iklim dan cuaca, serangan hama dan 
penyakit serta kematian bibit. Sumber risiko pemasaran adalah 
sifat produk mudah rusak, munculnya pesaing produk sejenis 
dan terbatasnya pasar. Sumber risiko keuangan adalah modal 
yang besar, fluktuasi harga input produksi, kenaikan harga BBM 
dan kenaikan tarif dasar listrik. Berdasarkan grafik pareto  risiko 
yang berada di daerah paling kritis yaitu iklim dan cuaca serta 
kenaikan harga BBM. Strategi preventif yang dapat dilakukan 
oleh PT Kebun Sayur Segar adalah memperbaiki dan 
memelihara greenhouseuntuk memanipulasi cuaca. Strategi 
mitigasi yang dapat dilakukan yaitu diversifikasi produk sayuran 
hidroponik non-daun yang lebih kuat dan tidak rentan rusak saat 
penanaman.  

Pahlevi (2018), melakukan penelitian untuk 
mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang dapat menimbulkan 
potensi kerugian di PT Coca-Cola Bottling Indonesia Bandung. 
Dari penelitian ini diperoleh risiko utama di perusahaan PT. 
Coca-Cola Bottling Indonesia Bandung, yaitu risiko pencetakan 
botol plastik, risiko kerusakan mesin dan peralatan pembotolan, 
risiko kerusakan mesin dan peralatan pengemasan, risiko 
kerusakan mesin dan peralatan pembuatan minuman teh, risiko 
kesalahan dari operator filling, dan risiko kualitas bahan 
pengemas tidak sesuai standar. Alternatif strategi yang menjadi 
prioritas diambil dari alternatif tertinggi masing-masing aspek 
kriteria yaitu manusia, mesin dan material. Alternatif dari kriteria 
manusia adalah melakukan pelatihan terhadap operator. 
Alternatif dari kriteria mesin adalah melakukan perawatan mesin 
secara rutin dan kriteria material alternatif adalah melakukan 
pengontrolan bahan baku frestea  dan bahan pengemas.  

Sulistyarini (2018), melakukan penelitian di CV. Sogan 
Batik Rejodani Yogyakarta untuk mengetahui jenis risiko yang 
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menjadi penyebab kegagalan proses dari proses produksi batik 
dan memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi resiko 
penyebab kegagalan proses yang terjadi berdasarkan 
kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. Risiko tertinggi di CV. 
Sogan Batik Rejodani Yogyakarta ini adalah kekurangan 
perlengkapan untuk menjahit pada proses penjahitan, baju order 
terselip pada proses membuat production order, kekurangan 
kain pada proses pola dan pemotongan kain, hasil jahitan tidak 
sesuai dengan desain,  dan hasil jahitan tidak sesuai ukuran. 
Usulan perbaikan yang diberikan untuk mengurangi risiko ini 
yaitu membuat daftar kebutuhan produk, mencantumkan 
keterangan baju pada kertas sizepack, menempelkan kertas 
sizepack menggunakan penembak label atau tag gun, 
membuatkan dokumen standarisasi penggunaan kain untuk 
dilakukan pemolaan, membuatkan dokumen berisi gambar dari 
seluruh produk dengan detail dan jelas sebagai acuan dalam 
menjahit serta memberikan pelatihan serta pengawasan pada 
pekerja bagian pola dan pemotongan. Ketiga penelitian 
terdahulu ini menggunakan metode yang berbeda-beda dalam 
mengidentifikasi risiko proses produksi suatu produk. Metode 
identifikasi risiko penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada 
Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Metode identifikasi risiko penelitian terdahulu 

Penulis 
Nama 

Produk 
 

Metode Identifikasi Risiko 

FFMEA FAHP Fishbone Pareto 

Noormalahayati 
dan Endah 
(2014) 

Bayam 
Hidroponik √ - √ √ 

Pahlevi (2018) Frestea √ √ - - 
Sulistyarini 
(2018) 

Batik 
√ √ - - 

 
Dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam membantu menganalisis risiko dan meminimasi adanya 
produk cacat akibat risiko proses produksi dapat digunakan 
dengan metode FFMEA, diagram pareto, diagram fishbone dan 
FAHP. Namun peneliti pada penelitian terdahulu ini, tidak 
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menggunakan keempat metode tersebut sekaligus, tetapi hanya 
menggunakan metode FFMEA, Fishbone dan Paretotanpa 

menggunakan metode FAHP atau hanya menggunakan metode 
FFMEA dan FAHP saja. Dalam mengidentifikasi risiko tanpa 
menggunakan metode FAHP, akan menyebabkan peneliti 
kesulitan dalam mendapatkan strategi prioritas yang diperlukan 
untuk diterapkan di perusahaan. Diagram pareto dapat 
membantu peneliti dalam menemukan jenis kecacatan produk 
dan frekuensi kejadian terjadinya jenis kecacatan produk 
tersebut. Diagram Fishbone akan membantu peneliti dalam 

mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya risiko di 
perusahaan. Dari diagram ini akan diperoleh alternatif-alternatif 
strategi untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah 
di perusahaan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai 
risiko proses produksi yang menyebabkan banyaknya jumlah 
kecacatan produk serta mampu merumuskan prioritas strategi 
yang tepat untuk diterapkan di perusahaan dalam meminimasi 
adanya risiko perusahaan dalam suatu penelitian sebaiknya 
menggunakan keempat metode tersebut yaitu diagram pareto, 
diagram fishbone, FFMEA dan FAHP.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PTIndoroti Prima 
Cemerlang Cabang Jember(Mr. Bread) yang berlokasi di Jalan 
Piere Tendean No. 99 A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten 
Jember, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Januari hingga Maret 2019. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang. 
 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah membatasi atau meringkas 
permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam 
melakukan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan 
permasalahan yang bertujuan agar penelitian tidak menyimpang 
terlalu jauh dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga lebih 
efektif dan efisien. Batasan permasalahan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian proses produksi 

roti manis. Roti manis menjadi fokus penelitian ini karena 
tingkat kecacatannya lebih tinggi daripada roti tawar. Roti 
tawar mencapai tingkat kecacatan kurang lebih 5%, 
sedangkan roti manis mampu mencapai tingkat kecacatan 
hingga 15%. 

2. Penelitian tidak memperhitungkan biaya karena merupakan 
rahasia perusahaan. 

3. Penelitian ini tidak membahas tahap implementasi dan 
evaluasi strategi.  

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahap-tahap penelitian 
yang harus ditetapkan terlebih dahulu secara sistematis 
sebelum melakukan pemecahan masalah yang akan dibahas, 
dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah 
dan mempermudah dalam analisis permasalahan yang ada. 
Prosedur dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.   
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian   

Mulai 
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Penjelasan prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan bertujuan untuk mengetahui dan 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti, sehingga dapat 
menentukan perumusan masalah penelitian. Penelitian 
pendahuluan dilakukan melalui wawancara dan observasi di 
lapang secara langsung terhadap pihak PTIndoroti Prima 
Cemerlang Jember untuk mengetahui kondisi umum 
perusahaan. 
 
2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan hasil survei 
pendahuluan yang telah dilakukan. Identifikasi masalah pada 
penelitian ini adalah adanya jumlah persentase kegagalan atau 
kecacatan produk roti di PTIndoroti Prima Cemerlang Jember 
yang melebihi target minimal jumlah kecacatan yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah 
didapatkan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi 
kualitas produk, melakukan pengukuran risiko terhadap setiap 
tahapan proses produksi roti dan merumuskan prioritas strategi 
yang dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan risiko 
proses produksi roti di PTIndoroti Prima Cemerlang Jember. 
 
3.  Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan mencari informasi dari berbagai 
sumber yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian secara teoritis, sehingga penelitian 
menjadi terarah. Studi literatur dilakukan dengan membaca 
buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian. 
Literatur yang diambil digunakan untuk mengukur risiko setiap 
tahapan proses produksi roti, sehingga didapatkan tingkat 
prioritas risiko dan strategi minimasi risiko pada proses produksi 
roti di PTIndoroti Prima Cemerlang Jember dengan 
menggunakan metode Fuzzy FMEA dan Fuzzy AHP.  

 
4. Penentuan Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah responden pakar 
(expert). Responden pakar adalah orang yang benar-benar 
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mengerti mengenai kondisi atau permasalahan yang diajukan 
oleh peneliti, menerima akibat dari masalah tersebut, atau 
memiliki kepentingan terhadap masalah yang diajukan. 
Pemilihan responden berdasar pengalaman dan kapabilitas 
serta keterlibatan terkait masalah yang diteliti (Juliansah, 2012). 
Responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan 
Non-probability Sampling yaitu metode judgement sampling 
(purposive sampling). Metode judgement sampling (purposive 
sampling)yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan 
kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Kriteria utama metode 
ini adalah responden harus memiliki pengetahuan yang 
memadai (Siyoto dan  Sari, 2016). Teknik ini akan menghasilkan 
nilai perkiraan yang baik apabila dilakukan oleh orang-orang 
yang sudah berpengalaman atau sangat menguasai bidangnya. 
Alasan menggunakan metode judgement sampling (purposive 
sampling) karena dibutuhkan kriteria yang dapat menunjang 
kelancaran penelitian ini dalam penentuan responden. 
Responden pakar pada penelitian ini adalah karyawan yang 
memahami secara rinci proses produksi roti dan risiko apa saja 
yang terjadi pada proses produksi roti di PTIndoroti Prima 
Cemerlang Jember, yaitu  supervisor produksi dan 2 karyawan 
produksi. 
 
5. Penentuan Variabel 

Variabel pada penelitian ini adalah risiko yang terjadi 
pada tahap produksi roti manis, yaitu tahap penimbangan bahan 
baku, pencampuran (mixing), penimbangan adonan, pressing, 
rounding dan filling, rolling, proofing, pemberian topping, 
pemanggangan, cooling, dan pengemasan. Risiko tersebut 
diukur dampak kecacatan, frekuensi kejadian dan kemudahan 
mendeteksinya. Risiko yang terjadi pada setiap tahap produksi 
roti manis dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
6. Penyusunan Kuesioner 

Penyusunan kuesioner digunakan untuk mendapatkan 
informasi dan memenuhi data yang dibutuhkan untuk penelitian. 
Kuesioner yang disebarkan merupakan jenis kuesioner tertutup. 
Kuesioner yang digunakan dibagi menjadi 2 bagian. Kuesioner  
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Tabel 3.1 Identifikasi variabel risiko proses produksi roti manis 

No 
Tahapan Proses 

Produksi 
Risiko yang Terjadi 

1 Tahap Penimbangan 
Bahan Baku 

1. Risiko komposisi bahan kurang 
konsisten 

2 Tahap Pencampuran 
(Mixing) 

1. Risiko adonan keras dan tidak 
kompak karena pengadukan 
terlalu lama (overmixing) 

3 Tahap Penimbangan 
Adonan 

- 

4 Tahap Pressing 1. Risiko ukuran roti tidak sesuai 
standar 

5 Tahap Rounding dan 
Filling 

1. Risiko bentuk roti tidak sesuai 
standar karena peletakan 
adonan roti  di dalam Loyang 
tidak teratur. 

2. Risiko kontaminasi debu, 
rambut, serangga dan benda 
asing 

6 Tahap Rooling - 
7 Tahap Proofing 1. Risiko adonan kurang 

mengembang dan roti bantat 
karena Under proofing 

2. Risiko adonan lengket karena 
Over proofing 

8 Tahap Pemberian 
Topping 

1. Risiko kesalahan dalam 
pemberian Topping 

9 Tahap 
Pemanggangan 

1. Risiko roti gosong dan keras 
karena waktu pemanggangan 
terlalu lama atau suhu 
pemanggangan terlalu tinggi 

10 Tahap Cooling - 
11 Tahap Pengemasan 1. Risiko kerusakan mesin 

pengemas 
2. Risiko kemasan primer bocor 

Sumber: PT Indoroti Prima Cemerlang Jember (2019) 
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yang pertama digunakan untuk melakukan identifikasi dan 
penilaian risiko proses produksi roti di PTIndoroti Prima 
Cemerlang Jember. Tahapan identifikasi digunakan untuk 
mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada proses produksi 
roti. Penilaian risiko digunakan untuk mendapatkan urutan 
prioritas risiko yang ada yang berasal dari nilai faktor S, O, dan 
D. Kuesioner penilaian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Penilaian terhadap severity (S) pada proses produksi 
merupakan penilaian yang berhubungan dengan seberapa 
besar kemungkinan terjadinya dampak yang timbul akibat 
adanya kegagalan atau kecacatan yang terjadi. Menurut tingkat 
keseriusan severity dinilai pada skala 1 sampai 10. Kriteria 
penilaian tingkat severity dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Occurrence (O) adalah kemungkinan suatu penyebab 

akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa 
penggunaan produk. Penilaian occurrence dilakukan untuk 
mengetahui seberapa sering kemungkinan terjadinya suatu 
kegagalan pada proses produksi. Sama halnya dengan 
penilaian severity, penilaian occurrence dilakukan dengan 
wawancara terhadap responden karyawan produksi. 
Occurrence (O) merupakan nilai rating yang disesuaikan 
dengan frekuensi yang diperkirakan dan atau angka kuantitatif 
dari kegagalan yang dapat terjadi. Dapat ditunjukkan dalam 10 
level (1, 2, …, 10) dari hampir tidak pernah terjadi (1) sampai 
yang paling mungkin terjadi atau sulit dihindari (10). Kriteria 
penilaian occurrence untuk mengetahui seberapa besar potensi 
kegagalan proses produksi dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Penilaian terhadap detection (D) bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kemungkinan kegagalan-kegagalan 
tersebut dapat di deteksi dengan maksimal. Detection (deteksi) 
adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan/ 
mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Levelnya dari 1-10, 
dimana angka 1 menunjukkan kemungkinan untuk lewat dari 
kontrol (terdeteksi) sangat kecil dan angka 10 menunjukkan 
kemungkinan lolos dari kontrol (tidak terdeteksi) adalah sangat 
besar. Kriteria penilaian detection dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.2 Skala severity 

Rating Effect Severity Effect 

10 Hazardous 
Without 
Warning 
(HWOW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi ketika 
mode kegagalan potensial mempengaruhi 
system safety tanpa peringatan. 

9 Hazardous 
With Warning 

(HWW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi ketika 
mode kegagalan potensial mempengaruhi 
system safety dengan peringatan. 

8 Very High 
(VH) 

Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kegagalan menyebabkan kerusakan tanpa 
membahayakan keselamatan. 

7 High (H) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan peralatan. 

6 Moderate (M) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil. 

5 Low (L) Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
kerusakan. 

4 Very Low 
(VL) 

Sistem dapat beroperasi dengan kinerja 
mengalami penurunan secara signifikan. 

3 Minor (MR) Sistem dapat beroperasi dengan kinerja 
mengalami beberapa penurunan. 

2 Very Minor 
(VMR) 

Sistem  dapat beroperasi dengan sedikit 
gangguan. 

1 None (N) Tidak ada pengaruh. 

Sumber: Wang et al., (2009) 
 
Tabel 3.3 Skala occurrence 

Rating Probability of Occurrence Probabilitas Kegagalan 

10 Very High (VH): kegagalan 
hampir tidak bisa dihindari 

> 1 dalam 2 

9 
High (H): kegagalan berulang 

1 dalam 3 
8 1 dalam 8 
7 1 dalam 20 
6 

Moderate (M): sesekali 
kegagalan 

1 dalam 80 
5 1 dalam 400 
4 1 dalam 2000 
3 

Low (L): relatif sedikit kegagalan 
1 dalam 15000 

2 1 dalam 150000 
1 <1 dalam 150000 

Sumber: Wang et al., (2009) 



 

31 
 

Tabel 3.4 Skala detection 

Rating Detection Kemungkinan Deteksi oleh Alat 
Pengontrol 

10 Absolute 
Uncertainty 

(AU) 

Tidak ada alat pengontrol yang mampu 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

9 Very Remote 
(VR) 

Sangat kecil kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya  

8 Remote (R) Kecil kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

7 Very Low 
(VL) 

Sangat rendah kemampuan alat 
pengontrol mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

6 Low  (L) Rendah kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

5 Moderate (M) Sedang kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

4 Moderately 
High (MH) 

Sangat sedang kemampuan alat 
pengontrol mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

3 High (H) Tinggi kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

2 Very High 
(VH) 

Sangat tinggi kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya. 

1 Almost 
Certain (AC) 

Hampir pasti penyebab kegagalan dan 
kegagalan berikutnya dapat terdeteksi. 

Sumber: Wang et al., (2009) 

 
Pada fuzzy FMEA, faktor-faktor S, O, dan D dapat 

dievaluasi dengan cara linguistik (Wang et al., 2009). Istilah 
linguistik dan fuzzy number yang akan digunakan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor S, O, dan D dapat dilihat pada Tabel 
3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7. Grafik fuzzy rating membership 
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function faktor S, O, dan D dapat dilihat pada Gambar 3.2, 
Gambar 3.3, dan Gambar 3.4.Kepentingan relatif dari faktor-

faktor S, O, dan D juga dinilai bobotnya menggunakan istilah 
linguistik yang dapat dilihat pada Tabel 3.8. Grafik fuzzy rating 
membership function fuzzy weight faktor risiko S, O, dan D 
dapat dilihat pada Gambar 3.5. Kuesioner kedua digunakan 

untuk menentukan strategi prioritas untuk meminimasi risiko 
proses produksi roti di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember. 
Kuesioner penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 
Tabel 3.5 Fuzzy rating untukseverity 

Rating Severity Effect Fuzzy 
Number 

Hazardous Without 
Warning (HWOW) 

Tingkat keparahan sangat 
tinggi tanpa peringatan. 

(9,10,10) 

Hazardous With 
Warning (HWW) 

Tingkat keparahan sangat 
tinggi dengan peringatan. 

(8, 9, 10) 

Very High (VH) Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan adanya kegagalan 
yang merusak. 

(7, 8, 9) 

High (H) Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan adanya kerusakan 
pada peralatan. 

(6, 7, 8) 
 

Moderate (M) Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan adanya kerusakan 
kecil. 

(5, 6, 7) 

Low (L) Sistem tidak dapat beroperasi 
tanpa adanya kerusakan. 

(4, 5, 6) 

Very Low (VL) Sistem dapat beroperasi 
dengan kinerja mengalami 
penurunan secara signifikan. 

(3, 4, 5) 

Minor (MR) Sistem dapat beroperasi 
dengan kinerja mengalami 
beberapa penurunan. 

(2, 3, 4) 

Very Minor (VMR)   Sistem  dapat beroperas   
dengan adanya gangguan 
kecil. 

(1, 2, 3) 

None (N)    Tidak ada pengaruh. (1,1, 2) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
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Gambar 3.2 Grafik Fuzzy Rating Membership Function Faktor 

Severity 
Sumber: Wang et al., (2009) 

 
Tabel 3.6 Fuzzy rating untuk occurrence 

Rating Probability of Occurrence 
Fuzzy 

Number 

Very High (VH) Kegagalan tidak dapat dihindari. (8, 9, 10, 10) 

High (H) Kegagalan yang terjadi berulang. (6, 7, 8, 9) 
Moderate (M) Kegagalan kadang kali terjadi. (3, 4, 6, 7) 

Low (L) Kegagalan relatif sedikit. (1, 2, 3, 4) 
Remote (R) Kegagalan tidak mungkin terjadi. (1, 1, 2) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
 

 
Gambar 3.3 Grafik Fuzzy Rating Membership Function 

FaktorOccurrence 
Sumber: Wang et al., (2009) 
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Tabel 3.7 Fuzzy rating untuk detection 

Rating 
Kemungkinan Terjadinya 

Deteksi 
Fuzzy 

Number 

Absolute Uncertainty 
(AU) 

Tidak ada kesempatan. (9, 10, 10) 

Very Remote (VR) Kesempatan sangat kecil. (8, 9, 10) 
Remote (R) Kesempatan kecil. (7, 8, 9) 

Very Low (VL) Kesempatan sangat rendah. (6, 7, 8) 
Low  (L) Kesempatan rendah. (5, 6, 7) 

Moderate (M) Kesempatan sedang. (4, 5, 6) 
Moderately High (MH) Kesempatan cukup tinggi. (3, 4, 5) 

High (H) Kesempatan tinggi. (2, 3, 4) 
Very High (VH) Kesempatan sangat tinggi. (1, 2, 3) 

Almost Certain (AC) Hampir pasti (1, 1, 2) 

Sumber: Wang et al., (2009) 

 

 
Gambar 3.4 Grafik Fuzzy Rating Membership Function 

FaktorDetection 
Sumber: Wang et al., (2009) 

 
Tabel 3.8 Fuzzy Weight  untuk kepentingan relatif faktor-faktor risiko 

Istilah Linguistik Fuzzy Number 

Very Low (VL) (0; 0; 0.25) 
Low  (L) (0 ; 0.25 ; 0.5) 
Medium (M) (0.25 ; 0.5 ; 0.75) 
High (H) (0.5 ; 0.75 ; 1) 
Very High (VH) (0,75 ; 1 ; 1) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
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Gambar 3.5 Grafik Fuzzy Rating Membership FunctionFuzzy 

Weight FaktorRisiko O, S, dan D 
Sumber: Wanget al., (2009) 

 
7. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan sebelum penyebaran kuesioner 
kepada responden. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah butir-butir pernyataan yang digunakan sudah sesuai 
dengan apa yang diukur (Novita dan Tommy, 2009). Penelitian 
ini akan menggunakan face validity untuk menguji validitas dari 
alat ukurnya (kuesioner). Face validity ditentukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan responden pakar. Jika kuesioner 
dinyatakan sudah valid, maka dapat dilakukan pengisian 
kuesioner untuk pengumpulan data. Namun jika kuesioner tidak 
valid atau belum bisa mewakili tujuan penelitian maka harus 
dilakukan penyusuan ulang kuesioner. 
 
8. Pengumpulan Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini didapatkan langsung dari 
perusahaan melalui survei lapang yang dilakukan pada 
proses produksi di PTIndoroti Prima Cemerlang Jember 
dan wawancara yang dilakukan kepada supervisor 
produksi, dan 2 karyawan produksi yang merupakan 
responden pakar pada penelitian ini. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
buku-buku literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen 
yang dimiliki oleh perusahaan serta buku, artikel, dan 
jurnal yang relevan dengan penelitian.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: 

1. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
atau pernyataan tertulis kepada responden atau pakar 
untuk dijawab. 

2. Wawancara  
Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan 
komunikasi secara langsung atau tanya jawab kepada 
karyawan produksi roti di PTIndoroti Prima Cemerlang 
Jember. Wawancara dilakukan bertujuan untuk 
memperoleh informasi mengenai gambaran umum 
perusahaan hingga permasalahan yang ada pada 
PTIndoroti Prima Cemerlang Jember. Group Discussion 
atau diskusi terarah yang merupakan bentuk 
pengumpulan data melalui wawancara terhadap 
responden dan diskusi terkait pertanyaan umum maupun 
diskusi kuesioner juga dilakukan pada penelitian ini. 

3. Observasi 
Obserasi merupakan penelitian yang dilakukan secara 
langsung tentang kondisi dan keadaan yang ada di 
lapangan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan 
lapang yang ada.   

4. Dokumentasi  
Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data 
sekunder dalam penelitian dengan cara pengambilan 
gambar keadaan pada obyek yang diteliti dan 
memperoleh data dari dokumen perusahaan. 
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9. Metode Fuzzy FMEA  
Pada penilaian faktor-faktor failure mode pada FMEA 

dalam bentuk fuzzy, maka dapat dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut (Wang et al., 2009): 
a. Menentukan nilai S, O, dan D. 
b. Melakukan perhitungan agregasi penilaian peringkat fuzzy 

terhadap faktor S, O, dan D berdasarkan persamaan (1) 
hingga persamaan (3). 
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Keterangan: 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari S (Severity) 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari O (Occurrence) 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari D (Detection) 

     = Bobot Responden 
     = Jumlah Fuzzy number 
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merupakan nilai agregat dari kejadian, dampak dan deteksi 
yang berpotensi memiliki risiko dalam proses produksi atau 
biasa disebut dengan failure mode (FM). 

c. Melakukan perhitungan agregasi bobot kepentingan untuk 
faktor S, O, dan D berdasarkan persamaan (4) hingga 
persamaan (6). 
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Keterangan: 

 ̃    = Nilai agregat dari bobot Fuzzy S (Severity) 

 ̃   = Nilai agregat dari bobot Fuzzy O (Occurrence) 

 ̃  = Nilai agregat dari bobot Fuzzy D (Detection) 
     = Bobot Responden 

     = Jumlah Fuzzy number 
 ̃  ( ̃  

   ̃   
   ̃   

 )  ̃  ( ̃  
   ̃   

   ̃    
 )  ̃    ̃  

   ̃   
   ̃   

      

merupakan nilai agregat dari bobot fuzzy untuk tiga risiko 
faktor yaitu kejadian (O), dampak (S) dan deteksi (D) 

d. Menentukan fuzzy risk priority number (FRPN) untuk setiap 
model failure (kegagalan) berdasarkan Persamaan (7) 

FRPNj = ( ̃ 
 )

 ̃ 

 ̃    ̃   ̃   X ( ̃ 
 )

 ̃ 

 ̃    ̃   ̃   X ( ̃ 
 )

 ̃ 

 ̃    ̃   ̃            (7) 

Keterangan: 
FRPN = Fuzzy Risk Priority Number 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari S (Severity) 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari O (Occurrence) 

 ̃ 
  = Nilai agregat dari D (Detection) 

 ̃    = Nilai agregat dari bobot Fuzzy S (Severity) 

 ̃   = Nilai agregat dari bobot Fuzzy O (Occurrence) 

 ̃  = Nilai agregat dari bobot Fuzzy D (Detection) 
e. Perangkingan berdasarkan nilai FRPN, dengan nilai FRPN 

terbesar merupakan rangking yang teratas dan merupakan 
risiko utama yang harus segera diselesaikan.  
 

10. Diagram Pareto 
Diagram pareto memiliki prinsip, yaitu berlaku aturan 

80/20 yang artinya 80% masalah kualitas disebabkan oleh 20% 
penyebab kecacatan (Gunawan dan Tannady, 2016). Sesuai 
dengan prinsip diagram pareto tersebut, maka pada penelitian 
ini akan dipilih risiko proses produksi roti manis dengan 
kumulatif mencapai 80% dengan asumsi bahwa 80% risiko 
tersebut disebabkan oleh 20% penyebab risiko di PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember.  
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11. Identifikasi Penyebab Kecacatan Produk  
Identifikasi penyebab kecacatan produk diketahui 

setelah mendapatkan penilaian risiko yang paling kritis dalam 
proses produksi. Proses identifikasi sebab akibat disertai 
dengan penggunaan diagram Fishbone (dikenal juga dengan 
sebutan the Cause and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram). 
Fishbone analysis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap risiko proses produksi. Masalah 
yang terjadi dianggap sebagai kepala ikan, sedangkan 
penyebab masalah dilambangkan dengan tulang-tulang ikan 
yang dihubungkan menuju kepala ikan. Penyebab 
permasalahan ditinjau dari aktivitas manusia, metode kerja/cara 
kerja, mesin/alat, dan material yang digunakan selama proses 
produksi. Fishbone chart digunakan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu masalah.  Proses ini 
membantu mempermudah peneliti untuk menganalisis dalam 
menentukan strategi yang tepat untuk meminimasi terjadinya 
risiko dalam proses produksi roti di PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember.  
 
12. Metode Fuzzy AHP 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process adalah metode AHP 
yang dikembangkan dengan teori logika fuzzy, khususnya 
triangular fuzzy. Langkah penyelesaian masalah dengan 
metode Fuzzy AHP hampir sama dengan metode AHP. Hanya 
saja metode Fuzzy AHP mengubah skala AHP ke dalam skala 
triangular fuzzy untuk memperoleh prioritas. Langkah-langkah 
penyelesaian menggunakan metode Fuzzy AHP adalah sebagai 
berikut (Chang, 1996): 
1. Penyusunan hierarki 

Permasalahan yang diselesaikan diuraikan menjadi unsur-
unsur yang terdiri dari kriteria dan alternatif dan disusun 
menjadi struktur hierarki. Agar mendapatkan hasil yang 
akurat maka penguraian dilakukan hingga tidak dapat 
diuraikan lagi. 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 
Penilaian kriteria digunakan untuk memilih kriteria yang 
dianggap penting dalam memilih alternatif terbaik. Tahapan 
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screening criteria menggunakan metode sebagai berikut 
(Saaty, 1980): 
a. Identifikasi seluruh kriteria. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penyebab masalah yang digunakan dalam Fishbone 
Diagram. 

b. Menghitung bobot rata-rata tiap kriteria: 

 ̃   
∑     

   

 
(8) 

Keterangan: 

 ̃ = bobot rata-rata kriteria ke-i 

   = evaluasi linguistik kriteria i oleh pengambil  

keputusan ke-j 
 = 1, 2, 3 

 = jumlah pengambil keputusan, yaitu 3 responden  
pakar (expert) 

c. Mengeliminasi kriteria yang tidak penting 
Untuk mengeliminasi kriteria yang tidak diperlukan, nilai 
bobot minimum rata-rata yang diterima untuk seluruh 
kriteria adalah sebagai berikut: 

 ̃   
∑  ̃  

   

 
(9) 

Keterangan: 

 ̃ = bobot minimum yang diterima tiap kriteria   
 = 1, 2, 3 

 = jumlah pengambil keputusan, yaitu 3 responden 
pakar (expert) 

Jika bobot kriteria  ̃  lebih kecil dari  ̃  maka kriteria 
tersebut harus  dieliminasi. 

3. Menyusun hirarki untuk berbagai kriteria dan alternatif 
keputusan. 

4. Membentuk matriks perbandingan berpasangan  
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perbandingan 
berpasangan perlu dilakukan. Vektor bobot ditentukan dari 
matriks perbandingan berpasangan, sehingga didapatkan 
prioritas lokal. Prioritas global kemudian ditentukan dengan 
melakukan sintesis di antara prioritas lokal. Nilai-nilai 
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perbandingan kemudian diolah untuk menentukan peringkat 
relatif dari seluruh alternatif. 

5. Pengujian konsistensi 
Dalam penilaian perbandingan berpasangan, sering terjadi 
ketidak-konsistenan dari pendapat/prefensi yang diberikan 
oleh pengambil keputusan. Berdasarkan kondisi ini, maka 
pembuat keputusan dapat menyatakan persepsinya 
konsistensi. Konsistensi dari penilaian berpasangan 
dievaluasi dengan menghitung Consistency Ratio (CR). 
Apabila CR ≤ 0,1, maka hasil penilaian dikatakan konsisten. 
Perhitungan CR dilakukan dengan rumus: 

  CR = 
  

  
(10) 

Keterangan: 
CI = Consistency Index 
RI = Random Consistency Index 
Tabel RI dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 
 
Tabel 3.9 Tabel nilai rata-rata Random Index (RI) 

Orde 
Matriks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber: Saaty (2009 

 
CI dihitung dengan rumus: 

CI = 
       

   
(11) 

Keterangan: 
     = nilai maksimum dari eigen value berorodo n 

         = ukuran matriks 
6. Pembobotan kriteria dan alternatif menggunakan fuzzy 

synthetic extent 
a. Menentukan nilai sintesis fuzzy (Si) prioritas dengan 

rumus: 

          ∑    
 

 

   

 *∑∑   
 

 

   

 

   

+

  

     

Keterangan: 
Si            = nilai fuzzy synthetic extent untuk i-objek 
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∑    
  

    =menjumlahkan nilai sel pada kolom yang  

dimulai dari kolom 1 di setiap baris matriks 
j    = kolom 
i   = baris 
M   = bilangan TFN 
m         = jumlah kriteria  
g   = parameter (I, m, u) 

Untuk memperoleh ∑    
  

    dilakukan operasi 

penjumlahan untuk keseluruhan bilangan TFN dalam 
matriks keputusan (n x m) sebagai berikut: 

∑   
 

 

   

  (∑  

 

   

∑   

 

   

∑  

 

   

)                    

 
Keterangan: 
∑    

      = jumlah sel pada kolom pertama matriks (nilai  

lower) 
∑    

    = jumlah sel pada kolom kedua matriks (nilai  

median) 
∑    

   = jumlah sel pada kolom ketiga matriks (nilai  

upper) 

Penjumlahan terhadap    
 

 kemudian dilakukan, 

sehingga dapat diperoleh persamaan berikut: 

*∑∑    
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)                           

Invers dari persamaan (12) selanjutnya  dapat diperoleh 

dengan cara menggunakan operasi aritmatika TFN pada 
persamaan (15), sehingga diperoleh persamaan (16) 
sebagai berikut: 
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b. Perbandingan tingkat kemungkinan antara bilangan 
fuzzy.  

Hal ini digunakan untuk nilai bobot pada masing-masing 
kriteria. Untuk 2 bilangan TFN M1 = (I1, m1, u1) dan M2 = 
(I2, m2, u2), dengan tingkat kemungkinan M1 ≥ M2 
didefinisikan sebagai berikut: 
                                         (17) 
Tingkat kemungkinan untuk bilangan fuzzykonveks dapat 
diperoleh dengan persamaan berikut: 

V(M2≥M1)=

{
 
 

 
 

                       

                         
      

                  
                      

(18) 

d merupakan ordinat titik perpotongan tertinggi antara 

   
 dan    

.Untuk membandingkan M1 = (I1, m1, u1) dan 

M2 = (I2, m2, u2), memerlukan nilai-nilai dari V(M1 ≥ M2) 
dan V(M2 ≥ M1). 

c. Jika hasil nilai fuzzy lebih besar dari nilai k fuzzy,   ,i = 
1, 2, …, k, yang dapat ditentukan dengan menggunakan 
operasi max dan min sebagai berikut: 
V(M≥ M1, M2, …, Mk) = V(M≥ M1) dan V(M≥ M2) dan … 
dan V(M≥ Mk)  

                                    = min  V(M≥ M1) i = 1, 2, …, k  
Diasumsikan bahwa: 
d’ (A1) = min V(Si ≥ Sk) untuk k = 1, 2, …, n ; k ≠ i 
Keterangan: 
V = nilai vektor  
M = matriks nilai sintesis fuzzy 
L  = nilai rendah (lower) 
m = nilai tengah (median) 
u  = nilai tinggi (upper) 
Si = nilai sintesis fuzzy i 
Sk= nilai sintesis fuzzyk dengan k≠ i 
Nilai vektor bobot kemudian didefinisikan sebagai 
berikut: 

W’ = (d’ (A1), d’ (A2), …, d’(An))T         (19) 
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Keterangan: 
              elemen keputusan,           
     ) = nilai yang menggambarkan pilihan relatif  
masing-masing atribut keputusan 

d. Normalisasi nilai vektor atau nilai prioritas kriteria yang 
telah diperoleh pada persamaan sebelumnya dilakukan 
dengan rumus sebagai berikut: 

d (An) = 
      

∑        
 

(20) 

Normalisasi bobot ini akan dilakukan agar nilai dalam 
vektor diperbolehkan menjadi analog bobot dan terdiri 
dari bilangan yang non-fuzzy. Bentuknya adalah: 

W = (d (A1), d (A2), …, d(An))T       (21) 
Keterangan: 
 W = bilangan non fuzzy  

 
13.  Kesimpulan dan Saran  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah suatu atribut yang 
berbobot paling besar, sehingga menjadi atribut yang harus 
ditingkatkan agar manajemen pada proses produksi menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. Saran yang dapat diberikan untuk 
perusahaan, yaitu dengan cara memperbaiki faktor-faktor yang 
belum mencapai target agar kualitas proses produksi roti dapat 
ditingkatkan.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  
PT Indoroti Prima Cemerlang didirikan pada tahun 2003 

dengan nama awal PT Inti Cakrawala Citra yang bertempat di 
Cimanggis, Depok dengan kantor pusat berada di Kemayoran, 
Jakarta Pusat. Produk dari perusahaan ini adalah roti tawar dan 
roti manis dengan merek Mr. Bread. Seiring berjalannya waktu, 
banyaknya permintaan roti dan semakin meningkatnya laba 
perusahaan PT Inti Cakrawala Citra membuka empat cabang 
dalam rentan waktu 11 tahun yang berada di berbagai wilayah 
atau kota di Indonesia. Cabang pertama di buka pada tahun 
2004 berlokasi di Surabaya, cabang kedua di kota Jember pada 
tahun 2011, cabang ketiga di daerah istimewa Yogyakarta pada 
tahun 2013, dan cabang keempat di Purwakarta pada tahun 
2014. Pada tahun 2012, PT Inti Cakrawala Citra mengganti 
nama perusahaan dengan PT Indoroti Prima Cemerlang.  

PT Indoroti Prima Cemerlang membuka cabang kedua di 
Jember yaitu PT Indoroti Prima Cemerlang Jember setelah 
pendirian cabang pertama yang berada di Surabaya untuk 
memenuhi lonjakan permintaan akan roti Mr. Bread yang 
semakin tinggi terutama untuk wilayah Jawa Timur dan 
sekitarnya. PT Indoroti Prima Cemerlang Jember memiliki 
tenaga kerja sebanyak 109 orang dengan produksi roti antara 
18.000 sampai dengan 22.000 roti per hari disesuaikan dengan 
tingkat permintaan. PT Indoroti Prima Cemerlang Jember 
memproduksi dua jenis roti yaitu roti tawar dan roti manis 
dengan berbagai varian rasa. Roti manis yang diproduksi terdiri 
dari roti manis reguler, roti manis gandum, roti manis kasur, dan 
roti manis sobek. Roti manis reguler terdiri dari roti manis 
reguler coklat spesial, coklat keju, krim kopi dan sarikaya. Roti 
manis gandum terdiri dari roti manis gandum keju dan coklat. 
Roti manis kasur terdiri dari roti manis kasur polos, kombinasi, 
coklat, coklat keju, coklat susu, peanut butter, choco peanut, 
choco karamel, dan pandan coklat srikaya. Roti manis sobek 
yaitu roti manis sobek keju. Jenis roti tawar yang diproduksi 
yaitu roti tawar spesial, kupas, pandan kupas, marble, choco 
chips, classic dan gandum. Cakupan pemasaran PT Indoroti 
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Prima Cemerlang Jember meliputi Jember, Banyuwangi, Bali 
dan Mataram. 

Visi PT Indoroti Prima Cemerlang adalah “Menjadi aset 
nasional dalam bentuk jaringan distribusi modern yang unggul 
dalam persaingan global”. Berdasarkan visi tersebut dapat 
diketahui bahwa perusahaan ini selalu berusaha menjadi 
perusahaan makanan nasional yang terbaik dengan membentuk 
jaringan distribusi modern yang unggul.PT Indoroti Prima 
Cemerlang menerapkan empat values yang dapat membantu 
perusahaan mencapai visinya, yaitu:  
1. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan  
2. Kerja sama tim  
3. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis  
4. Kepuasan pelanggan  
Misi dari perusahaan ini yaitu “Mengembangkan mitra usaha 
menjadi tangguh melalui bisnis retail”. Moto dari perusahaan 
adalah menjadi mitra usaha terpercaya bagi siapa saja yang ikut 
membangun dalam perusahaan ini. 
 
4.2 Proses Produksi Roti Manis 

Proses produksi roti manis memerlukan beberapa bahan 
yang harus disiapkan terlebih dahulu agar mempermudah 
proses produksi. Bahan yang disiapkan yaitu tepung terigu, 
calcium propionate, bread improver (pelembut), garam, gula, 
fresh yeast, mentega kuning, shortening, air, es dan susu 
bubuk, sedangkan bahan untuk roti manis pandan terdapat 
tambahan pasta pandan. Tepung gandum dan kecap 
ditambahkan untuk roti manis gandum. Pada varian roti isi 
ditambahkan filling seperti dark chocolate, coffe, milky custard, 
banana, srikaya, salty caramel, peanut butter chunk, cremfil 
vanilla ICC, dan spreadable cheese. 

Pada proses produksi roti manis, terdapat beberapa 
tahapan dengan diagram alir dapat dilihat pada Lampiran 3.. 
Tahapan proses produksi roti manis adalah sebagai berikut: 
1. Penimbangan bahan baku 

Penimbangan bahan-bahan yang akan digunakan dilakukan 
sebelum proses pembuatan roti. Bahan-bahan yang perlu 
ditimbang yaitu tepung terigu, tepung gandum, kalsium, gula, 
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garam, susu bubuk, fresh yeast, bread improver, calcium 
propionate, shortening, mentega kuning dan kecap. 

Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital. Setiap 
varian roti memiliki formulasi yang berbeda- berbeda. 
2. Pencampuran (Mixing) 

Proses pencampuran (mixing) bahan baku roti dilakukan 

dengan 2 tahapan, yaitu: 
a. Mixing pertama (mixing biang) untuk membuat adonan biang 

Mixing pertama dilakukan dengan menggunakan tepung 
sebanyak 70% dari jumlah tepung keseluruhan. Bahan lain 
yang diperlukan yaitu gula, kalsium, air es dan fresh yeast. 
Yeast atau ragi dapat memudahkan terbentuknya adonan 
dan memberi aroma khas pada roti. Yeast akan melakukaan 
proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi 
karbondioksida dan etanol. Bahan-bahan yang difermentasi 
adalah gula dan teppung karena mengandung karbohidrat. 
Gas CO2 yang dihasilkan mampu membuat roti 
mengembang. Penggunaan ragi harus diperhatikan dan 
jumlah maksimal penggunaan adalah 2% dari berat tepung 
terigu (Syarbini, 2013). Khusus untuk roti manis pandan 
pada mixing biang juga ditambahkan pasta pandan sebagai 
pewarna. Untuk roti manis gandum pada proses mixing 
biang ditambahkan kecap. Proses mixing awalnya dilakukan 
dengan kecepatan slow. Proses ini dilakukan selama 3-4 
menit. Pada saat bahan baku sudah mulai tercampur dan 
adonan sudah mulai menyatu, kecepatan proses mixing 
dicepatkan menjadi speed. Setelah adonan tercampur 

secara merata, adonan didiamkan di dalam bak 
pencampuran selama 2 jam sebagai proses fermentasi 
pertama.  

b. Mixing kedua (pembuatan adonan atas)  
Proses mixing tahap kedua dilakukan setelah adonan 
didiamkan selama 2 jam. Tepung yang digunakan pada 
tahap kedua sebanyak 30% dari total keseluruhan tepung. 
Pada mixing kedua, bahan yang dicampur selain tepung 
yaitu garam, susu bubuk, bread improver, air dan yeast serta 
biang yang telah dibuat sebelumnya. Proses mixing 
dilakukan dengan kecepatan slow selama 3 menit kemudian 
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dinaikkan menjadi speed. Setelah adonan tercampur secara 
merata, mentega ditambahkan dan diaduk kembali hingga 
adonan kalis. Proses mixing berkisar antara 15 hingga 20 
menit. Adonan yang sudah kalis dikeluarkan dari mixer dan 
didiamkan selama 10 menit untuk proses resting. Pada 
tahap pencampuran, adonan akan menjadi kuat dan elastis 
karena adanya penekanan-penekanan pada adonan. Waktu 
pencampuran adonan yang tepat menjadi kunci 
terbentuknya tekstur terbaik roti manis (Marliyati dan Arshaf, 
2012).  

3. Penimbangan Adonan 
Penimbangan adonan dilakukan menggunakan timbangan 

digital dengan berat sesuai varian roti manis yang akan dibuat. 
Berat adonan roti manis kasur dan roti manis sobek sebesar 
2880 gram, sedangkan berat adonan roti manis reguler dan roti 
manis gandum sebesar 2160 gram. Penimbangan masih 
dilakukan secara manual oleh pekerja. Adonan didiamkan 
beberapa menit agar adonan mengeluarkan CO2, sehingga 
adonan tidak akan lengket dan mempermudah proses pressing. 
4. Pressing 

Pressing merupakan proses membagi adonan menjadi 
bagian yang lebih kecil lagi. Pressing dilakukan dengan cara 

adonan yang telah ditimbang dan didiamkan diletakkan di atas 
papan press dan diratakan dengan ketebalan sekitar 10 cm. 
Papan yang berisi  adonan kemudian diletakkan di atas mesin 
divider untuk roti manis. Adonan akan terbentuk menjadi 36 
bagian dengan berat yang sama. Berat masing-masing bagian 
yang dihasilkan untuk roti manis kasur dan roti manis sobek 
sebesar 80 gram, sedangkan untuk roti manis reguler dan 
gandum sebesar 60 gram. Setelah di press, adonan diletakkan 
di atas krat resting. Adonan dibagi-bagi terlebih dahulu sebelum 
akhirnya dibulatkan kembali dan di proofing. Apabila tidak 
dilakukan pembagian adonan maka sulit dihasilkan produk 
dengan hasil yang sama besar dan beratnya (Ghanie, 2013). 
5. Rounding dan Filling 

Rounding merupakan proses pembulatan adonan yang 
dilakukan secara manual. Proses rounding dilakukan saat 
adonan sudah di-press dan setiap bagian adonan sudah dibagi 
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menjadi dua, sehingga setiap bagian adonan mempunyai berat 
40 gram. Proses rounding dilakukan di atas work table. Untuk 

roti manis reguler dan roti manis gandum, adonan tidak perlu 
dibagi menjadi dua dengan berat tiap adonan 60 gram.  

Proses filling merupakan proses pengisian adonan roti 
menggunakan filling sesuai dengan rasa yang diinginkan. 
Proses filling hanya dilakukan pada roti manis kasur, roti manis 
reguler, dan roti manis gandum. Pada roti manis kasur polos 
tidak perlu dilakukan proses filling. Adonan roti manis yang 
sudah diisi kemudian dilakukan proses rounding kembali. Hal ini 

bertujuan supaya bentuk fisik roti manis dapat bulat dan dapat 
mempermudah dalam proses pengemasan. Adonan roti setelah 
itu diletakkan dalam loyang dan disusun secara rapi dalam 
bakery pan trolley untuk dibawa menuju proofing room.Proofing 
room merupakan tempat atau ruangan adonan diistirahatkan 
agar terjadi fermentasi akhir sebelum adonan dibakar dengan 
suhu ± 480 C (Tisnowati, 2008).  
6. Rolling 

Proses rolling dilakukan hanya untuk roti sobek keju. Proses 
ini dilakukan setelah adonan melalui proses pressing. Proses 
rolling dilakukan menggunakan mesin roll dengan memasukkan 
satu persatu adonan ke dalam mesin roll. Adonan akan keluar 
dalam bentuk gulungan. Rolling adonan kemudian dilakukan 
kembali menggunakan tangan. Adonan akan berbentuk 
gulungan yang memanjang. Setiap 3 gulungan digabungkan 
menjadi 1 roti sobek keju dan diletakkan pada loyang. Loyang 
tersebut kemudian disusun pada bakery pan trolley untuk 
dilakukan proses pengembangan dalam proofing room. Proses 
rolling dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan gas yang 
terdapat di dalam adonan dengan ketebalan yang dikehendaki, 
selain itu juga agar serat roti ketika dipanggang menjadi lebih 
kompak dan tidak mudah hancur. Ciri adonan yang dilakukan 
dengan proses rolling yaitu roti yang dihasilkan bertekstur halus 
dan berpori rapat (Sutomo, 2007). 
7. Proofing 

Proofing atau proses fermentasi dilakukan di dalam Haw 
Sheng Proofing Room. Proses ini dilakukan agar adonan 
mengembang sempurna sebelum dilakukan proses 
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pemanggangan. Suhu yang digunakan antara 45ºC sampai 
50ºC selama 3 jam, namun waktu yang dibutuhkan untuk 
adonan mengembang sempurna berbeda-beda, tergantung 
karakteristik adonan yang dibuat. Proses proofing roti manis 
lebih lama dibanding roti tawar karena kadar gulanya tinggi. 
Adonan siap untuk dioven setelah adonan mencapai volume 
yang diinginkan. Pada proses proofing, adonan difermentasi dan 
dikembangkan lagi, sehingga bertambah elastis dan dapat 
mengembang setelah banyak kehilangan gas, teregang dan 
terkoyak pada proses pembagian adonan (Koswara, 2009). 
8. Pemberian Topping 

Setelah proses proofing,adonan diletakkan pada work table 
beserta loyangnya. Roti diberi topping sesuai dengan varian roti 
yang dibuat. Topping yang digunakan yaitu susu, keju, dan 
wijen. Roti pada loyang kemudian dipindahkan ke rak bakery 
pan trolley untuk selanjutnya dilakukan proses pemanggangan. 
Pemberian topping bertujuan sebagai penanda dari rasa filling 
yang terdapat di dalam roti manis, misalnya topping keju 
digunakan untuk roti manis rasa keju, topping susu digunakan 
untuk roti manis kasur polos, topping wijen digunakan untuk roti 
manis rasa sarikaya. 
9. Pemanggangan 

Proses pemanggangan dilakukan dengan menggunakan 
oven. Waktu dan suhu pemanggangan disesuaikan dengan 
varian roti yang dipanggang. Suhu pemanggangan yang 
dibutuhkan untuk roti manis kasur sebesar 175-185OC dengan 
waktu pemanggangan selama 18 sampai 20 menit, sedangkan 
suhu pemanggangan untuk roti manis sobek dan roti manis 
gandum dibutuhkan suhu sebesar 170-175OC dengan waktu 
selama 10 sampai 12 menit. Proses pemanggangan ini 
dilakukan hingga adonan roti manis berwarna kuning 
kecoklatan. Proses pemanggangan adonan roti manis 
berlangsung selama ±20 menit pada suhu 180oC. (Suciptawati 
dan Dhanuantari (2011).  
10. Cooling 

Setelah proses pemanggangan, roti dibawa ke ruang cooling 
dengan pendingin berupa kipas angin dan blower. Pendinginan 
ini dilakukan selama 1 hingga 2 jam. Pendinginan bertujuan 
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supaya roti dalam keadaan dingin sebelum dikemas. Hal ini 
bertujuan supaya roti mempunyai umur simpan yang lebih 
panjang dan tidak mudah berjamur. Proses pendinginan akan 
menghilangkan adanya uap air pada roti manis yang akan 
dikemas. Kehadiran uap air pada roti manis ini dihindari karena 
akan mendukung pertumbuhan jamur. Oleh karena itu proses 
pendinginan ini dapat memperpanjang umur simpan roti manis 
(Eddy dan Lilik, 2007).   
11. Pengemasan 

Roti manis dikemas setelah didinginkan dengan 
menggunakan pengemasan primer dengan pengemas plastik 
berbahan Oriented Polystyrene (OPP). OPP sering disebut 
sebagai plastik kaca karena penampilannya yang bening dan 
transparan. Karakteristik plastik OPP adalah jernih, agak kaku, 
tidak lengket dan tidak berbau. Dalam industri pangan seperti 
bakery, plastik OPP cocok sebagai bahan pengemas karena 
dapat menampilkan bentuk seluruh kenampakan produk 
(Syarief et al., 2009). Proses pengemasan dilakukan 
menggunakan horizontal wrapper machine. Roti selanjutnya 
disimpan di dalam krat. Satu krat plastik dapat menampung 
jumlah roti yang berbeda, yaitu 12 bungkus roti sobek keju, 36 
bungkus untuk roti manis sobek, 16 bungkus untuk roti manis 
kasur isi 4, serta 12 bungkus untuk roti manis kasur isi 6. Krat 
plastik kemudian ditumpuk dengan maksimum tumpukan 
sebanyak 15 tumpukan dan dibawa menuju warehouse.  

 
4.3 Identifikasi Risiko 

Penilaian risiko proses produksi roti manis di PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember dibantu oleh 3 responden pakar. 
Responden pakar akan menilai risiko dan memberikan strategi 
mitigasi untuk risiko yang menjadi prioritas utama dari kuesioner 
yang diberikan. Identitas responden yang pertama yaitu bapak 
Adhi Topan yang merupakan supervisor produksi yang memiliki 
masa kerja selama 9 tahun, kemudian responden kedua adalah 
bapak Muhdar Hanafi yang merupakan karyawan produksi 
dengan masa kerja 8 tahun dan responden ketiga adalah bapak 
Achmad Fery yang merupakan karyawan produksi dengan 
masa kerja 7 tahun di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember. 
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Berdasarkan jabatan dan pengalaman kerja, maka dibuat 
pembobotan terhadap ketiga responden tersebut. Responden 
pertama adalah supervisor (pakar 1) diberikan bobot sebesar 
40%, responden kedua yaitu karyawan produksi 1 (pakar 2) 
diberikan bobot 30%, responden ketiga yaitu karyawan produksi 
2 (pakar 3) diberikan bobot 30%. Risiko proses produksi roti 
manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Cabang Jember 
didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan 
responden pakar. Berdasarkan observasi dan wawancara 
tersebut didapatkan 11 risiko yang terjadi pada proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember seperti yang 
telah diidentifikasi sebelumnya yang ditunjukkan pada Tabel 
3.1. Penjelasan risiko tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

Risiko komposisi bahan kurang konsisten disebabkan 
karena kelalaian karyawan dalam mencampurkan formulasi 
bahan produksi roti manis. Misalnyalupa mencampurkan yeast 
ke dalam adonan dan banyaknya air es yang digunakan juga  
tidak sesuai standar, yaitu kadang terlalu banyak dan kadang 
terlalu sedikit, sehingga akan mempengaruhi kualitas adonan. 
Standar air es yang digunakan adalah ½ liter setiap 1 kg 
adonan. Risiko komposisi bahan kurang konsisten juga 
disebabkan persiapan bahan-bahan yang digunakan pada saat 
proses produksi, baik bahan baku utama maupun tambahan 
tidak selalu melalui proses penimbangan, tetapi berdasarkan 
spekulasi karyawan produksi. 
2. Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 

terlalu lama (overmixing) 
Risiko ini disebabkan karyawan produksi lalai dan kurang 

mengecek adonan yang di mixer. Misalnya dengan 
meninggalkan adonan di mixer untuk mengerjakan tahapan 

produksi yang lainnya, sehingga terkadang tidak ingat untuk 
mengecek kembali adonan yang sedang di-mixing. 
Perusahaanbiasanya menggunakan timer mixer dalam proses 
mixing untuk mengatur waktu lama pengadukan, tetapi saat ini 

alat tersebut sedang rusak, sehingga lama pengadukan 
ditentukan oleh perkiraan karyawan. Tanda-tanda adonan roti 
telah kalis adalah jika adonan tidak lagi menempel di wadah 
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atau di tangan atau akan terbentuk lapisan tipis yang elastis 
saat adonan dilebarkan. Kunci pokok dalam pengadukkan 
adalah waktu yang digunakan harus tepat karena adonan yang 
dihasilkan akan keras dan tidak kompak jika pengadukkan 
terlalu lama, sedangkan pengadukkan yang sangat cepat 
mengakibatkan adonan tidak tercampur rata dan lengket 
(Rahman, 2014). 
3. Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

Ukuran roti tidak sesuai standar disebabkan oleh proses 
pembagian adonan yang tidak sama, yaitu masih menggunakan 
cara manual, sehingga ukuran dan berat adonan tidak seragam, 
ada yang terlalu kecil dan ada yang terlalu besar. 
4. Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 

bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 
Risiko bentuk roti tidak sesuai standar disebabkan karena 

pemindahan atau peletakan adonan ke dalam Loyang yang 
tidak teratur oleh karyawan. Perlakuan pembantingan dalam 
peletakan adonan di dalam Loyang juga menjadi penyebab 
risiko bentuk roti tidak sesuai standar. Risiko ini juga disebabkan 
karena karyawan produksi yang bekerja terlalu terburu-buru 
karena dikejar target produksi. Proses peletakan adonan yang 
telah dicetak secara sembarangan pada Loyang dapat 
menyebabkan terjadinya cacat kulit terkelupas pada produk roti. 
Jarak penataan roti dalam Loyang kurang lebih 4 cm agar 
adonan tidak lengket satu sama lain dan bentuknya bagus saat 
mengembang (Hairiyah dkk, 2009). 
5. Risiko adonan kurang mengembang dan roti bantat karena 

under proofing 
Risiko ini disebabkan karena kelalaian karyawan dalam 

mengambil spekulasi, sehingga mengakibatkan adonan yang 
kurang mengembang karena under proofing. Karyawan produksi 

yang terlalu terburu-buru karena dikejar target produksi juga 
dapat memicu risiko tersebut terjadi. Proses proofing 
merupakan tahapan pengistirahatan adonan yang sangat 
menentukan tingkat pengembangan dari roti. Pada tahap 
proofing atau yang sering kali disebut dengan fermentasi akhir 
ini terjadi proses penguraian gula oleh yeast di dalam adonan 
(C6H12O6) untuk menghasilkan gas CO2. Gas CO2 di dalam roti 
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ini mengakibatkan roti dapat mengembang. Ukuran 
pengembangan dari roti ditentukan dari volume gas CO2 yang 
dihasilkan oleh yeast. Fermentasi yang kurang akan 
menghasilkan volume yang kecil dan tekstur yang padat atau 
akan menghasilkan adonan yang kurang mengembang dan 
menyebabkan roti menjadi bantat (under proofing) (Rahman, 

2014). 
6. Risiko adonan lengket karena over proofing 

Risiko ini disebabkan oleh kelalaian karyawan produksi yang 
kurang mengecek adonan, misanya meninggalkan adonan yang 
sedang di-proofingdengan melakukan pekerjaan lainnya dan 
terlalu asik mengerjakan pekerjaan yang baru, sehingga lupa 
dengan adonan yang sedang di-proofing. Adonan yang terlama 
lama diistirahatkan (over proofing), akan menghasilkan adonan 

roti yang terlalu lunak dan lengket sehingga adonan akan sulit 
dibentuk(Rahman, 2014). 
7. Risiko kesalahan dalam pemberian topping 

Risiko kesalahan dalam pemberian topping disebabkan 

kelalaian karyawan yang kurang teliti dalam memberikan 
topping pada roti manis, misalnya roti kasur yang seharusnya 
diberi topping parutan keju, tetapi diberi topping susu oleh 
karyawan produksi. Contoh lain dari risiko ini adalah roti manis 
yang seharusnya diberi toping dalam bentuk Z tetapi dibuat 
bentuk lurus oleh karyawan produksi.  
8. Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 

terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggi 
Risiko ini disebabkan karyawan produksi yang kurang teliti 

dalam set up mesin, seperti tidak ingat menekan start time oven. 
Risiko ini juga disebabkan karyawan yang meninggalkan roti 
yang dipanggang untuk mengerjakan pekerjaan lainnya, 
sehingga terkadang tidak ingat mengecek kembali roti yang 
sudah dipanggang tersebut. Roti manis kasur sebaiknya 
menggunakan suhu pemanggangan 175oC-185oC dengan waktu 
pemanggangan selama 18-20 menit, sedangkan suhu 
pemanggangan untuk roti manis sobek dan roti manis gandung 
dibutuhkan suhu sebesar 170-1750C dengan waktu selama 10-
12 menit. Pemanggangan dengan suhu terlalu tinggi 
menyebabkan kulit roti cepat terbentuk tetapi volume roti 
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mengecil dan bagian dalamnya tidak matang sedangkan 
pemanggangan dengan suhu yang terlalu rendah menyebabkan 
peningkatan volume roti berlebihan dan warna kulit roti kurang 
coklat (Therdthai et al., 2002). 
9. Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 

Kontaminasi pada proses produksi dapat terjadi akibat dari 
kelalaian tenaga kerja dalam menjaga kebersihan dan 
lingkungan produksi, misalnya mesin tidak dibersihkan secara 
rutin. Tenaga kerja juga kurang memperhatikan dan 
menerapkan personal hygiene serta tidak menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) pada saat proses produksi yang dapat 
memicu kontaminasi, seperti terkontaminasi rambut karena tidak 
memakai penutup kepala serta tidak menggunakan masker dan 
sarung tangan yang dapat menyebabkan kontaminasi produk 
saat proses produksi. Musim serangga (kepik) juga dapat 
memicu adanya risiko kontaminasi pada produk. APD 
memegang peran penting dalam dunia industri. Tujuan 
penggunaan APD adalah untuk melindungi tubuh dari bahaya 
pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan 
kerja dan menghindari terjadinya kontaminasi, sehingga mutu 
serta kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga (Tarwaka, 
2014). 
10. Risiko kerusakan mesin pengemas 

Kerusakan mesin pengemas disebabkan karena kondisi 
mesin dan kebijakan karyawan di perusahaan, seperti faktor 
usia mesin yang sudah tua, mesin kurang bersih, perawatan 
mesin tidak secara rutin, serta tidak ada prosedur penggunaan 
mesin dengan baik sehingga mesin menjadi error dan 
menyebabkan proses produksi berhenti secara tiba-tiba. 
Kerusakan mesin pengemas juga disebabkan karena kapasitas 
produksi roti dan jumlah jenis roti yang banyak dengan mesin 
yang tersedia hanya sedikit. Ketersediaan mesin merupakan 
keharusan suatu industri dalam memenuhi produktivitas dan 
permintaan konsumen. Salah satu aspek yang dapat 
mempengaruhi kelancaran proses produksi serta produk yang 
dihasilkan adalah keandalan mesin. Oleh karena itu, industri 
perlu memperhatikan kebersihan dan perawatan mesin untuk 
menjaga kualitas mesin (Wilbert, 2013). 
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11. Risiko kemasan primer bocor  
Risiko kemasan bocor disebabkan karena mesin dan 

karyawan, seperti kesalahan pada mesin pengemas yang error 
dan proses pengepakan produk ke dalam kratplastik dilakukan 
secara cepat oleh tenaga kerja, sehingga mengakibatkan 
produk jatuh dan kemasan bocor. Sealer yang kurang panas 
dan end seal yang kurang bersih juga menjadi pemicu kemasan 
primer bocor. Suhu sealer yang digunakan biasanya yaitu ± 
118OC. 

 
4.4 Pengukuran Risiko Proses Produksi Roti Manis 

Pengukuran risiko produksi roti manis menggunakan 
metode fuzzy failure mode and effect analysis (Fuzzy FMEA). 
Berdasarkan hasil identifikasi pada proses produksi roti manis di 
PT Indoroti Prima Cemerlang Jember didapatkan 11 risiko yang 
menyebabkan kegagalan. Prioritas risiko diukur berdasarkan 
tiga faktor yaitu severity (S), occurrence (O), dan detection (D) 
dari setiap risiko yang nilainya diperoleh dari kuesioner. 
Penerapan logika fuzzy dalam FMEA adalah untuk membantu 
menentukan nilai Risk Priority Number (RPN) dari kegagalan 
yang terjadi. Kuesioner fuzzy FMEA diberikan kepada 3 
responden yaitu 1 supervisor produksi dan 2 karyawan produksi.  

 
4.4.1 Perhitungan Agregasi Nilai Occurrence, Severity, dan 

Detection 
Hasil pengolahan data agregasi nilai  severity (S), 

occurrence (O), dan detection (D) untuk semua risiko dapat 
dilihat pada Tabel 4.1 dan perhitungannya secara lengkap 
dapat dilihat pada Lampiran 4. Menurut Wang et al., (2009), 
untuk skala severity dinilai dari angka 1 hingga 10, semakin 
besar nilai severity menunjukan nilai keparahan yang semakin 
besar. Skala occurance dinilai dari angka 1 hingga 10, skala ini 
menunjukan seberapa sering kegagalan terjadi. Semakin besar 
nilai occurance maka semakin tinggi kemungkinan kegagalan 
terjadi/sulit dihindari. Skala detection dinilai dari angka 1 hingga 
10 yang berarti angka 1 kegagalan dapat terdeteksi hingga 
angka 10 berarti kegagalan tidak terdeteksi (lolos dari 
kontrol).Setelah didapatkan hasil kuesioner FMEA kemudian 



 

57 
 

dilakukan perhitungan fuzzifikasi. Fuzzifikasi dalam metode 
FMEA yaitu menghitung tiap komponen risiko menggunakan 
fuzzy number dikalikan dengan bobot masing-masing 
responden pakar dan diagregatkan. Hasil perhitungan fuzzifikasi 
severity, occurrence, dan detection digunakan untuk 
mendapatkan nilai FRPN. Hasil perhitungan fuzzifikasi dapat 
dilihat pada pada Lampiran 5.  
 
Tabel 4.1 Agregasi nilai S, O dan D 

No Komponen Risiko S O D 

1 Risiko  komposisi bahan kurang 
konsisten 

8 1.9 7.4 

2 Risiko adonan keras dan tidak kompak 
karena pengadukan terlalu lama 
(overmixing) 

6.1 10 2.3 

3 Risiko bentuk roti tidak sesuai standar 
karena peletakan bulatan adonan roti di 
dalam Loyang tidak teratur 

5.7 5.7 6.5 

4 Risiko adonan kurang mengembang 
dan roti bantat karena under proofing 

3.7 10 2.5 

5 Risiko adonan lengket karena over 
proofing 

7.9 4.1 2.7 

6 Risiko kesalahan dalam pemberian 
topping 

7.9 10.
9 

8.4 

7 Risiko roti gosong dan keras karena 
waktu pemanggangan terlalu lama dan 
suhu pemanggangan terlalu tinggi 

7.9 4.7 9.5 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 5.1 5.7 6.1 
9 Risiko kontaminasi debu, rambut, 

serangga, dan benda asing 
6.9 9 5 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 7.7 6.7 7.7 
11 Risiko kemasan primer bocor 5.1 6.7 4.1 

Sumber: Data diolah (2019) 

 
Hasil agregasi nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

severity terbesar pada risiko komposisi bahan kurang konsisten 
dengan nilai 8 menunjukkan bahwa risiko tersebut memiliki 
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dampak keparahan tinggi. Hal ini dikarena risiko komposisi 
bahan kurang konsisten dapat mempengaruhi kualitas dari roti 
manis dan menghasilkan produk cacat, seperti ukuran dan 
bentuk roti tidak sesuai standar, aroma roti yang tidak sedap, 
rasa roti tidak enak, dan sebagainya. Nilai occurrence terbesar 
pada risiko kesalahan dalam pemberian topping dengan nilai 

10,9. Ini dibuktikan dengan frekuensi kesalahan dalam 
pemberian topping sering terjadi di perusahaan. Risiko ini 
menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena jika terjadi 
kesalahan dalam pemberian topping, maka sanksi yang 
diterapkan oleh perusahaan adalah penurunan setengah harga 
roti manis dari harga yang sudah ditetapkan. Nilai detection 
terbesar pada risiko roti gosong dan keras karena waktu 
pemanggangan terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu 
tinggi dengan nilai 9,5 menunjukkan bahwa risiko tersebut 
memiliki kemampuan deteksi yang rendah untuk mengetahui 
penyebabnya. Risiko ini memiliki nilai detection tertinggi karena 
responden berspekulasi bahwa suhu dan waktu yang menjadi 
standar perusahaan yaitu roti manis kasur menggunakan suhu 
pemanggangan 175oC-185oC dengan waktu pemanggangan 
selama 18-20 menit, sedangkan roti manis sobek dan roti manis 
gandung dibutuhkan suhu sebesar 170-1750C dengan waktu 
selama 10-12 menit yang sudah diterapkan pada proses 
pemanggangan tetapi masih menghasilkan roti manis yang 
gosong dan keras. 
 
4.4.2 Perhitungan Bobot Kepentingan dan Agregasi Faktor 

Occurrence, Severity, dan Detection 
Perhitungan bobot untuk masing-masing faktor kemudian 

dilakukan dengan cara mengubah penilaian responden pakar 
terhadap bobot kepentingan faktor S, O, dan D menjadi bilangan 
fuzzy. Nilai agregat dan rata-rata dihitung dari bilangan fuzzy. 
Nilai bobot, bilangan fuzzy dan rata-rata nilai agregat faktor 
severity, occurrence, detection, nilai agregasi bobot fuzzy 
number dan rata-rata agregat faktor severity, occurrence, dan 
detection dapat dilihat pada Tabel4.2 dan Tabel 4.3. Agregat 
dan perhitungan pangkat pada Tabel 4.3dapat dilihat pada 
Lampiran 6. 
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Tabel 4.2 Nilai bobot, bilangan fuzzy dan rata-rata responden 

Responden Faktor Bobot Faktor Fuzzy Number 

R1 
Severity Very High 0.75 1 1 

Occurrence Medium 0.25 0.5 0.75 
Detection Medium 0.25 0.5 0.75 

R2 
Severity High 0.5 0.75 1 

Occurrence Medium 0.25 0.5 0.75 
Detection Medium 0.25 0.5 0.75 

R3 

Severity High 0.5 0.75 1 
Occurrence Medium 0.25 0.5 0.75 
Detection Medium 0.25 0.5 0.75 

Sumber: Data diolah (2019) 
 
Tabel 4.3 Nilai agregasi dari bobot dan fuzzy number 

Faktor Agregat Pangkat Fuzzy Rating 

Severity 2.45 0.450 
Occurrence 1.5 0.275 
Detection 1.5 0.275 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Perhitungan nilai  agregat dilakukan dengan cara 
mengalikan bilangan fuzzy dengan bobot kepentingan pakar 
yang telah ditentukan. Nilai agregat digunakan sebagai nilai 
pangkat fuzzy rating untuk masing-masing faktor S, O, dan D 

untuk mencari nilai FRPN. Wang et al., (2009) menyatakan 
bahwa fuzzy FMEA menunjukkan setiap faktor memiliki bobot 
masing-masing, berbeda dengan FMEA konvensional yang 
menganggap semua faktor memiliki bobot kepentingan yang 
sama.  

 
4.4.3 Perhitungan Nilai Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) 

Perhitungan nilai fuzzy risk priority number (FRPN) 
merupakan tahap akhir dalam metode fuzzy FMEA. Perhitungan 

FRPN menggunakan nilai agregat kejadian resiko (Ri) dan nilai 
agregasi dari bobot fuzzy number. Nilai FRPN kemudian 
diurutkan dari nilai FRPN terendah hingga nilai FRPN tertinggi. 
Semakin tinggi nilai FRPN maka prioritas risiko semakin tinggi. 
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Hasil perhitungan nilai FRPN dapat dilihat pada Tabel 4.4dan 
perhitungan lengkap FRPN dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Peringkat tertinggi pada perhitungan RPN terdapat pada setiap 
jenis kegagalan, sehingga menyebabkan kesulitan untuk 
menentukan jenis kegagalan yang akan dilakukan perbaikan, 
sedangkan untuk peringkat tertinggi nilai FRPN terdapat pada 
proses z, maka yang diupayakan untuk dilakukan rencana 
perbaikan adalah untuik proses z karena merupakan peringkat 
tertinggi pada FRPN (Rusmiati, 2012). Hasil  menunjukkan 
bahwa risiko dengan rangking pertama yang harus 
mendapatkan perhatian dari perusahaan adalah risiko 
kesalahan dalam pemberian topping dengan nilai FRPN 26.356. 
Risiko tersebut menjadi risiko utama karena nilai yang diberikan 
oleh ketiga responden pakar untuk severity, occurrence, dan 
detection tinggi. 

Risiko kesalahan dalam pemberian topping terjadi karena 
kelalaian karyawan produksi yang kurang teliti dalam 
memberikan topping pada roti manis. Selain itu risiko ini juga 
disebabkan karena tahap pemberian topping masih dilakukan 
dengan cara manual. Dampak dari risiko kesalahan dalam 
pemberian topping adalah penurunan setengah harga roti manis 
dari harga yang sudah ditetapkan. Hal ini akan mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan. Ketiga responden memberikan 
severity 7-9, occurrence 8-9, detection 8-9. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kejadian risiko membuat sistem 
tidak dapat beroperasi dengan adanya kegagalan yang 
merusak, risiko terjadi berulang, dan kecil kemampuan untuk 
mendeteksi risiko tersebut. Tingkat dampak dari risiko 
kesalahan dalam pemberian topping tinggi atau berbahaya 
karena risiko ini akan menghasilkan produk yang tidak sesuai 
dengan standar kualitas yang sudah ditentukan perusahaan 
yaitu topping keju digunakan untuk roti manis rasa keju, topping 
susu digunakan untuk roti manis kasur polos, topping wijen 
digunakan untuk roti manis rasa sarikaya. Jika perusahaan tetap 
menjual roti yang tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan 
perusahaan, hal ini tentunya akan menurunkan kepercayaan 
konsumen terhadap kinerja perusahaan, dan jika di dalam 
internal perusahaan mengetahui risiko ini sedang terjadi, maka 
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akan dilakukan formulasi bahan baku kembali dan melakukan 
tahap proses produksi dari awal lagi, sehingga risiko ini  akan 
menurunkan reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan karena mengeluarkan biaya untuk 
menggunakan bahan baku yang baru.  

 
Tabel 4.4 Hasil perhitungan FRPN 

No Komponen Risiko FRPN 
FRPN 

(%) 
Rangking 

1 Risiko komposisi bahan kurang 
konsisten 

15.896 13.2 % 8 

2 Risiko adonan keras dan tidak 
kompak karena pengadukan 
terlalu lama (overmixing) 

16.096 24.3% 7 

3 Risiko bentuk roti tidak sesuai 
standar karena peletakan 
bulatan adonan roti di dalam 
Loyang tidak teratur 

17.700 35.1% 5 

4 Risiko adonan kurang 
mengembang dan roti bantat 
karena under proofing 

13.099 45.2% 11 

5 Risiko adonan lengket karena 
over proofing 

14.697 54.1% 10 

6 Risiko kesalahan dalam 
pemberian topping 

26.356 62.4% 1 

7 Risiko roti gosong dan keras 
karena waktu pemanggangan 
terlalu lama dan suhu 
pemanggangan terlalu tinggi 

21.552 70.4% 3 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai 
standar 

16.545 78.4% 6 

9 Risiko kontaminasi debu, 
rambut, serangga, dan benda 
asing 

20.382 86.1% 4 

10 Risiko kerusakan mesin 
pengemas 

22.203 93.5% 2 

11 Risiko kemasan primer bocor 15.510 100.0% 9 

Sumber: Data diolah (2019) 
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Risiko yang memiliki rangking terendah adalah risiko 
adonan kurang mengembang dan roti bantat karena under 
proofing dengan nilai FRPN 13.009. Risiko ini tergolong rendah 
karena berdasarkan nilai yang diberikan responden untuk 
severity 3-4, occurrence 7-8 dan detection 1-3. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kejadian risiko membuat sistem 
dapat beroperasi dengan kinerja mengalami penurunan 
signifikan, risiko terjadi berulang, dan sangat tinggi kemampuan 
untuk mendeteksi risiko tersebut. Dampak yang timbul dari risiko 
ini rendah dan mudah dideteksi tetapi masih sering terjadi. Hal 
ini disebabkan karyawan masih lalai atau kurang teliti dalam 
mengecek tingkat proofing, terlalu menganggap remeh dan 
terlalu berani mengambil spekulasi, sehingga mengakibatkan 
adonan kurang mengembang dan roti menjadi bantat karena 
under proofing. Karyawan produksi yang terlalu terburu-buru 
karena dikejar target produksi juga dapat memicu terjadinya 
risiko tersebut. 
 
4.5 Analisis Diagram Pareto 

Diagram pareto dilakukan untuk membantu 
mengidentifikasi masalah utama atau yang paling penting yang 
terjadi pada proses produksi roti manis di PT Indoroti Prima 
Cemerlang Cabang Jember. Analisis diagram pareto pada 
proses produksi roti manis yang dapat mengakibatkan risiko 
pada tiap tahapan proses difokuskan pada 80% kegagalan 
proses sehingga dari 11 risiko akan dipilih 9 risiko yang terjadi 
pada proses produksi roti manis untuk dianalisis strategi 
prioritas dalam meminimalkan risiko pada proses produksi roti 
manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember. Risiko-risiko 
tersebut harus segera dilakukan tindakan penanganan terhadap 
faktor- faktor kesalahan yang menyebabkan terjadinya risiko 
untuk meminimalisir kecacatan produk atau produk reject.Grafik 
pareto proses produksi roti manis dapat dilihat pada Gambar 
4.1. 
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Gambar 4.1 Diagram Pareto Risiko Proses Produksi Roti Manis 
 
4.6 Analisis Sebab Akibat Risiko (Diagram Fishbone) 

Berdasarkan hasil identifikasi risiko proses produksi yang 
sudah dilakukan di PT Indoroti Prima Cemerlang jember, maka 
didapatkan 9 risiko proses produksi roti manis paling kritis yang 
dapat mempengaruhi kualitas roti manis. Sebelum dilakukan 
mitigasi, tahap awal yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi 
sebab dan akibat dari seluruh risiko proses produksi roti manis 
yang tergolong kritis. Proses identifikasi sebab akibat disertai 
juga dengan penggunaan diagram fishbone. Berdasarkan pada 
hasil brainstorming maka diagram sebab akibat (diagram 
fishbone) dikelompokkan ke dalam 4 penyebab kerusakan yaitu 
manusia (tenaga kerja), metode, mesin, dan lingkungan.  
1. Risiko yang disebabkan oleh manusia (tenaga kerja) antara 

lain: 
a. Lalai/ceroboh atau kurang disiplin, seperti karyawan 

produksi yang tidak ingat mencampurkan yeast kedalam 
adonan, melakukan pembantingan dalam peletakan 
adonan didalam Loyang, salah dalam memberikan 
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topping pada roti, dan tidak menggunakan APD saat 
bekerja, serta proses pengepakan produk ke dalam 
kratplastik dilakukan secara cepat oleh tenaga kerja. 
Kelalaian/kecerobohan karyawan tersebut akan 
mengakibatkan produk reject, yaitu ukuran roti tidak 
sesuai standar, pemberian topping yang tidak sesuai, 

kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 
lainnya, serta mengakibatkan produk jatuh dan kemasan 
bocor. Sikap ceroboh dan lalai dalam bekerja 
menimbulkan kerugian bagi pekerja atau perusahaan. 
Karyawan yang ceroboh tidak hanya menimbulkan 
korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan 
pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses 
produksi secara menyeluruh (Prabaswari, 2017). 

b. Kemampuanoperator kurang dalamset up dan 
menggunakan mesin pengemas, seperti mengatur suhu 
sealer pada mesin. Mesin yang belum siap digunakan 
atau belum panas tetapi tetap digunakan akan 
mengakibatkan mesin rusak, berhenti secara tiba-tiba, 
dan kemasan primer bocor karena kemasan tidak 
lengket secara sempurna.set up mesin merupakan 
segala kegiatan yang perlu dilakukan terhadap mesin 
sampai mesin tersebut produktif menghasilkan suatu 
produk yang berkualitas. Oleh karena itu, kemampuan 
dalam set up mesin sangat penting bagi perusahaan(Ani 
and Safei, 2012). 

c. Terburu-buru mengejar target karena produksi yang 
meningkat, sepeti melakukan pembantingan dan 
peletakan adonan didalam Loyang, meninggalkan tahap 
pencampuran dan tahap pemanggangan, serta 
melakukan tahap produksi lainnya tanpa mengecek 
kembali tahap sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan 
produk reject,seperti ukuran roti tidak sesuai, adonan 
keras, dan gosong. Segala sesuatu yang dilakukan 
terburu-buru tidak akan memberikan hasil yang baik. 
Tuntutan pekerjaan tidak jarang berhubungan dengan 
tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan 
dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan 
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terburu-buru dalam mengejar deadline. Kiat dalam 
menanggani konflik bagi tenaga kerja diantaranya yaitu 
manajemen waktu, waktu kerja yang lebih fleksibel, 
jadwal kerja alternatif, dan job sharing(Bangun, 2012). 

d. Penerapan personal hygiene yang kurang baik seperti 
tidak menggunakan sarung tangan pada proses 
rounding dan filling, tidak menggunakan masker saat 
bekerja, serta tidak menerapkan sanitizer alkohol 70% 
tetapi hanya menggunakan sabun cream pencuci alat 
makan. Hal ini akan mengakibatkan kontaminasi debu, 
rambut, dan benda asing lainnya serta mempengaruhi 
kesehatan karyawan. Sanitasi makanan sangat erat 
kaitannya dengan personal hygiene. Personal hygiene 
berkaitan dengan praktek-praktek dalam pengelolaan 
makanan untuk mencegah kontaminasi terhadap 
makanan, mencegah keracunan, dan meminimalkan 
penularan penyakit. Personal hygiene penting untuk 
mencegah kontaminasi karena penjamah makanan 
adalah reservoar bagi agen berbagai macam penyakit 
menular. Tangan penjamah makanan adalah media 
utama bagi kontaminasi silang serta transmisi penyakit 
seperti kolera dan demam tipus, serta beberapa patogen 
seperti Shigella sp.,Verotoxigenic, dan E. coli(Mirawati 
dkk, 2011).  

e. Tenaga kerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri 
(APD) yang lengkap, seperti tidak menggunakansarung 
tangan pada proses rounding dan filling. Hal ini akan 

mengakibatkan kontaminasi debu, rambut, dan benda 
asing lainnya, serta mempengaruhi kesehatan karyawan. 
Sarung tangun digunakan sebagai alat pelindung tangan 
ketika bekerja ditempat atau kondisi yang bisa 
menyebabkan cedera tangan dan masker digunakan 
sebagai penyaring hawa yang dihirup saat bekerja 
(contoh berdebu, beracun, dan sebagainya) (Tarwaka, 
2014). 

f. Pengawasan yang kurang oleh karyawan, seperti dalam 
tahap pencampuran (mixing), karyawan biasanya 
menunggu adonan selesai di mixer dengan mengerjakan 
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tahap lainnya dan lupa mengecek kembali adonan yang 
sedang di mixer, sehingga menimbulkan adonan keras 

dan tidak kompak karena pengadukan terlalu lama 
(overmixing). Karyawan juga sering mengerjakan 
pekerjaan lainnya sambil menunggu roti di panggang 
tanpa mengecek kembali sehingga mengakibatkan roti 
gosong dan keras karena waktu pemanggangan terlalu 
lama. Pengawasan kerja merupakan hal yang sangat 
penting dalam setiap pekerjaan baik dalam perusahaan 
besar maupun perusahaan kecil. Pengawasan berarti 
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yaitu 
mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-
tindakan korektif apabila perlu, sehingga hasil pekerjaan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Terry, 
2006). 

2. Risiko yang disebabkan oleh metode antara lain: 
a. SOP belum dilaksanakan dengan baik, seperti tidak 

konsisten ketika mencampurkan air es kedalam adonan 
yang kadang melebihi standar dan kadang kurang dari 
standar yang sudah ditentukan perusahaan. Air es 
digunakan untuk menjaga agar suhu adonan tetap 
rendah selama proses pengadukan, sehingga ragi dapat 
berfungsi maksimal pada proses fermentasi. Air es yang 
terlalu sedikit akan menyebabkan ragi yang tidak 
berkembang dengan maksimal, sedangkan air es yang 
terlalu banyak menyebabkan adonan lengket dan sulit 
dibentuk (Ningrum, 2005). Karyawan kadang juga tidak 
menggunakan suhu dan waktu pemanggangan yang 
sudah ditentukan perusahaan, sehingga mengakibatkan 
adonan keras dan gosong. Pengadukan yang tidak 
sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, yaitu 
mixing pertama dilakukan 3-4 menit dan mixing kedua 
15-20 menit juga menyebabkan adonan menjadi keras 
dan tidak kompak karena overmixing.  

b. Beberapa proses produksi masih menggunakan cara 
manual, yaitu pada tahap pressing dan tahap pemberian 
topping. Hal ini mengakibatkan terjadinya risiko ukuran 
roti tidak sesuai standar dan risiko kesalahan dalam 
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pemberiaan topping. Produksi yang banyak dengan 
menggunakan cara manual menyebabkan proses 
produksi menjadi kurang efektif dan membuang tenaga 
serta waktu. Salah satu manfaat kemajuan teknologi di 
dunia industri saat ini yaitu sebagai sarana 
mempermudah proses produksi maupun proses 
pengolahan pangan, sehingga proses produksi akan 
menjadi lebih efektif dan efisien (Zamroni, 2008). 

c. Peletakan roti di mesin yang salah karena karyawan lalai 
dan terlalu terburu-buru dalam meletakkan roti di atas 
conveyorroller mesin, sehingga mengakibatkan kemasan 
primer bocor dan roti terbelah menjadi beberapa bagian. 
Cara kerja mesin pengemas roti pada umumnya yaitu 
input berupa lembar plastik yang di-roll dan telah diberi 

label sebelumnya digunakan untuk menggulung 
potongan-potongan roti yang sudah tersusun dengan 
suatu mekanisme tertentu. Perekatan selanjutnya 
dilakukan dengan metode pemanasan kemudian 
sekaligus dilakukan pemotongan untuk tiap tiap 
potongan roti yang telah diberi jarak dan berjalan dengan 
menggunakan sebuahconveyor. Output berupa 
bungkusan-bungkusan roti tersebut kemudian ditampung 
ke dalam sebuah wadah (Oda, 2012). 

3. Risiko yang disebabkan oleh mesinantara lain: 
a. Mesin yang terlalu tua menjadi salah satu faktor terjadi 

risiko pada tahap pengemasan. Mesin pengemasan di 
PT Indoroti Prima Cemerlang Cabang Jember memiliki 
umur 9 tahun. Kerusakan mesin meningkat sejalan 
dengan lamanya pemakaian, sehingga semakin tua 
umur mesin semakin banyak produk cacat yang 
dihasilkan(Soemadi, dkk 2007). 

b. Service mesin pengemas tidak dilakukan dengan rutin, 
tetapi mesin di service ketika terjadi kerusakan, sehingga 
mengakibatkan mesin ini mudah mengalami kerusakan. 
Peranan penting dari kegiatan pemeliharaan baru terasa 
setelah mesin-mesin produksi mulai bermasalah. 
Peningkatan mutu pemeliharaan mesin dapat menekan 
atau mengurangi kemacetan menjadi sekecil mungkin. 
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Kegiatan pemeliharaan mesin yang diperlukan oleh 
industri berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas 
berproduksi. Maintenance (pemeliharaan) adalah 
kegiatan untuk memelihara atau menjaga 
fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan 
atau penyesuaian/pengantian yang diperlukan agar 
terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan 
sesuai dengan yang direncanakan (Sofjan, 2004). 

c. Komponen mesin tidak lengkap, seperti pada mixer yang 
tidak memiliki timer mixer, karena sedang rusak. Time 
Mixer berfungsi dalam proses mixing untuk mengatur 
waktu lama pengadukan. Lama proses pencampuran 
saat ini berdasarkan spekulasi karyawan, sehingga tidak 
jarang hal ini mengakibatkan terjadi risiko adonan 
menjadi keras dan tidak kompak. Komponen mesin 
harus dalam kontrol sehingga mampu meminimasi 
kerusakan mesin yang fatal. Kerusakan suatu komponen 
yang tidak terdeteksi selama proses produksi 
berlangsung mampu mempengaruhi kinerja produksi 
(Silalahi, 2008). 

d. Mesin tidak tersanitasi dengan baik, seperti 
hanyamenggunakan compressor  yang prinsipnya 

menghembuskan udara bertekanan untuk 
menghilangkan debu dan sisa-sisa roti hanya 
didaerahconveyorroller mesin pengemas tanpa adanya 
total cleaning dan pembilasan (cleaning), sehingga 
mengakibatkan mesin mudah rusak dan memudahkan 
terjadi kontaminasi produk akhir. Penerapan sanitasi 
peralatan dan mesin berfungsi untuk mengembalikan 
keadaan standar mesin serta memperlancar proses 
produksi/aktivitas lain dan mencegah kontaminasi terjadi, 
sehingga berpotensi dalam menurunkan tingkat kerugian 
bagi perusahaan. Sanitasi untuk peralatan produksi 
dilakukan melalui dua tahap, yaitu tota lcleaning dan 
pembilasan (cleaning). Total cleaning merupakan 

pembersihan secara menyeluruh terhadap peralatan dan 
mesin yang digunakan dalam produksi. Pembersihan ini 
biasanya dilakukan 3 bulan sekali setelah selesai 
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produksi. Cleaning merupakan pembersihan terhadap 
satu atau beberapa unit mesin atau peralatan 
menggunakan air panas dan desinfektan/klorin  yang 
dilakukan setiap proses produksi selesai dan dilakukan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh produksi 
(Amaliyah, 2015). 

4. Risiko yang disebabkan oleh lingkungan antara lain: 
a. Lingkungan kotor, seperti lantai produksi yang berdebu, 

adonan yang jatuh, sisa potongan roti yang jatuh, 
penataan tata letak peralatan yang kurang mendapatkan 
perhatian atau kurang rapidan sebagainya. Lingkungan 
yang kotor akan menyebkan terjadi kontaminasi pada 
produk yang mengakibatkan kualitas produk roti manis 
menurun. Lingkungan yang kotor juga berpengaruh 
terhadap kesehatan karyawan. Pengaturan jadwal 
pembersihan, pembuatan SOP, dan pemantauan kinerja 
karyawan perlu dilakukan agar tempat kerja tidak terlalu 
kotor, sehingga karyawan langsung merasa nyaman. 
Dalam industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan-
kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan 
dan pengemasan produk makanan, pembersihan dan 
sanitasi pabrik serta lingkungan pabrik dan kesehatan 
pekerja (Maulana, 2013). 

b. Benda asing, serangga, dan tikus masuk ke dalam 
gudang yang menyebabkan terjadi kontaminasi. Hal ini 
mengakibatkan penurunan kualitas produk akhir roti 
manis. Benda asing, serangga, dan tikus  masuk ke 
dalam gudang disebabkan karena kurangnya penerapan 
pest control di perusahaan. Pest control merupakan 
pengendalian hama atauserangga seperti tikus, kecoa, 
semut dan cicak. Sanitasi inidilakukan secara rutin setiap 
dua minggu sekali atau ketika ditemukan keberadaan 
hama saat pengecekan di ruang produksi atau ruang 
penyimpanan. Pengendalian hama biasanya dilakukan 
dengan menyemprotkaan cyphermetrhin di area yang 
rawan hama seperti pallet dan saluran 
pembuangan.Cyphermetrhin merupakan bahan aktif 
yang digunakan untuk mengendalikan hama. Penerapan 
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pest controljugadilakukan dengan  memasang 
perangkap hama di sekitar area gudang penyimpanan 
(Paranjapeet al., 2015). 
Risiko proses produksi roti manis terjadi disebabkan 

paling banyak karena SOP proses produksi yang belum 
dilaksanakan dengan benar yang merupakan bagian dari 
metode. Ada beberapa hambatan dalam melaksanakan SOP, 
diantaranya belum mengerti dan memahami SOP yang telah 
ditetapkan, aturan yang ditetapkan kurang tegas, sistem yang 
dipakai tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 
dansupervisor yang kurang mengawasi pelaksanaan SOP 
tersebut. SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara perusahaan 
memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi 
pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk 
meminimalkan kesalahan saat melakukan tugas masing-masing 
karyawan (Tathagati, 2014). 

Risiko proses produksi roti manis paling kritis yang dapat 
mempengaruhi kualitas roti manis dan diagram sebab akibat 
(diagram fishbone) yang menunjukkan penyebab-penyebab 
risiko kecacatan roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember adalah sebagai berikut: 
1. Risiko kesalahan dalam pemberian topping  

Risiko kesalahan dalam pemberian topping terjadipada 
tahap pemberian topping. Penyebab terjadinya risiko ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Diagram Sebab-Akibat Risiko Kesalahan Dalam 

Pemberian Topping 



 

71 
 

2. Risiko kerusakan mesin pengemas 
Risiko kerusakan mesin pengemas terjadipada tahap 
pengemasan. Penyebab terjadinya risiko ini dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Diagram Sebab-Akibat Risiko Kerusakan Mesin 

Pengemas 
 

3. Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 
terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggi  
Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 
terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggi 
terjadipada tahap pemanggangan. Penyebab terjadinya 
risiko ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Diagram Sebab-Akibat Risiko Roti Gosong dan 

Keras Karena Waktu Pemanggangan Terlalu Lama dan Suhu 
Pemanggangan Terlalu Tinggi 
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4. Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 
Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 
terjadipada tahap rounding dan filling. Penyebab terjadinya 
risiko ini dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Diagram Sebab-Akibat Risiko Kontaminasi Debu, 

Rambut, Serangga dan Benda Asing 
 

5. Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 
bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 
Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 
bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 
terjadipada tahap rounding dan filling. Penyebab terjadinya 
risiko ini dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Diagram Sebab-Akibat Risiko Bentuk Roti Tidak 

Sesuai Standar Karena Peletakan Bulatan Adonan Roti Di 
Dalam Loyang Yang Tidak Teratur 
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6. Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 
Risiko ukuran roti tidak sesuai standar terjadipada tahap 
pressing. Penyebab terjadinya risiko ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Diagram Sebab-Akibat Risiko Ukuran Roti 

Tidak Sesuai Standar 
 

7. Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 
terlalu lama (overmixing) 
Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 
terlalu lama (overmixing) terjadipada tahap pencampuran 
(mixing). Penyebab terjadinya risiko ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Diagram Sebab-Akibat Risiko Adonan Keras 

dan Tidak Kompak Karena Pengadukan Terlalu Lama 
(Overmixing) 
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8. Risiko komposisi bahan kurang konsisten 
Risiko komposisi bahan kurang konsistenterjadipada tahap 
penimbangan bahan baku. Penyebab terjadinya risiko ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Diagram Sebab-Akibat Risiko Komposisi Bahan 

Kurang Konsisten 
 

9. Risiko kemasan primer bocor 
Risiko kemasan primer bocorterjadipada tahap 
pengemasan. Penyebab terjadinya risiko ini dapat dilihat 
pada Gambar 4.10. 
 

 
Gambar 4.10 Diagram Sebab-Akibat Risiko Kemasan 

Primer Bocor 
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4.7 Strategi Mitigasi Risiko Proses Produksi Roti Manis 
Strategi mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana 

yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan suatu 
risiko. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis risiko maka 
diperoleh prioritas risiko yang selanjutnya akan dilakukan 
strategi mitigasi. Risiko yang dilakukan mitigasi yaitu 
berdasarkan perhitungan diagram pareto atau 80% dari risiko 
yang terjadi, sehingga dari 11 risiko yang terjadi, akan dipilih 9 
risiko dengan 7 tahapan proses produksi roti manis yaitu tahap 
penimbangan bahan baku, pencampuran (mixing), pressing, 
rounding dan filling, pemberian topping, pemanggangan dan 
pengemasan. Tahapan fuzzy AHP yang perlu dilakukan 
pertama kali adalah penyusunan hierarki yang bertujuan untuk 
menguraikan permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil. 
Hierarki strategi mitigasi risiko proses produksi roti manis dapat 
dilihat pada Lampiran 8. Langkah selanjutnya adalah dilakukan 
AHP dan fuzzifikasi.  

Perhitungan Consistency Ratio (CR) dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi kuesioner yang diisi oleh 
ketiga responden pakar. Nilai konsistensi merupakan 
pengukuran tingkat kesalahan dalam menentukan angka-angka 
perbandingan berpasangan faktor satu dengan faktor lainnya. 
CR merupakan parameter yang digunakan untuk memeriksa 
apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan 
konsekuen atau tidak. Apabila nilai CR ≥ 10%, maka data 
tersebut kuesioner tersebut tidak konsisten yang berarti harus 
ada pengulangan dalam pengisian kuesioner. Apabila nilai CR ≤ 
10%, maka data kuesioner sudah konsisten dan tidak perlu ada 
pengulangan (Marmin, 2005).  

Fuzzifikasiselanjutnya dilakukan dengan menggunakan 
bilangan Triangular Fuzzy Number (TFN), membuat matriks 
perbandingan berpasangan, menentukan nilai low (l), medium 
(m), dan upper (u), kemudian membuat fuzzy syntetic extent. 
Hasil akhir yang diperoleh adalah nilai bobot dari untuk 
meminimasi risiko proses produksi roti manis yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.11. Perhitungan 
lengkap fuzzy AHP dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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Tabel 4.5 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap penimbangan  
bahan baku 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Peningkatan kedisiplinan dan etika 
profesi tenaga kerja 

0.275 3 

2. Melakukan pengawasan operasional 
proses 

0.448 1 

3. Kalibrasi timbangan sebelum digunakan 0.276 2 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap penimbangan 
untuk meminimasi risiko komposisi bahan kurang konsisten 
menunjukkan bahwa alternatif tertinggi yaitu melakukan 
pengawasan operasional dengan bobot sebesar 0.448. 
Pengawasan operasional proses merupakan hal yang sangat 
penting dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan proses 
produksi yang disebabkan oleh kelalain tenaga kerja dan 
spekulasi tenaga kerja. Pengawasan operasional proses 
dilakukan untuk menentukan kegiatan agar tetap sesuai dengan 
rencana produksi, seperti mengecek kembali formulasi yang 
sudah disiapkan oleh karyawan gudang bahan baku sebelum 
melakukan tahap pencampuran (mixing) untuk mengantisipasi 
produk cacat. Perencanaan produksi yang baik belum tentu 
akan menghasilkan produksi yang baik tanpa pengawasan 
proses. Pengawasan proses produksi merupakan suatu 
kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan tujuan akhir dari 
pengawasan adalah mengusahakan agar perencanaan menjadi 
kenyataan dan mencapai target yang sudah ditentukan oleh 
perusahaan (Tanabeng, 2014). 

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu kalibrasi 
timbangan sebelum digunakan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan supervisor produksi, timbangan diganti dengan yang 
baru setiap tahun. Walaupun demikian, pihak PT Indoroti Prima 
Cemerlang Jember wajib melakukan kalibrasi timbangan 
sebelum digunakan untuk mengantisipasi kesalahan formulasi 
bahan yang digunakan pada proses produksi. 

 
 



 

77 
 

Tabel 4.6 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap  
 pencampuran (Mixing) 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Pelatihan dan pengarahan kepada 
tenaga kerja 

0.37 2 

2. Melakukan perbaikan dan pergantian 
komponen secara berkala 

0.22 3 

3. Penerapan SOP proses produksi 0.40 1 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap pencampuran 
(Mixing) untuk meminimasi risiko adonan keras dan tidak 
kompak karena pengadukan terlalu lama (overmixing) 
menunjukkan bahwa alternatif tertinggi yaitu melakukan 
penerapan SOP roses produksi sebesar 0.40. Penerapan SOP 
proses produksi dilakukan agar dapat terhindar dari kegagalan 
atau kesalahan pada saat produksi berlangsung dan tidak 
menyebabkan kerugian pada perusahaan. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan mencampurkan adonan sesuai dengan waktu 
yang sudah ditetapkan perusahaan, yaitu mixing pertama 
dilakukan 3-4 menit dan mixing kedua 15-20 menit. Karyawan 
harus bertanggungjawab atas tahap pencampuran ini dengan 
tidak melupakan atau meninggalkan adonan yang sedang 
dicampuruntuk melakukan pekerjaan lainnya. SOP pada 
aktivitas produksi akan dijadikan sebagai acuan untuk membuat 
suatu standar proses pada sistem produksi agar menghasilkan 
produk yang berkualitas (Setiawan, dkk 2011).  

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
melakukan perbaikan dan pergantian komponen secara berkala. 
Strategi ini menjadi alternatif perbaikan karena timer mixerrusak 
pada saat penelitian ini berlangsung. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan supervisor produksi bahwa 
perusahaanbiasanya menggunakantimer mixer dalam proses 
mixing untuk mengatur waktu lama pengadukan, tetapi saat ini 
alat tersebut sedang rusak, sehingga lama pengadukan 
ditentukan oleh perkiraan karyawan. Pihak perusahaan 
sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk segera memperbaiki 
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timer mixer yang rusak atau mengganti dengan yang baru untuk 
mengantisipasi terjadinya overmixing. 

 
Tabel 4.7 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap pressing 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Pelatihan dan pengarahan kepada 
tenaga kerja 

0.33 2 

2. Melakukanpengawasan operasional 
proses 

0.27 3 

3. Penerapan SOP proses produksi 0.40 1 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap pressing untuk 
meminimasi risiko ukuran roti tidak sesuai standar menunjukkan 
bahwa alternatif tertinggi yaitu melakukan penerapan SOP 
proses produksi sebesar 0.40. Penerapan SOP proses produksi 
dilakukan agar dapat terhindar dari kegagalan atau kesalahan 
pada saat produksi berlangsung dan tidak menyebabkan 
kerugian pada perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan dengan 
menimbang adonan sesuai dengan standar yang sudah 
ditentukan oleh perusahaan, yaitu untuk berat masing-masing 
bagian yang dihasilkan untuk roti manis kasur dan roti manis 
sobek sebesar 80 gram, sedangkan untuk roti manis reguler dan 
gandum sebesar 60 gram. SOP pada aktivitas produksi akan 
dijadikan sebagai acuan untuk membuat suatu standar proses 
pada sistem produksi agar menghasilkan produk yang 
berkualitas (Setiawan, dkk 2011).   

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
melakukan pengawasan operasional proses. Meskipun memiliki 
bobot yang paling rendah, pihak PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember harus tetap mengantisipasi risiko yang timbul seperti 
kelalaian tenaga kerja dalam mengambil spekulasi yang 
menyebabkan ukuran roti tidak sesuai standar.  
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Tabel 4.8 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap rounding dan  
filling 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1.Menerapkan sanitasi karyawan 0.27 3 
2.  Peningkatan kedisiplinan dan etika  
profesi tenaga kerja 

0.38 1 

3. Menerapkan sanitasi lingkungan kerja  0.35 2 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap rounding dan 
filling untuk meminimasi risiko bentuk roti tidak sesuai standar 
karena peletakan adonan roti di dalam Loyang tidak teratur dan 
risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 
menunjukkan bahwa alternatif tertinggi yaitu peningkatan 
kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja sebesar 0.38. 
Peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja di PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember penting untuk ditingkatkan 
karena kedisiplinan tenaga kerja merupakan salah satu kunci 
kelancaran proses produksi. Tenaga kerja harus mampu 
memahami SOP yang ada dan melaksanakannya dengan baik. 
Tujuan peningkatan kesadaran etika profesi adalah 
meningkatkan kinerja karyawan agar tidak lalai dalam 
menjalankan tugas. Peningkatan – peningkatan tersebut dapat 
dicapai dengan diawali evaluasi di perusahaan, seperti 
mengawasi proses produksi dan mengecek kelengkapan APD 
karyawan. Evaluasi tenaga kerja dilakukan agar perusahaan 
mengetahui kinerja karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai 
dasar perbaikan tenaga kerja. Perusahaan juga harus 
memberikan pengarahan, teguran dan sanksi yang jelas 
terhadap tenaga kerja yang tidak disiplin dan tidak dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. Etika profesi merupakan 
sikap hidupberupa keadilan untuk memberikan pelayanan 
profesional dengan penuh ketertiban dan keahliansebagai 
pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban 
(Gustina, 2008). 

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
menerapkan sanitasi karyawan. Meskipun memiliki bobot yang 
paling rendah, pihak PT Indoroti Prima Cemerlang Jember 
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harus tetap disiplin dalam menerapkan personal hygiene dan 
menggunakan APD saat bekerja. Hal ini bertujuan untuk 
mengantisipasi risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan 
benda asing lainnya.  

 
Tabel 4.9 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap pemberian  
topping 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Peningkatan kedisiplinan dan etika 
profesi tenaga kerja 

0.194 3 

2.  Penerapan SOP proses produksi 0.468 1 
3. Melakukan pengawasan operasional 

proses  
0.337 2 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap pemberian 
topping untuk meminimasi risiko kesalahan dalam pemberian 
topping menunjukkan bahwa alternatif tertinggi yaitu melakukan 
penerapan SOP proses produksi sebesar 0.468. Penerapan 
SOP proses produksi dilakukan agar dapat terhindar dari 
kegagalan atau kesalahan pada saat produksi berlangsung dan 
tidak menyebabkan kerugian pada perusahaan. Di PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember tidak memiliki prosedur dalam 
pemberian topping, sehingga strategi ini dapat diterapkan 
dengan  memberikan catatan keterangan jenis adonan roti 
sebelum melakukan tahapan proofing agar tidak ada kesalahan 
dalam memberikan topping, karena secara tidak langsung 
karyawan sudah mendapatkan informasi dari catatan yang 
sudah ditempel di Loyang.SOP pada aktivitas produksi akan 
dijadikan sebagai acuan untuk membuat suatu standar proses 
pada sistem produksi agar menghasilkan produk yang 
berkualitas (Setiawan, dkk 2011). .  

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja. 
Meskipun memiliki bobot yang paling rendah, pihak PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember harus tetap mengantisipasi risiko 
yang timbul seperti kelalaian tenaga kerja dalam mengambil 
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spekulasi yang menyebabkan salah dalam memberika topping 
pada adonan roti.  

 

Tabel 4.10 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap  
pemanggangan 

Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Pelatihan dan pengarahan kepada 
tenaga kerja 

0.37 3 

2.Melakukan pengawasan operasional 
proses 

0.21 2 

3.  Melakukan inspeksi kontrol suhu 0.43 1 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap 
pemangganganuntuk meminimasi risiko roti gosong dan keras 
karena waktu pemanggangan terlalu lama atau suhu 
pemanggangan terlalu tinggi menunjukkan bahwa alternatif 
tertinggi yaitu melakukan inspeksi kontrol suhu sebesar 0.43. 
Kontrol suhu diawali dengan memastikan suhu standar oven 
yang akan dipakai telah mencapai temperatur yang sesuai 
sebelum roti dimasukkan. Jika temperatur oven lebih rendah 
dari standar, maka waktu pemanggangan akan menjadi lebih 
lama sehingga hasilnya akan keras. Pengaturan suhu yang 
digunakan adalah roti manis kasur menggunakan suhu 
pemanggangan 175oC-185oC dengan waktu pemanggangan 
selama 18-20 menit, sedangkan roti manis sobek dan roti manis 
gandung dibutuhkan suhu sebesar 170-1750C dengan waktu 
selama 10-12 menit. Kontrol suhu merupakan alat ukur yang 
harus diperhatikan dalam proses pembuatan roti untuk 
menghasilkan roti dengan kualitas yang diinginkan. Suhu sangat 
berpengaruh nyata dalam setiap tahap dalam proses serta akan 
mempengaruhi kualitas roti yang dihasilkan. Ketidakpedulian 
kontrol suhu mengakibatkan proses produksi yang berjalan 
menjadi berubah-ubah dari waktu ke waktu dan kualitas roti 
yang dihasilkan akan semakin tidak konsisten. Alat pengontrol 
suhu dapat dijadikan sebagai rambu-rambu guna mendapatkan 
roti dengan kualitas yang terbaik (Mijiling, 2015). 
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Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
melakukan pengawasan operasional proses. Meskipun memiliki 
bobot yang paling rendah, pihak PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember harus tetap mengantisipasi risiko yang timbul, seperti 
kelalaian tenaga kerja dengan meninggalkan roti yang 
dipanggang untuk mengerjakan tahap proses produksi lainnya 
dan tidak ingat untuk mengecek kembali roti yang sudah 
dipanggang, sehingga menghasilkan roti gosong dan keras. 

 
Tabel 4.11 Nilai bobot alternatif strategi pada tahap 

pengemasan 
  Alternatif Strategi Bobot Prioritas 

1. Pelatihan dan pengarahan kepada 
tenaga kerja 

0.31 2 

2.  Penambahan mesin dan peralatan  0.28 3 
3. Melakukan inspeksi dan perawatan 

mesin secara berkala 
0.42 1 

Sumber: Data diolah (2019) 
 

Nilai bobot alternatif strategi pada tahap 
pengemasanuntuk meminimasi risiko kerusakan mesin 
pengemas dan risiko kemasan primer bocor menunjukkan 
bahwa alternatif tertinggi yaitu melakukan inspeksi dan 
perawatan mesin secara berkala sebesar 0.42. Sistem 
perawatan mesin yang dilakukan di PT Indoroti Prima 
Cemerlang Jember selama ini masih bersifat korektif, yaitu 
perawatan setelah terjadi kerusakan.Inspeksi dan perawatan 
mesin secara berkala penting dilakukan untuk menjaga kondisi 
mesin pengemas dalam keadaan optimal ketika dioperasikan.  
Pekerjaan inspeksi dibagi atas inspeksi bagian luar dan inspeksi 
bagian dalam. Inspeksi bagian luar dapat ditujukan untuk 
mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada 
mesin yang sedang beroperasi, misalnya mesin kotor, timbul 
suara yang tidak normal, getaran, panas, asap dan lain-lain. 
Inspeksi bagian dalam ditujukan untuk pemeriksaan elemen-
elemen mesin yang dipasang pada bagian dalam seperti roda 
gigi, ring, paking, bantakan dan lain-lain. Frekuensi inspeksi 
ditetapkan menurut tingkat kepentingan mesin, tingkat 
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kerusakan dan kelemahan mesin. Inspeksi pengontrolan mesin 
pengemas roti manis pada bagian luar dapat dilakukan setiap 
hari dan bagian dalam dapat dilakukan satu minggu atau dua 
minggu sekali. Perawatan adalah kegiatan yang terdapat dalam 
suatu sistem produksi yang fungsinya terdapat objek dengan 
cara pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pembersihan, 
penyetelan dan pemeriksaan. Tanpa sistem perawatan yang 
sesuai, pihak perusahaan akan mengalami kerugian besar, 
seperti mesin rusak dan tidak dapat berfungsi kembali, jumlah 
produk cacat meningkat, hingga kerugian material akibat sering 
mengganti komponen pada mesin (Kurniawan, 2013).  

Strategi yang memiliki nilai bobot terendah yaitu 
penambahan mesin dan peralatan. Meskipun memiliki bobot 
terendah, pihak PT Indoroti Prima Cemerlang Jember perlu 
mempertimbangkan penambahan mesin dan peralatan karena 
produksi roti manis semakin meningkat, sehingga beban mesin 
pengemas tinggi, sedangkan di perusahaan hanya memiliki 2 
mesin pengemas. Penambahan mesin dan peralatan dapat 
membantu mempermudah dalam kelancaran produksi roti 
manis. 

 
4.8 Implikasi Manajerial Risiko Produksi Roti Manis 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai strategi 
mitigasi risiko proses produksi roti manis, diagram implikasi 
manajerial risiko produksi roti manis dapat dilihat pada Gambar 
4.11. Penjelasan strategi manajerial yang dapat diterapkan oleh 
PT Indoroti Prima Cemerlang Jember yaitu: 
1. Penerapan SOP Proses Produksi  

Penerapan SOP proses produksi merupakan strategi 
untuk meminimalkan risiko yang terdapat pada tahap 
pencampuran yaitu risiko adonan keras dan tidak kompak 
karena pengadukan terlalu lama (overmixing), tahap 
pressing yaitu risiko ukuran roti tidak sesuai standar, dan 
tahap pemberian topping yaitu risiko kesalahan dalam 
pemberian topping. SOP memiliki manfaat sebagai dokumen 

referensi mengenai bagaimana cara/ proses menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Salah satu solusi mengurangi terjadinya 
berbagai macam masalah dalam suatu perusahaan serta                                                
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Gambar 4.11 Implikasi Manajerial Risiko Produksi Roti Manis 

Penerapan SOP 
Proses Produksi 

Melakukan Inspeksi 
Kontrol Suhu 

Melakukan Inspeksi 
dan Perawatan Mesin 

Secara Berkala 

Melakukan 
Pengawasan 

Operasional Proses 

Peningkatan 
Kedisiplinan dan 

Etika Profesi Tenaga 
Kerja 

Risiko kesalahan dalam 
pemberian topping 

Risiko kerusakan 
mesin pengemas 

Risiko roti gosong dan keras 
karena waktu pemanggangan 

terlalu lama dan suhu 
pemanggangan terlalu tinggi 

Risiko kontaminasi debu, rambut, 
serangga dan benda asing 

Risiko bentuk roti tidak sesuai 
standar karena peletakan 

bulatan adonan roti di dalam 
Loyang yang tidak teratur 

Risiko ukuran roti tidak 
sesuai standar 

Risiko adonan keras dan tidak 
kompak karena pengadukan 

terlalu lama (overmixing) 

Risiko komposisi bahan 
kurang konsisten 

Risiko kemasan 
primer bocor 



 

85 
 

untuk meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan adalah 
dengan menerapkan SOP (Setiawan, 2012).Penerapan SOP 
proses produksi dilakukan dengan memberi pelatihan dan 
peringatan oleh perusahaan mengenai kepentingan SOP 
sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan serta mengurangi tingkat 
kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan karyawan 
yang dapat mencegah risiko-risiko tersebut.  

2. Melakukan Inspeksi Kontrol Suhu 
Melakukan inspeksi kontrol suhu merupakan strategi 

untuk meminimalkan risiko yang terdapat pada tahap 
pemanggangan, yaitu risiko roti gosong dan keras karena 
waktu pemanggangan terlalu lama atau suhu 
pemanggangan terlalu tinggi. Suhu pada pemanggangan 
menentukan tingkat kematangan. Kontrol suhu dilakukan 
dengan cara inspeksi termometer dan pada saat 
pemanggangan roti manis. Suhu yang digunakan pada 
proses pemanggangan roti manis kasur menggunakan 
175oC-185oC dengan waktu pemanggangan selama 18-20 
menit, sedangkan untuk roti manis sobek dan roti manis 
gandung dibutuhkan suhu sebesar 170-1750C dengan waktu 
selama 10-12 menit.Apabila karyawan sudah menggunakan 
suhu dan waktu yang sudah ditetapkan tetapi masih 
menghasilkan roti yang keras dan gosong, maka perlu 
dilakukan pengecekan kerusakan oven. Kontrol suhu 
merupakan alat ukur yang harus diperhatikan dalam proses 
pembuatan roti untuk menghasilkan roti dengan kualitas 
yang diinginkan. Suhu sangat berpengaruh nyata dalam 
setiap tahap dalam proses serta akan mempengaruhi 
kualitas roti yang dihasilkan. Ketidakpedulian kontrol suhu 
mengakibatkan proses produksi yang berjalan menjadi 
berubah-ubah dari waktu ke waktu dan kualitas roti yang 
dihasilkan akan semakin tidak konsisten. Alat pengontrol 
suhu dapat dijadikan sebagai rambu-rambu guna 
mendapatkan roti dengan kualitas yang terbaik (Mijiling, 
2015). 
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3. Melakukan Inspeksi dan Perawatan Mesin Secara Berkala 
Melakukan inspeksi dan perawatan mesin secara 

berkala merupakan strategi untuk meminimalkan risiko yang 
terdapat pada tahap pengemasan yaitu risiko kerusakan 
mesin pengemas dan risiko kemasan primer bocor. Strategi 
ini diterapkan dengan melakukan pengecekan rutin terhadap 
mesin, melakukan perbaikan atau penggantian perangkat 
terhadap suatu mesin.Srategi ini penting dilakukan untuk 
menjaga kondisi mesin pengemas dalam keadaan optimal 
ketika dioperasikan. Tipe perawatan mesin yang dapat 
diterapkan yaitu preventive maintenance dan corrective 
maintenance. Preventive maintenance digunakan untuk 
perawatan mesin dan peralatan yang dilakukan sesuai 
jadwal utuk menghindari kerusakan saat aktivitas produksi 
berlangsung. Preventive maintenance atau perawatan 
pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan mesin 
setelah digunakan dari sisa-sisa roti yang melekat pada area 
mesin, memeriksa dan menambah pelumas sebelum 
menjalankan mesin, serta di warming up (dipanaskan) 
selama 15 menit setiap pagi secara rutin sebelum 
melakukan proses produksi. Penggantian oli mesin 
dilakukan sekali seminggu dan dilakukan service setiap 3 

bulan sekali untuk mengecek keadaan komponen-komponen 
mesin, baik bagian luar maupun bagian dalam dan 
komponen yang sudah tidak layak diganti dengan yang baru 
(Hamdi, 2015).Kegiatan preventive maintenancedapat 
dilakukan dengan routine maintenance dan periodic 
maintenance. Routine maintenance dilakukan secara rutin 
setiap harinya dengan melakukan pembersihan, 
pengecekan, dan pengawasan selama proses produksi. 
Periodic maintenance dilakukan secara periodic atau dalam 

jangka waktu  tertentu yaitu satu minggu sekali dengan cara 
melakukan inspeksi secara  dan berusaha memulihkan 
bagian mesin yang cacat atau tidak sempurna.Perawatan 
yang terjadwal dapat mempertahankan keandalan mesin, 
sehingga diharapkan downtime mesin dan kerugian akibat 
kerusakan mesin dapat diperkecil (Siahaan dan Ginting, 
2013).Corrective maintenance merupakan perawatan yang 
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dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab kerusakan dan 
segera memperbaikinya sehingga mesin dapat beroperasi 
dengan lancar. 

4. Melakukan Pengawasan Operasional Proses 
Melakukan pengawasan operasional proses merupakan 

strategi untuk meminimalkan risiko yang terdapat pada 
tahap penimbangan yaitu risiko komposisi bahan kurang 
konsisten, tahap pencampuran (mixing) yaitu adonan keras 
dan tidak kompak karena pengadukan terlalu lama 
(overmixing), tahap pressing yaitu risiko ukuran roti tidak 
sesuai standar, tahap pemberian topping yaitu risiko 
kesalahan dalam pemberian topping, dan tahap 
pemanggangan yaitu risiko roti gosong dan keras karena 
waktu pemanggangan terlalu lama atau suhu 
pemanggangan terlalu tinggi. Strategi ini bertujuan untuk 
mengontrol proses yang berlangsung untuk mengurangi 
kelalaian dan menghilangkan spekulasi karyawan. 
Supervisor produksi juga wajib turun langsung ke ruang 

produksi untuk mengawasi aktivitas karyawan untuk 
meminimalkan produk cacat. Pengawasan operasional 
proses bertujuan untuk menghentikan atau meniadakan 
serta mencegah terulang kembalinya kesalahan 
penyelewengan, pemborosan dan hambatan, dan 
meningkatkan kelancaran operasi perusahaan (Ulum, 2009). 

5. Peningkatan Kedisiplinan dan Etika Profesi Tenaga Kerja  
Peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja 

merupakan strategi untuk meminimalkan risiko yang 
terdapat pada tahap penimbangan bahan baku yaitu risiko 
komposisi bahan kurang konsisten, tahap rounding dan 
filling yaitu risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena 
peletakan adonan roti di dalam Loyang tidak teratur dan 
risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing, 
serta tahap pemberian topping yaitu risikoi kesalahan dalam 
pemberian topping. Etika profesi merupakan sikap 
hidupberupa keadilan untuk memberikan pelayanan 
profesional dengan penuh ketertiban dan keahliansebagai 
pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa 
kewajiban (Gustina, 2008).Strategi ini dapat dilakukan 
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dengan melakukan pengawasan dan memberi peringatan 
atau sanksi, misalnya memberlakukan denda bentuk materi 
bagi karyawan yang tidak mentaati aturan di perusahaan 
dan tidak serius dalam bekerja, seperti karyawan yang 
melakukan pembantingan adonan  ke dalam Loyang, lalai 
dalam memberikan topping dan tidak menggunakan alat 

pelindung diri yang lengkap seperi penutup rambut, masker, 
celemek dan sarung tangan khususnya pada proses filling. 
Perusahaan sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kuku 
secara rutin bagi seluruh karyawan dan membuat peraturan 
dilarang memakai perhiasan dan jam tangan saat bekerja di 
area produksi. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan 
karyawan agar tidak menganggap remeh dan lalai dalam 
peraturan perusahaan. Penilaian kinerja dapat dilakukan 
sebagai dasar evaluasi dan memberikan penghargaan 
kepada tenaga kerja, misalnya kenaikan gaji dan bonus di 
akhir tahun bagi karyawan sebagai apresiasi telah 
melakukan proses produksi dengan baik sehingga produk 
reject berkurang.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Pada proses pengidentifikasi risiko proses produksi roti 

manis terdapat 11 risiko yaitu risiko komposisi bahan kurang 
konsistenpada tahap penimbangan, risiko adonan keras dan 
tidak kompak karena pengadukan terlalu lama (overmixing) 
pada tahap pencampuran (mixing), risiko ukuran roti tidak 
sesuai standar pada tahap pressing, risiko bentuk roti tidak 
sesuai standar karena peletakan bulatan adonan roti di 
dalam Loyang yang tidak teratur dan risiko kontaminasi 
debu, rambut, serangga dan benda asing pada tahap 
rounding dan filling, risiko adonan kurang mengembang dan 
roti bantat karenau under proofing dan risiko adonan lengket 
karena over proofingpada tahap proofing, risiko kesalahan 
dalam pemberian toppingpada pemberian topping, dan risiko 
roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan terlalu 
lama atau suhu pemanggangan terlalu tinggi pada tahap 
pemanggangan, serta risiko kerusakan mesin pengemas 
dan risiko kemasan primer bocor pada tahap pengemasan. 

2. Hasil penilaian risiko proses produksi roti manis dengan 
metode FMEA, didapatkan 9 risiko tertinggi atau prioritas 
yaitu risiko kesalahan dalam pemberian topping dengan nilai 
26.356, kerusakan mesin pengemas dengan nilai 22.203, 
roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan terlalu 
lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggi dengan nilai 
21.552, kontaminasi debu, rambut, serangga, dan benda 
asing dengan nilai 20.382, bentuk roti tidak sesuai standar 
karena peletakan bulatan adonan roti di dalam Loyang tidak 
teratur dengan nilai 17.700, ukuran roti tidak sesuai standar 
dengan nilai 16.545, adonan keras dan tidak kompak karena 
pengadukan terlalu lama (overmixing) dengan nilai 16.096, 
komposisi bahan kurang konsisten dengan nilai 15.896, dan 
kemasan primer bocor dengan nilai 15.510.  

3. Diagram sebab akibat (diagram fishbone) dikelompokkan ke 

dalam 4 faktor penyebab kecacatan produk roti manis yaitu 
manusia (tenaga kerja), metode, mesin, dan lingkungan. 
Risiko yang disebabkan oleh manusia (tenaga kerja) antara 
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lain lalai/ceroboh atau kurang disiplin, kemampuan operator 
kurang dalam set up dan menggunakan mesin pengemas, 
terburu-buru mengejar target, penerapan personal hygiene 
yang kurang baik, tenaga kerja yang tidak menggunakan 
APD, dan pengawasan yang kurang oleh karyawan.  Risiko 
yang disebabkan oleh metode antara lain SOP belum 
dilaksanakan dengan baik, beberapa proses produksi masih 
menggunakan cara manual, dan peletakan roti di mesin 
yang salah. Risiko yang disebabkan oleh mesin antara lain 
mesin yang terlalu tua, service mesin pengemas tidak rutin, 

komponen mesin tidak lengkap dan mesin tidak tersanitasi 
dengan baik. Risiko yang disebabkan oleh lingkungan antara 
lain lingkungan kotor, serta benda asing, serangga, dan tikus 
masuk ke dalam gudang. 

4. Berdasarkan perhitungam metode fuzzy AHP diperoleh 
beberapa alternatif strategi yang diprioritaskan dalam 
memitigasi risiko. Strategi untuk meminimalkan risiko yang 
terdapat pada tahap penimbangan adalah melakukan 
pengawasan operasional proses, pada tahap pencampuran, 
tahap pressing, dan tahap pemberian topping adalah 
penerapan SOP proses produksi, pada tahap rounding dan 
filling adalah peningkatan kedisiplinan dan etika profesi 

tenaga kerja, pada tahap pemanggangan adalah melakukan 
inspeksi kontrol suhu, serta pada tahap pengemasan adalah 
melakukan inspeksi dan perawatan mesin secara berkala. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian ini adalah 
manajemen PT Indoroti Prima Cemerlang Jember diharapkan 
memperhatikan 9 risiko tertinggi yang terjadi di PT Indoroti 
Prima Cemerlang Jember dan menyusun strategi yang tepat. PT 
Indoroti Prima Cemerlang Jember diharapkan juga 
mempertimbangkan beberapa strategi yang direkomendasikan 
pada penelitian ini untuk diterapkan di perusahaan. Hal ini 
bertujuan untuk meminimalkan risiki-risiko yang sudah 
diidentifikasi sebelumnya. Pengawasan kinerja dan perbaikan 
seharusnya dilakukan secara terus menerus. Untuk keseluruhan 
tahapan proses produksi, penekanan SOP kepada tenaga kerja 
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yang terlibat sebaiknya dilakukan. PT Indoroti juga harus lebih 
tegas dalam memberlakukan peraturan perihal APD dan 
kebersihan lingkungan kerja. 

Kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas tahap 
implementasi dan evaluasi strategi bagi perusahaan, serta tidak 
memperhitungkan biaya, sehingga penelitian selanjutnya 
diharapkan melanjutkan tahapan implementasi secara detail 
yang akan diaplikasikan pada perusahaan dan melakukan 
perhitungan biaya dalam memilih kebijakan yang akan 
dijalankan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini juga metode 
FFMEA hanya dilakukan untuk menentukan peringkat risiko saja 
tanpa menentukan strategi dari risiko, sehingga peneliti 
selanjutnya perlu menggunakan metode House of Risk (HOR) 
untuk memperioritaskan sumber risiko mana yang pertama 
dipilih untuk didapatkan mitigasi yang paling efektif dalam 
rangka mengurangi potensi risiko dan sumber risiko. 
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JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611 

 
KUESIONER PENELITIAN 

Dengan Hormat, 
Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 

dan menjawab seluruh pertanyaan yang terdapat dalam 
kuesioner. Kuesioner ini merupakan salah satu instrument 
penelitian oleh: 
Nama                      : Ferbina AB Br Surbakti 
NIM                         : 155100301111092 
Program Studi         : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas                  : Teknologi Pertanian 
Perguruan Tinggi      : Universitas Brawijaya 

Kuesioner ini ditujukan untuk Bapak/Ibu pihak-pihak 
yang terkait dalam proses produksi roti manis di PTIndoroti 
Prima Cemerlang Cabang Jember. Penelitian ini digunakan 
untuk menyusun skripsi dengan judul Penilaian Risiko Proses 
Produksi Roti Manis Menggunakan Metode Fuzzy FMEA 
Dan Fuzzy AHP. Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu dapat 

memberikan jawaban yang sebaik-baiknya demi kelancaran 
penelitian ini. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam 
kuesioner. Kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan akademis. Atas waktu dan ketersediaannya 
saya sampaikan terima kasih, semoga penelitian ini 
bermanfaat bagi kita semua.  

 
 

Hormat saya, 
 
 
 

Ferbina AB Br Surbakti 
K 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 1 (Lanjutan) 
1. IDENTIFIKASI RESPONDEN 

Nama Responden  : 
Jabatan   : 
Masa Kerja  : 

2. PETUNJUK PENGISIAN 

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan penilaian terhadap 
risiko yang terjadi pada proses produksi roti di PTIndoroti Prima 
Cemerlang Cabang Jember. Penilaian dilakukan dengan 
memberi tanda silang (X) salah satu angka yang tersedia 
berdasarkan pada ketentuan skala penilaian dan kondisi di 
lokasi penelitian. Terdapat tiga parameter dalam kuesioner ini 
yaitu severity, occurance, dan detection dimana skala yang 
digunakan adalah nilai 1-10.  

 Skala Severity (Dampak) 
Severity adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya risiko. 

Kriteria skala severity dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Peringkat Tingkat Keseriusan Dampak 

10 Risiko memiliki tingkat keparahan sangat tinggi dan 
mempengaruhi sistem keselamatan tanpa peringatan. 

9 Risiko memiliki tingkat keparahan sangat tinggi dan 
mempengaruhi sistem keselamatan dengan peringatan. 

8 Risiko menyebabkan sistem produksi tidak dapat bekerja dan 
menimbulkan kerusakan besar. Risiko tidak membahayakan 
keselamatan. 

7 Risiko menyebabkan sistem produksi tidak dapat bekerja dan 
menimbulkan kerusakan besar. 

6 Risiko menyebabkan proses produksi tidak dapat bekerja dan 
menimbulkan kerusakan kecil. 

5 Risiko menyebabkan sistem produksi tidak dapat bekerja, namun 
dampak risiko tidak menimbulkan kerusakan. 

4 Risiko berdampak pada proses produksi dimana sistem produksi 
masih dapat bekerja dengan kinerja yang mengalami penurunan 
secara signifikan. 

3 Risiko berdampak pada proses produksi dimana sistem produksi 
masih dapat bekerja dengan kinerja yang mengalami penurunan. 

2 Risiko berdampak pada proses produksi dimana sistem produksi 
masih dapat bekerja .dengan sedikit gangguan. 

1 Risiko yang terjadi tidak mempengaruhi proses produksi. 
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A. Penilaian Severity (dampak) komponen risiko 
1. Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
2. Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 

terlalu lama (overmixing) 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
3. Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 

bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
4. Risiko adonan kurang mengembang dan roti bantat karena 

under proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
5. Risiko adonan lengket karena over proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
6. Risiko kesalahan dalam pemberian topping 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
7. Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 

terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggi 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
8. Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 
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9. Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
10. Risiko kerusakan mesin pengemas 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
11. Risiko kemasan primer bocor 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
 

 Skala Occurrence (Kejadian) 
Occurrence adalah frekuensi atau seberapa sering risiko 

terjadi.Kriteria skala occurrence dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 

Peringkat Peluang Kejadian Risiko Frekuensi 

10 Very High (VH): kegagalan 
hampir tidak bisa dihindari 

> 1 kejadian dalam 2 

9 
High (H): kegagalan 

berulang 

1 kejadian dalam 3 

8 1 kejadian dalam 8 

7 1 kejadian dalam 20 

6 
Moderate (M): sesekali 

kegagalan 

1 kejadian dalam 80 

5 1 kejadian dalam 400 

4 1 kejadian dalam 2000 

3 Low (L): relatif sedikit 
kegagalan 

1 kejadian dalam 15000 

2 1 kejadian dalam 150000 

1 Very Low (VL): sangat 
sedikit kegagalan 

<1 kejadian dalam 150000 

 
B. Penilaian  Occurrence (Kejadian) komponen risiko  
1. Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
2. Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 

terlalu lama (overmixing) 
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Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
3. Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 

bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
4. Risiko adonan kurang mengembang dan roti bantat karena 

under proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
5. Risiko adonan lengket karena over proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
6. Risiko kesalahan dalam pemberian topping 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
7. Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 

terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggu 
Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
8. Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
9. Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
10. Risiko kerusakan mesin pengemas 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 
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11. Risiko kemasan primer bocor 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 

 Skala Detection (Deteksi) 
Detection (deteksi)adalah kemampuan mengendalikan/ 

mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Kriteria skala 
detection dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Rating Detection Kemungkinan Deteksi oleh Alat 
Pengontrol 

10 Absolute 
Uncertainty (AU) 

Penyebab kegagalan dan kegagalan 
berikutnya tidak dapat terdeteksi. 

9 Very Remote 
(VR) 

Sangat kecil kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan kegagalan 
berikutnya. 

8 Remote (R) Kecil kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan kegagalan berikutnya. 

7 Very Low (VL) Sangat rendah kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan  kegagalan 
berikutnya. 

6 Low  (L) Rendah kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan  kegagalan berikutnya. 

5 Moderate (M) Sedang kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

4 Moderately High 
(MH) 

Sangat sedang kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

3 High (H) Tinggi  kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

2 Very High (VH) Sangat tinggi kemampuan mendeteksi 
penyebab kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya. 

1 Almost Certain 
(AC) 

Hampir pasti penyebab kegagalan dan 
kegagalan berikutnya dapat terdeteksi. 

C. Penilaian  Detection (Deteksi) komponen risiko  
1. Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 
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2. Risiko adonan keras dan tidak kompak karena pengadukan 
terlalu lama (overmixing) 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
3. Risiko bentuk roti tidak sesuai standar karena peletakan 

bulatan adonan roti di dalam Loyang yang tidak teratur 
Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
4. Risiko adonan kurang mengembang dan roti bantat karena 

under proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
5. Risiko adonan lengket karena over proofing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
6. Risiko kesalahan dalam pemberian topping 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
7. Risiko roti gosong dan keras karena waktu pemanggangan 

terlalu lama dan suhu pemanggangan terlalu tinggu 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
8. Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
9. Risiko kontaminasi debu, rambut, serangga dan benda asing 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 
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10. Risiko kerusakan mesin pengemas 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 

 
11. Risiko kemasan primer bocor 

Sangat 
Rendah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sangat 
Tinggi 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 1 (Lanjutan) 

 KUESIONER BOBOT FAKTOR S, O, DAN D 
PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah simbol ( ) pada kolom yang tersedia untuk menentukan besar kejadian, dampak dan 
deteksi yang terjadi sesuai dengan pendapat anda.  

Bobot Faktor 
Sangat 
Rendah 

Rendah Sedang Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

Frekuensi Kejadian      

Dampak yang ditimbulkan dari 
kejadian  

     

Kemampuan mendeteksi penyebab 
kegagalan dan kemungkinan 
terjadinya kegagalan berikutnya 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 2 (Lanjutan) 
1. IDENTIFIKASI RESPONDEN 

Nama Responden  : 
Jabatan   : 
Masa Kerja  : 

 
2. PETUNJUK PENGISIAN 

1) Bapak/Ibu diminta untuk mengisi bobot kepentingan 
pada tabel matriks antar faktor dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada nomor yang tersedia. 

2) Berdasarkan 2 kriteria yang dibandingkan, tentukan 
terlebih dahulu kriteria yang dianggap lebih penting. 

3) Apabila strategi sebelah kiri lebih penting maka beri 
tanda silang (X) pada nomor atau nilai yang terdapat di 
sebelah kiri. 

4) Apabila strategi sebelah kanan lebih penting maka beri 
tanda silang (X) pada nomor atau nilai yang terdapat di 
sebelah kanan. 

5) Bapak/Ibu diharapkan mengisi seluruh pertanyaan 
dengan keadaan yang sebenarnya. 

6) Tidak ada jawaban benar atau salah dalam kuesioner ini. 
7) Untuk skala penilaian antara faktor dapat melihat aturan 

dalam tabel dibawah ini. 
 

Tingkat 
Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 
daripada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada 
yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-
pertimbangan yang berdekatan 
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Berikut merupakan contoh pengisian kuesioner: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

1 Alternatif A          Alternatif B 

 
Jika anda memberi tanda silang (X)pada skala 7 kolom A, 
maka artinya adalah Alternatif A sangat lebih penting 
dibanding dengan Alternatif B. 

 
3. KUESIONER 

1. Untuk aspek kriteria Tahap Penimbangan Bahan Baku, 
menurut Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan 
untuk menentukan faktor yang mempengaruhi proses 
produksi roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Kalibrasi 
timbangan 
sebelum 

digunakan 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

Kalibrasi 
timbangan 
sebelum 

digunakan 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

 
2. Untuk aspek kriteria Tahap Pencampuran (Mixing), 

menurut Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan 
untuk menentukan faktor yang mempengaruhi proses 
produksi roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang 
Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
perbaikan dan 

pergantian 
komponen secara 
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berkala (terjadwal) 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penerapan SOP 
proses produksi 

Melakukan 
perbaikan dan 

pergantian 
komponen secara 
berkala (terjadwal) 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penerapan SOP 
proses produksi 

 
3. Untuk aspek kriteria Tahap Pressing, menurut 

Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan untuk 
menentukan faktor yang mempengaruhi proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penerapan SOP 
proses produksi 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penerapan SOP 
proses produksi 

 
4. Untuk aspek kriteria Tahap Rounding &Filling, menurut 

Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan untuk 
menentukan faktor yang mempengaruhi proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Menerapkan 
sanitasi karyawan 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

Menerapkan 
sanitasi karyawan 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Menerapkan 

sanitasi 
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lingkungan kerja 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Menerapkan 

sanitasi 
lingkungan kerja 

 
5. Untuk aspek kriteria Tahap Pemberian Topping, menurut 

Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan untuk 
menentukan faktor yang mempengaruhi proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penerapan SOP 
proses produksi 

Peningkatan 
kedisiplinan dan 

etika profesi 
tenaga kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

Penerapan SOP 
proses produksi 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

 
6. Untuk aspek kriteria Tahap Pemanggangan, menurut 

Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan untuk 
menentukan faktor yang mempengaruhi proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
pengawasan 
operasional 

proses 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Melakukan 

inspeksi kontrol 
suhu 

Melakukan 
pengawasan 

operasional proses 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
inspeksi kontrol 

suhu 
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7. Untuk aspek kriteria Tahap Pengemasan, menurut 
Bapak/Ibu, manakah solusi yang diprioritaskan untuk 
menentukan faktor yang mempengaruhi proses produksi 
roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang Jember? 

Kriteria Skala Penilaian Kriteria 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penambahan 

mesin dan 
peralatan 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
inspeksi dan 

perawatan mesin 
secara berkala 

Penambahan 
mesin dan 
peralatan 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Melakukan 
inspeksi dan 

perawatan mesin 
secara berkala 
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Lampiran 3. Diagram Alir Proses Produksi Roti Manis 

 
 

                           
                       Penimbangan 

 
                           

                     Pencampuran I 
 
                     

                     Fermentasi I selama 2 jam 
                      
                                                                    
\                                                                     Pencampuran II 
 
 

                        
                   Fermentasi II selama 10 menit 

 
                           

                   Penimbangan Adonan 
 
 

                              Pressing adonan menjadi 36 bagian dengan mesin robocut/devider 
 

 
                        Rounding                   Rolling 
 

                           
        Filling                        Proofing menggunakan suhu 45oC-  

         50oC selama 2 - 3 jam 
       
  Proofing menggunakan suhu 45oC -                     
           50oC selama 2 - 3 jam                             Pemberian topping 
 
  
Pemanggangan menggunakan suhu            Pemanggangan menggunakan suhu 
  175oC - 185oC selama 18 - 20 menit          170oC - 175oC selama 10 -12 menit 
 
             
            Colling selama 2 jam                          Colling selama 2 jam 
 

                    Pengemasan                                             Pengemasan 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Alir Pembuatan Roti Manis  

Sumber: PT Indoroti Prima Cemerlang Jember (2019)

Bahan Baku 

Roti Manis Sobek Keju 

Tepung 70%, gula, kalsium, 
air es dan fresh yeast, 

pasta pandan, dan kecap 

Tepung 30%, garam, susu bubuk, 
bread improver, air, yeast dan 
biang (adonan pencampuran I) 
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Lampiran 4. Rekapan Kuesioner Penelitian 1 Oleh Responden 
Pakar 
 
No  Komponen Risiko  Responden S O D 

1 
Risiko komposisi bahan kurang 
konsisten 

R1 (0.4) 8 1 8 

R2 (0.3) 8 1 7 

R3 (0.3) 8 2 7 

2 
Risiko adonan keras dan tidak 
kompak karena pengadukan terlalu 
lama (overmixing) 

R1 (0.4) 7 8 1 

R2 (0.3) 6 8 4 

R3 (0.3) 5 8 2 

3 

Risiko bentuk roti tidak sesuai 
standar karena peletakan bulatan 
adonan roti di dalam Loyang yang 
tidak teratur 

R1 (0.4) 6 6 8 

R2 (0.3) 6 5 5 

R3 (0.3) 5 3 6 

4 
Risiko adonan kurang mengembang 
dan roti bantat karena under proofing 

R1 (0.4) 4 7 3 

R2 (0.3) 4 8 3 

R3 (0.3) 3 7 1 

5 
Risiko adonan lengket karena over 
proofing 

R1 (0.4) 7 4 3 

R2 (0.3) 8 3 3 

R3 (0.3) 9 1 2 

6 
Risiko kesalahan dalam pemberian 
topping 

R1 (0.4) 7 9 9 

R2 (0.3) 8 8 8 

R3 (0.3) 9 8 8 

7 

Risiko roti gosong dan keras karena 
waktu pemanggangan terlalu lama 
dan suhu pemanggangan terlalu 
tinggi 

R1 (0.4) 7 4 10 

R2 (0.3) 8 3 9 

R3 (0.3) 9 3 10 

8 
Risiko ukuran roti tidak sesuai 
standar 

R1 (0.4) 6 5 7 

R2 (0.3) 4 5 5 

R3 (0.3) 5 3 6 

9 
Risiko kontaminasi debu, rambut, 
serangga dan benda asing 

R1 (0.4) 6 8 5 

R2 (0.3) 8 6 5 

R3 (0.3) 7 7 5 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 

R1 (0.4) 8 5 8 

R2 (0.3) 8 5 8 

R3 (0.3) 7 5 7 

11 Risiko kemasan primer bocor 

R1 (0.4) 6 6 5 

R2 (0.3) 5 5 3 

R3 (0.3) 4 5 4 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection 
 

No Komponen Risiko  Bobot (W) 
S 

Rating Fuzzy Number W XFn RiS 

1 Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

R1 (0.4) VH 7 8 9 2.8 3.2 3.6 

24 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

2 

Risiko adonan keras dan tidak kompak 

karena pengadukan terlalu lama 

(overmixing) 

R1 (0.4) H 6 7 8 2.4 2.8 3.2 

18.3 R2 (0.3) M 5 6 7 1.5 1.8 2.1 

R3 (0.3) L 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

3 

Risiko bentuk roti tidak sesuai standar 

karena peletakan bulatan adonan roti di 

dalam Loyang yang tidak teratur 

R1 (0.4) M 5 6 7 2 2.4 2.8 

17.1 R2 (0.3) M 5 6 7 1.5 1.8 2.1 

R3 (0.3) L 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

4 
Risiko adonan kurang mengembang dan 

roti bantat karena under proofing 

R1 (0.4) VL 3 4 5 1.2 1.6 2 

11.1 R2 (0.3) VL 3 4 5 0.9 1.2 1.5 

R3 (0.3) MR 2 3 4 0.6 0.9 1.2 

5 
Risiko adonan lengket karena over 

proofing 

R1 (0.4) H 6 7 8 2.4 2.8 3.2 

23.7 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) HWW 8 9 10 2.4 2.7 3 

6 
Risiko kesalahan dalam pemberian 

topping 

R1 (0.4) H 6 7 8 2.4 2.8 3.2 

23.7 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) HWW 8 9 10 2.4 2.7 3 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection (Lanjutan) 
 

No Komponen Risiko  Bobot (W) 
S 

Rating Fuzzy Number W XFn RiS 

7 

Risiko roti gosong dan keras karena 

waktu pemanggangan terlalu lama dan 

suhu pemanggangan terlalu tinggi 

R1 (0.4) H 6 7 8 2.4 2.8 3.2 

23.7 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) HWW 8 9 10 2.4 2.7 3 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

R1 (0.4) M 5 6 7 2 2.4 2.8 

15.3 R2 (0.3) VL 3 4 5 0.9 1.2 1.5 

R3 (0.3) L 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

9 
Risiko kontaminasi debu, rambut, 

serangga dan benda asing 

R1 (0.4) M 5 6 7 2 2.4 2.8 

20.7 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) H 6 7 8 1.8 2.1 2.4 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 

R1 (0.4) VH 7 8 9 2.8 3.2 3.6 

23.1 R2 (0.3) VH 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) H 6 7 8 1.8 2.1 2.4 

11 Risiko kemasan primer bocor 

R1 (0.4) M 5 6 7 2 2.4 2.8 

15.3 R2 (0.3) L 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

R3 (0.3) VL 3 4 5 0.9 1.2 1.5 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection (Lanjutan) 
 

No Komponen Risiko 
Bobot 

(W) 

O 

Rating Fuzzy Number W XFn RiO 

1 
Risiko komposisi bahan kurang 

konsisten 

R1 (0.4) R 1 1 2 0 0.4 0.4 0.8 0 

5.8 R2 (0.3) R 1 1 2 0 0.3 0.3 0.6 0 

R3 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

2 

Risiko adonan keras dan tidak kompak 

karena pengadukan terlalu lama 

(overmixing) 

R1 (0.4) H 6 7 8 9 2.4 2.8 3.2 3.6 

30 R2 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

3 

Risiko bentuk roti tidak sesuai standar 

karena peletakan bulatan adonan roti di 

dalam Loyang yang tidak teratur 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

17 R2 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

R3 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

4 
Risiko adonan kurang mengembang 

dan roti bantat karena under proofing 

R1 (0.4) H 6 7 8 9 2.4 2.8 3.2 3.6 

30 R2 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

5 
Risiko adonan lengket karena over 

proofing 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

12.2 R2 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

R3 (0.3) R 1 1 2 0 0.3 0.3 0.6 0 

6 
Risiko kesalahan dalam pemberian 

topping 

R1 (0.4) VH 8 9 10 10 3.2 3.6 4 4 

32.8 R2 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

R3 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection (Lanjutan) 
 

No Komponen Risiko 
Bobot 

(W) 

O 

Rating Fuzzy Number W XFn RiO 

7 

Risiko roti gosong dan keras karena 

waktu pemanggangan terlalu lama dan 

suhu pemanggangan terlalu tinggi 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

14 R2 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

R3 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

17 R2 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

R3 (0.3) L 1 2 3 4 0.3 0.6 0.9 1.2 

9 
Risiko kontaminasi debu, rambut, 

serangga dan benda asing 

R1 (0.4) H 6 7 8 9 2.4 2.8 3.2 3.6 

27 R2 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

R3 (0.3) H 6 7 8 9 1.8 2.1 2.4 2.7 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

20 R2 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

R3 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

11 Risiko kemasan primer bocor 

R1 (0.4) M 3 4 6 7 1.2 1.6 2.4 2.8 

20 R2 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 

R3 (0.3) M 3 4 6 7 0.9 1.2 1.8 2.1 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection (Lanjutan) 
 

No Komponen Risiko Bobot (W) 
D 

Rating Fuzzy Number W XFn RiD 

1 Risiko komposisi bahan kurang konsisten 

0.4 R 7 8 9 2.8 3.2 3.6 

22.2 0.3 VL 6 7 8 1.8 2.1 2.4 

0.3 VL 6 7 8 1.8 2.1 2.4 

2 

Risiko adonan keras dan tidak kompak 

karena pengadukan terlalu lama 

(overmixing) 

0.4 AC 1 1 2 0.4 0.4 0.8 

7 0.3 MH 3 4 5 0.9 1.2 1.5 

0.3 VH 1 2 3 0.3 0.6 0.9 

3 

Risiko bentuk roti tidak sesuai standar 

karena peletakan bulatan adonan roti di 

dalam Loyang yang tidak teratur 

0.4 R 7 8 9 2.8 3.2 3.6 

19.5 0.3 M 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

0.3 L 5 6 7 1.5 1.8 2.1 

4 
Risiko adonan kurang mengembang dan 

roti bantat karena under proofing 

0.4 H 2 3 4 0.8 1.2 1.6 

7.5 0.3 H 2 3 4 0.6 0.9 1.2 

0.3 AC 1 1 2 0.3 0.3 0.6 

5 
Risiko adonan lengket karena over 

proofing 

0.4 H 2 3 4 0.8 1.2 1.6 

8.1 0.3 H 2 3 4 0.6 0.9 1.2 

0.3 VH 1 2 3 0.3 0.6 0.9 

6 
Risiko kesalahan dalam pemberian 

topping 

0.4 VR 8 9 10 3.2 3.6 4 

25.2 0.3 R 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

0.3 R 7 8 9 2.1 2.4 2.7 
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Lampiran 5. Perhitungan Fuzzy Rating Occurrence, Severity dan Detection (Lanjutan) 

No Komponen Risiko Bobot (W) 
D 

Rating Fuzzy Number W XFn RiD 

7 
Risiko waktu pemanggangan terlalu lama 

dan suhu pemanggangan tidak sesuai 

0.4 AU 9 10 10 3.6 4 4 

28.4 0.3 VR 8 9 10 2.4 2.7 3 

0.3 AU 9 10 10 2.7 3 3 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 

0.4 VL 6 7 8 2.4 2.8 3.2 

18.3 0.3 M 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

0.3 L 5 6 7 1.5 1.8 2.1 

9 
Risiko kontaminasi debu, rambut, 

serangga dan benda asing 

0.4 M 4 5 6 1.6 2 2.4 

15 0.3 M 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

0.3 M 4 5 6 1.2 1.5 1.8 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 

0.4 R 7 8 9 2.8 3.2 3.6 

23.1 0.3 R 7 8 9 2.1 2.4 2.7 

0.3 VL 6 7 8 1.8 2.1 2.4 

11 Risiko kemasan primer bocor 

0.4 M 4 5 6 1.6 2 2.4 

12.3 0.3 H 2 3 4 0.6 0.9 1.2 

0.3 MH 3 4 5 0.9 1.2 1.5 
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Lampiran 6. Perhitungan Bobot Kepentingan Rating Fuzzy 
 

Responden Bobot (W) 
S 

WS 
Rating Fuzzy Number W x FN 

R1 0.4 VH 0.75 1 1 0.3 0.4 0.4 

2.45 R2 0.3 H 0.5 0.75 1 0.15 0.225 0.3 

R3 0.3 H 0.5 0.75 1 0.15 0.225 0.3 

 

Responden Bobot (W) 
O 

WO 
Rating Fuzzy Number W x FN 

R1 0.4 M 0.25 0.5 0.75 0.1 0.2 0.3 

1.5 R2 0.3 M 0.25 0.5 0.75 0.075 0.15 0.225 

R3 0.3 M 0.25 0.5 0.75 0.075 0.15 0.225 

 

Responden Bobot (W)  
D 

WD 
Rating Fuzzy Number W x FN 

R1 0.4 M 0.25 0.5 0.75 0.1 0.2 0.3 

1.5 R2 0.3 M 0.25 0.5 0.75 0.075 0.15 0.225 

R3 0.3 M 0.25 0.5 0.75 0.075 0.15 0.225 
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Lampiran 6. Perhitungan Bobot Kepentingan Rating Fuzzy (Lanjutan) 
 

Faktor Agregat 
Pangkat Fuzzy 

Rating 

Severity 2.45 0.450 

Occurrence 1.5 0.275 

Detection 1.5 0.275 
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Lampiran 7. Perhitungan Nilai Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) 

No Komponen Risiko RiS 
Faktor 

Bobot 

Fuzzy 

RiS 
RiO 

Faktor 

Bobot 

Fuzzy 

RiO 
RiD 

Faktor 

Bobot 

Fuzzy 

RiD 
FRPN 

1 
Risiko komposisi bahan kurang 

konsisten 
24 0.450 4.179 5.8 0.275 1.622 22.2 0.275 2.346 15.896 

2  

Risiko adonan keras dan tidak 

kompak karena pengadukan terlalu 

lama (overmixing) 

18.3 0.45 3.699 30 0.275 2.548 7 0.275 1.708 16.096 

3 

Risiko bentuk roti tidak sesuai standar 

karena peletakan bulatan adonan roti 

di dalam Loyang yang tidak teratur 

17.1 0.45 3.588 17 0.275 2.180 19.5 0.275 2.263 17.700 

4 
Risiko adonan kurang mengembang 

dan roti bantat karena under proofing 
11.1 0.45 2.954 30 0.275 2.548 7.5 0.275 1.740 13.099 

5 
Risiko adonan lengket karena over 

proofing 
23.7 0.45 4.156 12.2 0.275 1.990 8.1 0.275 1.778 14.697 

6 
Risiko kesalahan dalam pemberian 

topping 
23.7 0.45 4.156 32.8 0.275 2.611 25.2 0.275 2.429 26.356 

7 

Risiko waktu pemanggangan terlalu 

lama dan suhu pemanggangan tidak 

sesuai 

23.7 0.45 4.156 14 0.275 2.066 28.4 0.275 2.510 21.552 

8 Risiko ukuran roti tidak sesuai standar 15.3 0.45 3.413 17 0.275 2.180 18.3 0.275 2.224 16.545 

9 
Risiko kontaminasi debu, rambut, 

serangga dan benda asing 
20.7 0.45 3.910 27 0.275 2.475 15 0.275 2.106 20.382 

10 Risiko kerusakan mesin pengemas 23.1 0.45 4.108 20 0.275 2.279 23.1 0.275 2.371 22.203 

11 Risiko kemasan primer bocor 15.3 0.45 3.413 20 0.275 2.279 12.3 0.275 1.994 15.510 

 TOTAL   200.035 
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Strategi Mitigasi 
Risiko Proses 

Produksio Roti Manis  

Tahap 
Penimbangan 
Bahan Baku 

Tahap 
Pressing 

Tahap 
Rounding 
& Filling 

Tahap 
Pemberian 

Topping 

Tahap 
Pemanggangan 

Tahap 
Pengemasan 

Peningkatan 
kedisiplinan 

dan etika 
profesi tenaga 

kerja 

Kalibrasi timbangan 
sebelum digunakan Melakukan 

pengawasan 
operasional proses 

Pelatihan dan 
pengarahan 

kepada tenaga 
kerja 

Melakukan perbaikan 
dan pergantian 

komponen secara 
berkala (terjadwal) 

Menerapkan 
sanitasi karyawan 

Melakukan 
inspeksi 

kontrol suhu 

Menerapkan 
sanitasi 

lingkungan kerja 

Penambaha
n mesin dan 

peralatan 

Melakukan 
inspeksi dan 

perawatan mesin 
secara berkala 

Penerapan SOP 
proses produksi 

Tahap 
Pencampuran 

(Mixing) 

Lampiran 8 Hierarki Strategi Mitigasi Risiko Produksi Roti Manis 
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Lampiran 9 Perhitungan Lengkap Fuzzy AHP 

1. Tahap Penimbangan Bahan Baku 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.20 0.11 1.00 0.33 1.00 3.00 1.00 0.28 1.00 0.18 0.17 0.20 0.19 3.00 

0.001 0.00 S2 5.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 3.56 1.00 2.92 0.64 0.62 0.59 0.62 3.01 

S3 3.00 1.00 0.33 1.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 0.18 0.21 0.20 0.20 3.00 

 

Dimension 
S1 S2 S3 ∑    

  
      [∑ ∑    

  
   

 
   ]

  
 Si V(M2≥M1) 

d' weight 

l M u l m U L m u l m u l m u l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.20 0.28 1.00 0.33 1.00 3.00 1.53 2.28 5.00 

0.05 0.08 0.17 

0.07 0.19 0.83   1.00 1.00 0.6 0.275 

S2 1.00 3.56 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.92 5.00 3.00 7.48 11.00 0.14 0.62 1.82 0.6   0.62 1.00 0.448 

S3 0.33 1.00 3.00 0.20 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 1.53 2.34 5.00 0.07 0.19 0.83 0.99 1.00   0.62 0.276 

 

 

Keterangan: 

S1: Peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja 

S2: Melakukan pengawasan operasional 

S3: Kalibrasi timbangan sebelum digunakan 
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2. Tahap Pencampuran (Mixing) 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 3.00 1.00 2.08 1.00 0.40 0.35 0.43 0.39 3.01 

0.004 0.01 S2 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 1.00 0.48 1.00 0.34 0.19 0.17 0.15 0.17 3.00 

S3 3.00 1.00 0.33 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.92 1.00 0.40 0.49 0.43 0.44 3.01 

 

Dimension 
S1 S2  

 
∑    

  
     [∑ ∑    

  
   

 
   ]

  
  Si V(M2≥M1) 

d' Weight 

l M U L m U l m u l m u l m u l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 3.00 0.33 1.00 3.00 2.33 4.08 7.00 

0.06 0.09 0.16 

0.14 0.38 1.13   0.62 1.00 0.93 0.37 

S2 0.33 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.34 1.00 1.53 1.82 3.00 0.09 0.17 0.48 1.00   1.00 0.55 0.22 

S3 0.33 1.00 1.00 1.00 2.92 5.00 1.00 1.00 1.00 2.33 4.92 7.00 0.14 0.45 1.13 0.93 0.55   1.00 0.40 

 

 

Keterangan: 

S1: Pelatihan dan pengarahan kepada tenaga kerja 

S2: Melakukan perbaikan dan pergantian komponen secara berkala 

S3: Penerapan SOP proses produksi 
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3. Tahap Pressing 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 0.33 1.00 1.00 0.20 1.00 1.71 0.58 0.30 0.31 0.30 0.31 3.00 

0.00 0.00 S2 0.20 0.33 3.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.14 1.00 0.58 1.00 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 3.00 

S3 1.00 1.00 5.00 3.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.71 2.76 1.00 0.52 0.50 0.51 0.51 3.00 

 

Dimension 
S1 S2 S3 

 

 ∑    
  

    *∑∑   
 

 

   

 

   

+

  

 Si V(M2≥M1) 
d' Weight 

l M u l m U l M u l m U l m u l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.33 1.71 5.00 0.20 0.58 1.00 1.53 3.29 7.00 

0.05 0.09 0.17 

0.07 0.31 1.16   0.86 1.00 0.83 0.33 

S2 0.20 0.58 3.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.36 1.00 1.53 1.94 5.00 0.07 0.18 0.83 1.00   1.00 0.67 0.27 

S3 1.00 1.71 5.00 1.00 2.76 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.47 9.00 0.14 0.51 1.49 0.83 0.67   1.00 0.40 

 

Keterangan: 

S1: Menerapkan sanitasi karyawan 

S2: Peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja 

S3: Menerapkan sanitasi lingkungan kerja 
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4. Tahap Rounding dan Filling 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33 3.00 0.14 0.20 1.00 0.48 0.44 0.19 0.23 0.14 0.19 3.02 

0.019 0.03 S2 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 2.08 1.00 1.71 0.39 0.48 0.54 0.47 3.05 

S3 0.33 7.00 5.00 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.26 0.58 1.00 0.42 0.28 0.32 0.34 3.04 

 

Dimension 
S1 S2  

 

 ∑    
  

    *∑∑   
 

 

   

 

   

+

  

 Si V(M2≥M1) 
d' Weight 

l m u l m U l M u l m U l m U l m U S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.33 0.48 1.00 0.20 0.44 3.00 1.53 1.92 5.00 

0.05 0.09 0.17 

0.07 0.18 0.83   1.00 1.00 0.71 0.27 

S2 1.00 2.08 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.71 5.00 3.00 4.79 9.00 0.14 0.45 1.49 0.71   0.918 1.00 0.38 

S3 0.33 2.26 5.00 0.20 0.58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.53 3.84 7.00 0.07 0.36 1.16 0.81 1.00   0.92 0.35 

 

 

Keterangan: 

S1: Menerapkan sanitasi karyawan 

S2: Peningkatan kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja 

S3: Menerapkan sanitasi lingkungan kerja 
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5. Tahap Pemberian Topping 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 1.00 0.33 0.33 1.00 0.34 0.48 0.17 0.19 0.13 0.16 3.00 

0.006 0.0114 S2 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.92 1.00 2.08 0.49 0.55 0.58 0.54 3.02 

S3 1.00 3.00 3.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 2.08 0.48 1.00 0.35 0.26 0.28 0.30 3.01 

 

Dimension 
S1 S2 S3 ∑    

  
     [∑ ∑    

  
   

 
   ]

  
  Si V(M2≥M1) 

d' Weight 

l M U l m u l m u l m u l m U l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.20 0.34 1.00 0.33 0.48 1.00 1.53 1.82 3.00 

0.06 0.09 0.15 

0.09 0.16 0.44   1.00 1.00 0.4 0.194 

S2 1.00 2.92 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 3.00 3.00 6.00 9.00 0.18 0.53 1.31 0.4   0.72 1.00 0.468 

S3 1.00 2.08 3.00 0.33 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 3.56 5.00 0.14 0.31 0.73 0.66 1.00   0.72 0.337 

 

 

Keterangan: 

S1: Peningkatan Kedisiplinan dan etika profesi tenaga kerja 

S2: Penerapan SOP proses produksi 

S3: Melakukan pengawasan operasional proses 
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6. Tahap Pemanggangan 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 1.00 0.40 0.35 0.43 0.39 3.01 

0.006 0.010 S2 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 1.00 0.48 1.00 0.34 0.19 0.17 0.15 0.17 3.01 

S3 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.92 1.00 0.40 0.49 0.43 0.44 3.02 

 

Dimension 
S1 S2 S3 ∑   

 

 

   

 *∑∑   
 

 

   

 

   

+

  

 Si V(M2≥M1) 
d' Weight 

l M U l m u l m u l m u l M u l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.08 5.00 

0.07 0.09 0.13 

0.20 0.38 0.66   0.49 1.00 0.86 0.37 

S2 0.33 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.34 1.00 1.53 1.82 3.00 0.10 0.17 0.40 1.00   1.00 0.49 0.21 

S3 1.00 1.00 1.00 1.00 2.92 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.92 7.00 0.20 0.45 0.93 0.86 0.41   1.00 0.43 

 

 

Keterangan: 

S1: Pelatihan dan pengarahan kepada tenaga kerja 

S2: Melakukan pengawasan operasional proses 

S3: Melakukan inspeksi kontrol suhu 
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7. Tahap Pengemasan 

Dimension 
S1 S2 S3 Geomean Normalised Matrix Priority 

Vector 
Overall 
Score 

CI CR 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 1.00 0.20 1.00 1.44 0.58 0.29 0.27 0.30 0.29 3.00 

0.00 0.00 S2 0.33 0.33 3.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 1.00 0.69 1.00 0.34 0.20 0.19 0.18 0.19 3.00 

S3 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.71 2.92 1.00 0.50 0.55 0.52 0.52 3.00 

 

Dimension 
S1 S2 S3 ∑    

  
     [∑ ∑    

  
   

 
   ]

  
  Si V(M2≥M1) 

d' Weight 

l m u l m U l m u l m U l m u l m u S1 S2 S3 

S1 1.00 1.00 1.00 0.33 1.44 3.00 0.20 0.58 1.00 1.53 3.02 5.00 

0.05 0.09 0.16 

0.07 0.28 0.82   0.89 1.00 0.74 0.31 

S2 0.33 0.69 3.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.34 1.00 1.53 2.03 5.00 0.07 0.19 0.82 1.00   1.00 0.67 0.28 

S3 1.00 1.71 5.00 1.00 2.92 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.63 11.00 0.14 0.53 1.81 0.74 0.67   1.00 0.42 

 

 

Keterangan: 

S1: Pelatihan dan pengarahan kepada tenaga kerja 

S2: Penambahan mesin dan peralatan 

S3: Melakukan inspeksi dan perawatan mesin secara berkala   

 

 

 

 

 
 
 
 
 


