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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PG. Gempolkrep 

Pabrik Gula Gempolkrep salah satu pabrik gula di 

lingkungan PT. PERKEBUNAN XXI-XXII (PERSERO) dahulu 

adalah pabrik gula milik Belanda yaitu Suiker Pabrik Gula 

Gempolkrep, dengan nama NV.CULTUUR MAATSCHAPPIL 

GEMPOLKREP. Milik dari N.V Kooy A Coster Van Voor Hout. 

yang didirikan tahun 1849. 

Pabrik Gula Gempolkrep merupakan bagian dari Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Pada sekitar tahun 1957/1958 

akibat dari konfrontasi RI dengan pemerintah Belanda maka 

dilakukan tindakan pengambilalihan terhadap maskapai-

maskapai Belanda. Karena keadaan tersebut, maka Pabrik Gula 

Gempolkrep diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia. 

Demi mengatasi berbagai permasalahan dalam pengolahan 

perusahaan-perusahaan Negara dengan maksud menyesuaikan 

berbagai bentuk Badan Usaha Milik Negara, maka dikeluarkan 

UU No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pabrik Gula 

Gempolkrep menjadi salah satu PPN gula di bawah BPU-PPN 

gula. 

Setelah Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 tentang 

pengarahan dan penyederhanaan perusahaan Negara ke dalam 

tiga bentuk usaha Negara (Perjan, Perum, dan Persero) dan 

sebelum diterbitkan UU No. 9 tahun 1967, telah terjadi 

perubahan (reorganisasi) secara besar-besaran dalam 

kelompok PPN tersebut, yaitu pembubaran keempat BPU-PPN 

dan pembentukan 28 Perusahaan Perkebunan Negara. Pabrik 

Gula Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula diantara 

tujuh pabrik gula di bawah PNP XXII, yang wilayah kerjanya 

meliputi wilayah ex. Karesidenan Surabaya menjadi P.T. 

Perkebunan XXI-XXI (Persero) atas dasar Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 1973 tanggal 1 Mei 1973 Lembaga 
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Negara tahun 1973 No. 29, Tambahan Berita Negara RI 1974 

No. 40. Sejak saat itu, Pabrik Gula Gempolkrep menjadi salah 

satu pabrik di bawah naungan PTPN X. 

PG Gempolkrep mempunyai kapasitas produksi terbesar 

dalam lingkup perusahaan gula di PTPN X. Kapasitas produksi 

PG Gempolkrep yaitu sebesar 6500 ton tebu per hari. Untuk 

meningkatkan efisiensi proses logistic, PG Gempolkrep 

menerapkan manajemen rantai pasok (SCM) dalam bisnisnya. 

Dalam proses rantai pasok ditemui berbagai risiko yang dapat 

mempengaruhi alur rantai pasok tidak dapat berjalan lancar. 

Berbagai risiko yang terjadi dalam rantai pasok gula rafinasi 

tersebut antara lain terjadinya loss contain/kehilangan isi 

(timbangan produk menjadi berkurang), terjadinya kontaminasi 

pada kemasan produk gula rafinasi, terjadi kerusakan mesin 

produksi, dan masih banyak risiko lain yang dapat 

menyebabkan gangguan pasokan sampai ke konsumen 

sehingga dapat merugikan konsumen. 

 

4.2 Struktur Lembaga Rantai Pasok PG.Gempolkrep 

Sistem rantai pasok terdiri dari perusahaan yang 

mengangkut bahan baku,  perusahaan yang 

mentransformasikan bahan baku, supplier bahan-bahan 

pendukung produk, distributor, dan retailer yang menjual barang 

tersebut ke konsumen akhir. Pada aktivitas rantai pasok terjadi 

3 aliran yakni aliran barang, aliran informasi dan aliran finansial 

(Anwar, 2011).  Struktur kelembagaan rantai pasok pada 

PG.Gempolkrep dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Keterangan : 

: Pengiriman  
: Pemesanan 
: Pembayaran  
: Pembayaran 

 
Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Rantai Pasok PG.Gempolkrep 

 

4.3 House of Risk (HOR) Fase 1 

4.3.1 Pemetaan Aktivitas Supply Chain Berdasarkan SCOR 

Pada penelitian ini, pemetaan aktivitas supply chain serta 

rumusan strategi mitigasi risiko akan berfokus pada supply 

chain hulu (Petani) dan internal supply chain (PG Gempolkrep). 

Bagian hulu pada umumnya mencakup supplier. Internal supply 

chain mencakup semua proses untuk mengubah input yang 

dikirim oleh supplier menjadi output. Terkait hal tersebut maka 

anggota supply chain produk gula PG Gempolkrep yang akan 

diteliti  adalah petani selaku supplier dan PG Gempolkrep 

selaku processor/manufacture. Dengan menggunakan 

pemetaan maka dapat diketahui aktivitas masing-masing 

anggota supply chain. Aktivitas yang dilakukan oleh petani dan 

PG Gempolkrep dapat dilihat pada Lampiran 2. Pemetaan 

aktivitas supply chain menggunakan pendekatan SCOR dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 
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PETANI PG Gempolkrep

P2 P3 P4

S1 M1 D1

S1 M2 D2 S1

P2 P3 P4

SR1DR1

DISTRIBUTOR/RETAIL

P1

Keterangan

Aliran proses

Implementasi 

perencanaan

Abjad dalam panah menunjukan 

aktivitas SCOR

 

Keterangan :  
: Plan 
: Source 
: Make 
: Deliver 
: Deliver Return 
: Source Return 

 
Gambar 4.1. Pemetaan Aktivitas Supply Chain pada Petani dan PG 

Gempolkrep dengan Supply Chain Operation Reference 

 

4.3.2 Identifikasi Kejadian Risiko 

Setelah dilakukan pemetaan aktivitas bisnis pada setiap 

anggota rantai pasok maka tahap selanjutnya yaitu melakukan 

identifikasi kejadian risiko. Identifikasi dilakukan dengan cara 

wawancara terhadap 2 orang petani, 2 orang dari pihak 

PG.Gempolkrep yakni Manajer Tanaman serta Asisten Manajer 

Tanaman. 
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1) Petani 

Hasil identifikasi kejadian risiko pada pihak Petani dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Berikut penjelasan pada masing-

masing kejadian risiko yang muncul pada pihak Petani. 

a. Risiko pada Plan 

 Risiko kekurangan bibit tebu 

Risiko ini muncul bagi petani yang tidak memiliki 

persediaan benih tebu sendiri. Dampak dari risiko ini 

adalah petani mencari benih ke petani lainnya. 

Kekurangan pasokan benih tebu tidak menyebabkan 

penundaan penanaman karena petani pada umumnya 

telah memesan sebelum masa panen tiba. Ketersediaan 

bibit tebu merupakan faktor terpenting dalam 

perusahaan tebu giling. Menurut Putri et.,al,.( 2013), 

kualitas bibit tebu merupakan salah satu faktor yang 

sangat menentukan bagi keberhasilan pengusahaan 

tanaman tebu. Varietas unggul manapun tidak akan 

terlihat potensi yang sebenarnya apabila bibit yang 

digunakan bermutu rendah. 

 Risiko pupuk terlambat 

Pemberian pupuk yang terlambat akan mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman tebu tidak optimal. Pupuk yang 

biasa digunakan adalah pupuk organik, karena lebih 

ramah lingkungan. Namun penggunaan pupuk anorganik 

masih banyak dilakukan oleh petani-petani untuk 

menghindari keterlambatan pemupukan. Dampak dari 

penggunaan pupuk anorganik menghasilkan 

peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. 

Namun penggunaan pupuk anorganik dalam jangka 

yang relatif lama umumnya berakibat buruk pada kondisi 

tanah. Menurut Indrakusuma, (2010), tanah menjadi 

cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan 
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cepat menjadi asam yang pada akhirnya akan 

menurunkan produktivitas tanaman. 

 Risiko telat penyemprotan biopeptisida 

Apabila tanaman tebu tidak dilakukan perawatan, maka 

akan merusak kualitas tanaman dan mengalami 

penuruan produksi maupun rendemen. Menurut Pikukuh 

et.,al,. (2015), penyemprotan bertujuan untuk membasmi 

hama yang berpotensi merusak tanaman. Penyemprotan 

dilakukan 4 kali setiap hari selama masa pertumbuhan 

dengan konsentrasi ZA dengan takaran sebesar 30%. 

 Risiko kesalahan perencanaan penanaman tebu 

Kesalahan dalam risiko ini meliputi keterlambatan dalam 

penanaman tebu. Kesalahan perencanaan penanaman 

berakibat pada adanya serangan hama atau penyakit 

yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas tebu. 

Salah satu penyebab naik turunya produksi tebu yaitu 

dikarenakan jumlah luas panen yang dimiliki juga 

mengalami naik turun. Menurut (Handoyo, 2014), Faktor 

teknis budidaya yang mempengaruhi produktivitas tebu 

yaitu diantaranya penggunaan bibit dan juga kegiatan 

pemeliharaan tanaman tebu yang dilaksanakan disawah. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemberian pupuk pada 

tebu 

Risiko kesalahan perencanaan pemberian pupuk pada 

tebu akan berdampak pada kualitas dan kuantitas tebu 

yang akan dihasilkan. Pupuk diperlukan oleh tanaman 

tebu sebagai sumber nutrisi, apabila nutrisi tersebut tidak 

dapat dipenuhi maka tanaman tebu tidak dapat tumbuh 

dengan optimal. Salah satu penyebab rendahnya 

produktivitas tebu adalah terjadinya penurunan tingkat 

kesuburan lahan pertanaman tebu. Menurut (Subagyo, 

2014), Pengambilan unsur hara secara terus menerus 
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oleh tanaman tanpa diimbangi dengan aplikasi 

pemupukan, akan mengakibatkan defisiensi unsur hara. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemberian biopeptisida 

Kesalahan perencanaan pemberian biopeptisida meliputi 

kelebihan atau kekurangan dalam pemberian bipeptisida 

pada tanaman tebu. Dampak risiko ini akan 

mempengaruhi proses penanaman tebu. Namun 

pemberian biopeptisida juga harus diperhatikan. Menurut 

(Seran et., al, 2010), penggunaan peptisida kimia yang 

tidak selektif secara terus menerus untuk 

mempertahankan produktivitas tanaman dapat 

mengakibatkan beberapa jenis organisme pengganggu 

tanaman menjadi kebal, diikuti oleh musnahnya musuh 

alami (parasitoid dan predator) dan serangga berguna 

lainnya. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemanenan tebu 

Risiko kesalahan dalam merencanakan waktu 

pemanenan memberikan dampak bagi petani dan 

perusahaan yakni penurunan kualitas dan kuantitas gula 

yang dihasilkan karena belum cukup umur untuk 

dipanen. Seringkali waktu pemanenan yang 

direncanakan oleh petani dianggap tidak sesuai dengan 

perusahaan, sehingga masih banyak tebu yang ditolak 

perusahaan. Bahan baku memegang peranan penting 

dalam menunjang kelangsungan proses produksi, 

walaupun ada faktor-faktor lain yang penting tetapi 

persediaan bahan baku akan sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan proses produksi. Menurut 

(Assauri, 2008), Kekurangan bahan baku yang tersedia 

dapat berakibat terhentinya proses produksi karena 

habisnya bahan untuk diproses. Akan tetapi terlalu 

besarnya persediaan bahan baku dapat berakibat terlalu 
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tingginya beban biaya guna menyimpan dan memelihara 

bahan tersebut selama penyimpanan di gudang. 

 Risiko kesalahan perencanaan pengantaran tebu 

Risiko kesalahan perencanaan pengantaran tebu akan 

berdampak pada penundaan produksi oleh perusahaan. 

Tebu yang tidak langsung diproses maka akan 

mengubah rendemen dan kualitasnya. Menurut (Adig 

Suwandi, 2011), rendemen bervariasi dari 6-9 

tergantung kondisi tebunya. Dan ada beberapa faktor 

penyebab tercapainya rendemen tebu, yaitu Antara lain: 

akibat pabrik gula kesulitan mendapatkan tebu yang 

masuk, khususnya pada dua bulan pertama musim 

giling, masa tanam yang mundur dan varietas 

memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya 

terhadap rendemen. 

 

b. Risiko pada Source 

 Risiko kesalahan informasi dari perusahaan ke petani 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Sumber dari informasi adalah data. Data adalah 

kenyataan yang mengambarkan suatu kejadian-kejadian 

dan kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah sesuatu 

yang terjadi pada saat yang tertentu (Jogiyanto,2011). 

Apabila risiko kesalahan informasi dari perusahaan ke 

petani terjadi, maka akan mengakibatkan kesalahan 

aktivitas pada supply chain. Dampaknya gula yang akan 

diproduksi tidak sesuai karena tebu yang dikirim oleh 

petani tidak memenuhi standar kriteria dari perusahaan. 

Informasi yang biasanya terjadi kesalahan yaitu 

informasi waktu pengiriman tebu dan waktu pengantaran 

tebu ke PG.Gempolkrep. 
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 Risiko kerusakan bibit akibat penyimpanan yang salah 

Risiko kerusakan bibit akibat penyimpanan yang salah 

akan memiliki dampak pada gagal panen pada tebu. 

Tebu yang disimpan dengan kondisi yang sesuai akan 

dapat tumbuh optimal dengan suhu 15-25oC. Bibit tebu 

yang disimpan mengalami penurunan kemampuan. Agar 

daya  bibit tebu tetap tinggi, maka kadar air bibit tebu 

harus serendah mungkin yaitu 5-7%. Menurut 

(Sahupala, 2007), Kadar air dalam bibit tebu yang 

rendah juga dapat mengurangi serangan hama atau 

penyakit tular bibit. 

 Risiko kesalahan proses penyemaian 

Proses penyemaian adalah pengadaan bibit baru untuk 

proses penanaman tebu. Proses penyemaian yang biasa 

dilakukan membutuhkan waktu pembibitan lama, 

kesehatan dan kemurnian bibit kurang terjamin, 

membutuhkan lahan yang luas, kebutuhan bahan tanam 

besar, penanaman harus dilakukan pada awal atau akhir 

musim hujan, dan pertumbuhan bibit kurang serempak. 

Menurut Aji, (2013),  inovasi dilakukan untuk mencegah 

ketidak efisienan proses pembibitan tebu. Proses 

penyemaian tebu ada dua tahap yaitu tahap 1 selama 

10-14 hari dan tahap dua selama 2,5 bulan. 

 

c. Risiko pada Make 

 Risiko kerusakan tebu ketika penanaman 

Risiko ini akan mempengaruhi produk yakni tebu. Risiko 

ini juga akan menimbulkan complain dari PG. 

Gempolkrep. Dampak dari risiko ini adalah penurunan 

jumlah dan kualitas tebu. Dampak lain adalah PG. 

Gempolkrep tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar 

gula. Penyebab kerusakan disebabkan oleh serangan 

hama dan musim yang tidak stabil. Hama uret menjadi 
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faktor utama penyebab kerusakan tanaman tebu. Dalam 

proses pengadaan benih, identifikasi hama dan penyakit 

benih pada pasca panen penting dilakukan. Adanya 

serangan hama atau penyakit pada benih akan 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

kualitas benih maupun bibit hingga pertumbuhan 

tanaman dilapangan. Sehingga dengan diketahuinya 

hama atau penyakit yang menyerang, maka dapat 

diduga sejauh mana pengaruh yang ditimbulkannya 

pada kualitas benih, bibit bahkan hingga tanaman di 

lapangan (Yuniarti.et.,al.2013).Penanaman tidak 

memnuhi SOP yang diberikan perusahaan sehingga 

hasil tebu yang dipanen kurang optimal. 

 Risiko kesalahan pemberian pupuk 

Risiko kesalahan pemberian pupuk pada tanaman tebu 

akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas 

tebu yang dihasilkan. Pupuk sangat diperlukan oleh 

tanaman tebu sebagai sumber nutrisi, apabila nutrisi 

tersebut tidak dapat dipenuhi maka tanaman tebu tidak 

dapat tumbuh dengan optimal dengan perbandingan 

pupuk za sebesar 7 kwintal dan pupuk phonska sebesar 

4 kwintal. Penggunaan bahan organik ke dalam tanah 

harus memperhatikan perbandingan kadar unsur c 

terhadap unsur hara (N, P, K dsb), karena apabila 

perbandingannya sangat besar bisa menyebabkan 

terjadinya imobilisasi. Imobilisasi adalah proses 

pengurangan jumlah kadar unsur hara (N, P, K dsb) di 

dalam tanah oleh aktivitas mikroba sehingga kadar unsur 

hara tersebut yang dapat digunakan tanaman berkurang 

(Roidah, I.  2013). Penyebab kejadian risiko ini adalah 

ketidaktahuan petani dalam bidang pemberian pupuk 

untuk tebu. Takaran yang diberikan harus sesuai tidak 
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boleh dikurangi atau dilebihkan untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan tebu. 

 Risiko kesalahan pemberian biopestisida 

Risiko kesalahan pemberian biopestisida pada tanaman 

tebu akan mempengaruhi proses penanaman tebu. 

Apabila jumlah yang dihasilkan kurang maka tidak dapat 

mengusir hama secara optimal. Proses pembasmian 

hama akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika 

jumlah biopestisida yang dihasilkan terbatas. Apabila 

proses pembasmian membutuhkan waktu yang lama 

maka akan menurunkan kualitas dan kuantitas tebu yang 

akan dihasilkan. Menurut (Widiyoutomo, 2009),  Tanah 

yang kekurangan bahan organik daya ikat terhadap air 

sangat rendah, karena itu perlu mendapatkan tambahan 

bahan organik dengan cara melakukan pergiliran 

tanaman atau memberikan bahan organik ke dalam 

tanah, sehingga akan dapat mengatasi kekurangan 

unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Selain itu 

perlu diusahakan oleh tanaman yang dapat memperbaiki 

tanah menjadi mampu lebih banyak menyerap air, baik 

melalui pengolahan tanah maupun dengan penambahan 

bahan organik berupa pupuk organik. 

 Risiko kesalahan pemanenan tebu 

Proses pemanenan menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan oleh petani. Dalam proses pemanenan, 

petani membutuhkan penebang untuk melakukan 

aktivitasnya. Sulitnya mencari penebang menjadi 

kendala utama yang yang harus diselesaikan, akibatnya 

pemanenan tebu menjadi terhambat karena penebang 

tidak memiliki pengalaman yang baik. Sehingga tebu 

yang dipanen tidak bersih. Penebangan tebu haruslah 

memenuhi standar kebersihan yaitu kotoran seperti daun 

tebu kering, tanah dan lainnya tidak boleh lebih besar 
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dari 5%. Untuk tanaman tebu yang hendak dikepras, 

tebu di sisakan didalam tanah sebatas permukaan tanah 

asli agar dapat tumbuh tunas, bagian pucuk tanaman 

tebu dibuang karena bagian ini kaya dengan kandungan 

asam amino tetapi miskin kandungan gula (Chandra, 

2010). Cuaca yang tidak menentu dan tidak adanya 

tenaga kerja menjadi faktor utama penyebab timbulnya 

risiko ini. 

 

d. Risiko pada Deliver 

 Risiko kesalahan pengiriman tebu 

Pengiriman tebu dilakukan oleh petani ke PG. 

Gempolkrep setelah tebu dipanen. Proses pengiriman 

harus berlangsung cepat dan tepat untuk menghindari 

turunnya rendemen di tebu. Apabila risiko ini terjadi, tebu 

yang dikirim akan berpotensi untuk di reject oleh PG. 

Gempolkrep dan petani akan merugi. Menurut (Haryati, 

2008), Pada proses pemasukan bahan baku tebu 

dimulai dari pengiriman tebu petani ke PG.Gempolkrep, 

kemudian memasuki tahap pemeriksaan kebersihan dan 

mutu bahan baku terlebih dahulu, jika bahan baku tebu 

sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dilanjutkan 

pada proses penimbangan bobot bahan baku tebu, 

setelah itu tebu akan dipindahkan ke lori untuk dibawa 

ke tempat penggilingan tebu. 

 Risiko kesalahan pembayaran tebu 

Pembayaran tebu dilakukan apabila tebu yang dikirim 

petani telah diterima oleh perusahaan. Pembayaran 

dilakukan dengan system borongan. Per Kg, tebu diberi 

harga Rp.55.000 Oleh PG. Gempolkrep. Kesalahan 

pembayaran akan berdampak pada tidak puasnya 

petani, dan akan menjadi ancaman perusahaan apabila 

petani memutuskan kontrak mitra secara sepihak. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2008) harga pokok 

produksi merupakan Faktor penyebab timbulnya risiko ini 

adalah tenaga kerja tidak dapat membedakan antara 

tebu dengan kualitas yang baik dan buruk. 

 Risiko kesalahan pengiriman informasi waktu 

Risiko kesalahan pengiriman informasi waktu 

penanaman, pemanenan, pengantaran, dan 

penggilingan apabila terjadi akan berdampak pada 

keterlambatan pasokan tebu datang ke perusahaan 

untuk digiling menjadi gula. Interaksi antar departemen 

mempunyai potensi untuk memberikan informasi pada 

manajemen perusahaan. Menurut Andriati, (2010), 

apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman informasi, 

maka proses penggilingan tebu tidak dapat dilakukan. 

Dengan bantuan system informasi perusahaan yang baik 

akan mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang 

ada untuk melakukan kegiatannya. 

 

2) PG. Gempolkrep 

Hasil identifikasi kejadian risiko pada PG.Gempolkrep 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Berikut penjelasan pada 

masing-masing kejadian risiko yang muncul pada 

PG.Gempolkrep : 

a. Risiko pada Plan 

 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan hingga 

pengiriman gula 

Risiko kesalahan perencanaan pengadaan hingga 

pengiriman gula oleh perusahaan disebabkan oleh dua 

agen risiko yaitu tidak adanya transportasi dan 

kesalahan manajemen dalam melakukan peramalan 

permintaan. Risiko ini memiliki dampak yang cukup 

signifikan apabila terjadi karena akan menghambat dari 

proses pengadaan hingga produksi gula. Pada dasarnya 
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perencanaan sangat dibutuhkan perusahaan untuk 

mencegah risiko kegagalan dalam produksi. 

Perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat 

menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan 

semua aktivitas organisasi. Perancangan strategis 

dirancang dalam jangka panjang yang tersusun dengan 

baik dan digunakan untuk menentukan tujuan organisasi 

serta mencapai tujuan organisasi tersebut  (Rusniati dan 

Haq, 2014). Faktor penyebab risiko (agen risiko) dari 

risiko ini ada dua agen, yaitu tidak adanya transportasi 

dan kesalahan manajemen dalam melakukan peramalan 

permintaan. 

 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan bahan 

pengemas 

Risiko kesalahan perencanaan pengadaan bahan 

pengemas disebabkan oleh kesalahan divisi 

perencanaan dalam memesan bahan pengemas. Bahan 

pengemas digunakan untuk melindungi produk dari 

kerusakan fisik serta memudahkan untuk pengangkutan 

gula. Secara fungsi bahan pengemas merupakan 

kemasan yang mudah di mengerti sebagai suatu yang 

mudah dibawah, melindungi dan mudah di buka untuk 

benda maupun produk apapun. Yang terpenting, 

kemasan harus berhasil dalam uji kelayakan sebagai 

fungsi pengemasan, dapat menjaga produknya secara 

keseluruhan serta mengkondisikan produk tersebut 

dalam jangka waktu tertentu (Mu’alim dan Hidayat, 

2014). Agen risiko dari risiko kesalahan perencanaan 

pengadaan bahan pengemas adalah kesalahan divisi 

pengemas dalam memesan bahan pengemas. 

 Risiko kesalahan perencanaan perawatan mesin 

Dampak dari risiko ini diantaranya mesin menjadi rusak 

total, gagal produksi, permintaan mengalami over order 
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dan pembengkakan biaya tenaga kerja. Mesin menjadi 

instrumen krusial dalam perusahaan karena proses 

produksi gula dari bahan baku menjadi produk akhir 

semua menggunakan mesin, sehingga perencanaan 

perawatan mesin sangatlah dibutuhkan. Perancangan 

jadwal maintenance (perawatan) mesin membutuhkan 

informasi tentang data peralatan, mengenai operating 

time dan repair yang akan dilakukan, biaya untuk spare 

parts dan kebutuhan operator, nilai kerugian produksi 

akibat dari downtime (Djunaidi dan Bakdiyono, 2012). 

Agen risiko dari risiko kesalahan perencanaan 

perawatan mesin berjumlah dua yaitu tidak dilakukan 

pengecekan mesin secara berkala dan tenaga kerja 

melakukan kesalahan dalam pengoperasian mesin. 

 Risiko kesalahan perencanaan jumlah tenaga kerja 

Kesalahan perencanaan jumlah tenaga kerja 

perusahaan berakibat pada membengkaknya biaya 

operasional perusahaan. Jumlah tenaga kerja harus 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk 

memproduksi gula. Parwanto dan Wahyudin (2011), 

yang mengkaji tentang pengaruh faktor-faktor kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa faktor kepuasan kerja yang 

meliputi gaji, kepemimpinan, sikap rekan sekerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Agen risiko dari risiko adalah tenaga kerja banyak yang 

memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan secara 

sepihak. 

 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan gula 

Risiko ini akan mempengaruhi produk akhir gula. 

Pengadaan produk akhir gula dimulai dari perencanaan 

bahan baku hingga proses yang dilakukan. Produksi 

gula juga disesuaikan dengan permintaan konsumen di 
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pasar. Semakin tinggi permintaan maka produksi akan 

semakin besar dan begitu sebaliknya. Perencanaan 

pengadaan gula harus dilakukan supaya persediaan 

gula tetap memenuhi kebutuhan konsumen dan tidak 

menjadi langka.  Perencanaan produksi merupakan 

perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan 

diproduksi oleh pengusaha yang bersangkutan dalam 

satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan 

perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan 

adalah optimasi produk sehingga akan dapat dicapai 

tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan 

proses produksi tersebut. Optimasi produk dapat 

terlaksana dengan adanya jumlah permintaan dari 

konsumen yang bersifat pasti, dengan begitu 

perusahaan akan mengetahui jumlah produk yang harus 

di produksi (Hidayat, 2013). Risiko ini disebabkan oleh 

dua agen risiko yaitu keadaan permintaan pasar yang 

fluktuatif dan cuaca yang tidak menentu (sering berubah-

ubah). 

 Risiko kesalahan perencanaan gula yang akan digiling 

Menurut Notojoewono (2012), menyatakan kehilangan 

gula dari saat tebang sampai akhir pengolahan dapat 

mencapai 35%. Kehilangan yang terjadi pada saat 

tebang sampai giling berkisar 5-25%. Kehilangan ini 

terutama disebabkan keterlambatan giling sehingga tebu 

menjadi rusak. Kerusakan tebu tidak hanya 

menyebabkan kehilangan gula, tetapi juga menyebabkan 

pengolahan menjadi lebih sulit. Apabila risiko ini terjadi, 

maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
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b. Risiko pada Source 

 Risiko kesalahan menyimpan pasokan tebu 

Pada saat penyimpanan, tentunya tebu tetap harus 

mendapatkan perhatian. Risiko kesalahan menyimpan 

pasokan tebu akan terjadi saat kondisi gudang 

penyimpanan tidak tepat seperti berlubang maupun 

memiliki tingkat kelembapan yang melebihi batas 

maksimal. Gudang yang lembab memicu serangga 

datang dan menurunnya kualitas tebu yang disimpan. 

Pada kondisi penyimpanan yang teduh memberikan 

hasil kadar gula pereduksi yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan penempatan pada kondisi 

penyimpanan yang terbuka (terpapar sinar matahari) dan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata diantara dua 

kondisi penyimpanan yang berbeda tersebut. Sehingga 

dapat menunjukkan bahwa kondisi penyimpanan 

implacement yang teduh atau tertutup yang sebaiknya 

digunakan untuk menyimpan tebu pragiling (Prasetyo, 

et.al.2016). Agen risiko dari risiko ini adalah fasilitas 

Gudang penyimpanan yang tidak memadai. 

 Risiko kesalahan membeli bahan pengemas 

Risiko kesalahan membeli bahan pengemas memiliki 

dampak yaitu pihak PG. Gempolkrep akan mengalami 

keterlambatan dalam melakukan pengemasan tebu. 

Terlambatnya pengiriman tebu akan berimbas pada 

terlambatnya pengiriman tebu ke pengepul. Jika waktu 

pelelangan dilakukan 2 minggu sekali, apabila terjadi 

kesalahan dalam membeli bahan pengemas maka akan 

mundur menjadi 3 minggu sekali atau lebih. Menurut 

james dan dilwort (2009), sistem persediaan merupakan 

serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang 

memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat 

persediaan harus diisi dan berapa pesanan harus 
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dilakukan. Tidak melakukan check up terlebih dahulu 

sebelum membeli bahan pengemas merupakan 

penyebab (agen risiko) dari kejadian risiko ini. 

 Risiko kesalahan perawatan mesin 

Dampak dari risiko ini diantaranya mesin menjadi rusak 

total, gagal produksi, permintaan mengalami over order 

dan pembengkakan biaya tenaga kerja. Mesin menjadi 

instrumen krusial dalam perusahaan karena proses 

produksi gula dari bahan baku menjadi produk akhir 

semua menggunakan mesin, sehingga perencanaan 

perawatan mesin sangatlah dibutuhkan. Perancangan 

jadwal maintenance (perawatan) mesin membutuhkan 

informasi tentang data peralatan, mengenai operating 

time dan repair yang akan dilakukan, biaya untuk spare 

parts dan kebutuhan operator, nilai kerugian produksi 

akibat dari downtime (Djunaidi dan Bakdiyono, 2012). 

Agen risiko dari risiko kesalahan perencanaan 

perawatan mesin berjumlah dua yaitu tidak dilakukan 

pengecekan mesin secara berkala dan tenaga kerja 

melakukan kesalahan dalam pengoperasian mesin. 

 Risiko kesalahan penentuan jumlah tenaga kerja  

perusahaan 

Kesalahan perencanaan jumlah tenaga kerja 

perusahaan berakibat pada membengkaknya biaya 

operasional perusahaan. Jumlah tenaga kerja harus 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk 

memproduksi gula. Apabila jumlah tenaga kerja kurang 

dari kebutuhan perusahaan maka akan berakibat pada 

ketidaknyamanan tenaga kerja dalam melakukan 

kewajibannya. Parwanto dan Wahyudin (2011), yang 

mengkaji tentang pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa faktor kepuasan kerja yang 
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meliputi gaji, kepemimpinan, sikap rekan sekerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Agen risiko dari risiko adalah tenaga kerja banyak yang 

memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan secara 

sepihak. 

 Risiko kesalahan pengecekan tebu sebelum disimpan 

oleh perusahaan 

Kesalahan pengecekan tebu sebelum disimpan oleh 

perusahaan memiliki risiko yaitu tebu yang diterima tidak 

sesuai dengan standar perusahaan. Standar tebu yang 

diterima adalah tebu muda, tidak banyak sogolan, tidak 

menerima banyak sampah (daun). Apabila tebu yang 

diterima tidak memiliki kriteria ini maka tebu akan di 

reject oleh perusahaan. Pada varietas tebu PS 864 

memiliki sifat masak yang tengah lambat dimana 

mencapai masak optimal pada umur lebih dari 12 bulan 

dengan memiliki nilai randemen 8,34 menurut surat 

menteri pertanian begitu juga didalam perusahaan PG 

Gempolkrep (Indrawanto, 2010). Dua agen risiko 

menjadi penyebab munculnya kejadian risiko ini yakni 

perusahaan tidak memiliki standar yang baku mengenai 

kualitas tebu dan fasilitas pengecekan tebu yang kurang 

memadai. 

 

c. Risiko pada Make 

 Risiko kesalahan penggilingan tebu 

Proses penggilingan tebu menjadi proses yang paling 

penting dalam penbuatan gula. Penggilingan tebu 

menjadi gula dilakukan dengan mesin untuk 

memaksimalkan rendemen tebu. Kesalahan dalam 

penggilingan akan mengakibatkan menurunnya 

rendemen tebu. Kesalahan penggilingan dapat 

disebabkan oleh kerusakan mesin atau tidak 
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mengertinya operator dalam proses penggilingan. 

Pengurangan kecepatan giling dapat juga terkait dengan 

tidak seragamnya kemampuan mesin/alat per stasiun 

proses. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan 

tahapan proses produksi sejak pemerahan nira tebu 

sampai terbentuknya gula Kristal putih, mesin dan 

peralatan produksi di pabrik gula dikelompokkan paling 

tidak ke dalam 8 stasiun, yaitu gilingan, pemurnian, 

penguapan, masakan, pendinginan, puteran, boiler, dan 

kelistrikan. Proses terjadi secara semi kontinu, maka 

kendala kapasitas di satu stasiun akan berdampak 

kepada stasiun lainnya (Subiyanto, 2014) Kejadian risiko 

ini disebabkan oleh tiga agen risiko yaitu tidak dilakukan 

pengecekan mesin secara berkala, jumlah bahan baku 

yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan 

(SOP), dan tenaga kerja tidak dapat mengoperasikan 

mesin penggilingan. 

 Risiko kesalahan pengemasan gula 

Proses pengemasan memiliki tujuan untuk melindungi 

produk dari factor eksternal yang dapat merusak produk, 

serta memudahkan dalam pengangkutan produk. Risiko 

kesalahan pengemasan gula menjadi hal yang penting 

untuk diantisipasi supaya tidak terjadi, karena apabila 

risiko ini terjadi, proses pengiriman gula akan terhambat. 

Di PG. Gempolkrep gula dikemas dengan kemasan 50 

kg Kotler, (2007) fungsi kemasan sebagai salah satu 

ujung tombak pemasaran bukan sekedar bungkus, pada 

masa sekarang kemasan merupakan perangkat 

marketing yang potensial. Desain kemasan yang baik 

dapat menciptakan nilai kenyamanan konsumen dan 

nilai promosi produsen. Penyebab timbulnya risiko ini 

adalah bahan pengemas rusak dan tenaga kerja bagian 

pengemas tidak dapat melakukan proses pengemasan. 
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d. Risiko pada Deliver 

 Risiko kesalahan pengiriman gula sesuai dengan 

permintaan distributor/retailer 

Distributor/retailer atau pengepul pelelangan akan 

meminta jumlah gula yang sesuai dengan waktu 

pelelangan. Risiko ini memiliki dampak yaitu apabila 

jumlah yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak, maka 

PG. Gempolkrep akan kehilangan kepercayaannya oleh 

pengepul sehingga akan menurunkan citra perusahaan. 

Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa harga 

pokok produk merupakan pembebanan biaya yang 

bergantung pada tujuan manajemen, karena biaya yang 

berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Dua agen 

risiko menjadi faktor utama penyebab kejadian risiko ini, 

yakni tidak adanya transportasi dan distributor/retailer 

memiliki jarak lokasi yang cukup jauh dan menyulitkan 

akses pengiriman gula. 

 

4.3.3 Identifikasi Agen Risiko 

Agen risiko adalah penyebab munculnya kejadian risiko. 

Satu agen risiko dapat memicu timbulnya satu atau beberapa 

kejadian risiko. Hasil identifikasi agen risiko pada aktivitas rantai 

pasok di PG. Gempolkrep dapat dilihat pada Lampiran 6. 

1) Petani 

a. Agen Risiko Aktivitas Plan 

 Risiko kekurangan bibit tebu dari petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah perencanaan 

yang salah terkait penyediaan bibit tebu oleh petani. 

Kesalahan perencanaan manajemen yang dilakukan 

terkait tidak dapat menentukan jumlah benih yang harus 

disediakan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan 

petani sehingga seringkali jumlah persediaan tidak 

mencukupi kebutuhan benih petani. Menurut (Purnomo, 
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2007), Kekurangan bahan mentah dapat menghentikan 

produksi atau merubah jadwal produksi, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan ongkos dan kemungkinan 

menyebabkan kekurangan produk jadi. 

 Risiko pupuk terlambat 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah pasokan 

pupuk habis. Menurut pendapat petani bahwa pihak 

yang mampu menyalahgunakan pupuk bersubsidi 

adalah perusahaan, distributor, kios pupuk, dan pihak 

yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam 

pendistribusian pupuk. Menurut Wahyu (2008), 

Kebijakan pemerintah yang perlu diterapkan menurut 

petani adalah memperketat pengawasan penyaluran 

pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem distribusi pupuk 

dan kebijakan pupuk bersubsidi perlu diperbaiki kea rah 

yang lebih baik lagi nantinya tidak akan menimbulkan 

kelangkaan pupuk bersubsidi. 

 Risiko telat penyemprotan biopestisida 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah bahan 

penyemprotan habis. Biopestisida memiliki senyawa 

organik yang mudah terdegradasi di alam. Schumann 

and D’Arcy (2012), mendefinisikan biopestisida sebagai 

senyawa organik dan mikrobia antagonis yang 

menghambat atau membunuh hama dan penyakit 

tanaman. Tanaman tebu yang tidak disemprot 

biopestisida akan mengalami kerusakan dan gagal 

panen. 

 Risiko kesalahan perencanaan penanaman tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah 

ketidaktahuaan petani dalam bidang penanaman tebu. 

Salah satu penyebab naik turunya produksi tebu yaitu 

dikarenakan jumlah luas panen yang dimiliki juga 

mengalami naik turun. Menurut (Handoyo, 2014), faktor 
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teknis budidaya yang mempengaruhi produktivitas tebu 

yaitu diantaranya penggunaan bibit dan juga kegiatan 

pemeliharaan tanaman tebu yang dilaksanakan dikebun. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemberian pupuk pada 

tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah petani kurang 

mengetahui mekanisme pemberian pupuk. Menurut 

petani Jamaadi, sistem manajemen kelompok belum 

memadai sehingga anggota belum menerapkan 

pemupukan berimbang dan bahan organik secara 

optimal. Menurut (Setyorini, 2006), pemberian pupuk 

anorganik di atas rekomendasi dan pupuk kandang 

seadanya belum mampu meningkatkan harkat C organik 

dan P lahan sawah. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemberian biopestisida 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah petani kurang 

mengetahui mekanisme pemberian biopestisida. 

Menurut Kishore et al, (2007) bahwa pengetahuan petani 

kurang dalam memperhatikan penggunaan pestisida 

karena masih banyak petani yang buta huruf. 

Penggunaan pestisida oleh petani seharusnya mendapat 

pengawasan yang ketat dari instansi yang berwenang, 

karena rendahnya tingkat pengetahuan petani tentang 

pestisida dan juga tingkat pendidikan petani yang 

rendah. Pengetahuan yang sudah tertanam dan 

diterapkan pada perilaku petani antara lain semakin 

banyak jenis obatnya (pestisida) semakin manjur 

memberantas hama. 

 Risiko kesalahan perencanaan pemanenan tebu oleh 

petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah cuaca yang 

tidak menentu serta tidak adanya tenaga kerja. Menurut 

(Nelson et al.,2009), perubahan cuaca yang tidak 
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menentu atau juga dikenal sebagai perubahan iklim 

sangat berdampak pada penghidupan petani, terutama 

melalui pengaruhnya terhadap produktivitas lahan. 

Kondisi cuaca yang tidak menentu dan terkadang 

ekstrim, yang terjadi akibat ulah manusia dapat 

menyebabkan semakin meningkatnya kejadian luar 

biasa seperti banjir, angina kencang, dan kekeringan 

yang panjang. 

 Risiko kesalahan perencanaan pengantaran tebu oleh 

petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak adanya 

transportasi serta tidak adanya tenaga kerja. Tenaga 

kerja di perusahaan meliputi tenaga kerja asing dan 

lokal. Menurut (Matutina, 2006), tujuan penggunaan 

tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional 

pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh 

tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam 

mempercepat proses pembangunan nasional maupun 

daerah. 

 

b. Agen Risiko Aktivitas Source 

 Risiko kesalahan informasi dari perusahaan ke petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah informasi tidak 

koprehensif ke petani. Sistem pengetahuan dan 

informasi pertanian tersebut dapat berperan dalam 

membantu petani dengan melibatkannya secara 

langsung dengan sejumlah besar kesempatan dan 

membantu petani untuk memilih kesempatan yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Perkembangan jaringan pertukaran informasi di antara 

pelaku yang terkait, merupakan aspek penting untuk 
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mewujudkan sistem pengetahuan dan informasi 

pertanian (Departemen Pertanian, 2010). 

 Risiko kerusakan bibit akibat penyimpanan yang salah 

oleh petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah ketidaktahuan 

petani mengenai metode penyimpanan bibit yang baik 

oleh petani. Apabila ruangan tempat penyimpanan benih 

mempunyai kadar air yang lebih tinggi daripada kadar air 

benih, maka benih akan menyerap air sehingga kadar air 

benih meningkat sehingga akan mempengaruhi kualitas 

benih (Sadjad dalam Idaryani, 2012). Selain 

menyebabkan kenaikan kadar air pada benih, kondisi 

gudang yang kurang baik dapat memicu adanya 

serangan tikus sehingga perlu dilakukan perbaikan 

kondisi gudang. 

 Risiko kesalahan proses penyemaian oleh petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah ketidaktahuan 

petani mengenai metode penyemaian bibit yang baik 

oleh petani. Penyemaian bibit tebu sama halnya dengan 

persiapan bibit tebu. Syakir (2010) dalam Budidaya dan 

pasca panen tebu memaparkan, bibit tebu diambil dari 

batang tebu dengan 2-3 mata tunas yang belum tumbuh. 

Bibit ini disebut juga dengan bibit stek batang/bagal. 

Cara lain yang kadang digunakan adalah dengan 

memakai pucuk batang tebu dengan dua atau lebih 

mata, bibit ini disebut bibit stek pucuk/top stek. 

 

c. Agen Risiko Aktivitas Make 

 Agen Risiko Risiko kerusakan tebu ketika penanaman 

oleh petani 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah ketidaktahuan 

petani dalam bidang penanaman tebu. Penentuan saat 

panen merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan 
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pasca panen tebu. Ketidaktepatan dalam penentuan 

saat panen dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang 

tinggi dan mutu tebu yang rendah (Sinar Tani, 2013). 

 Risiko kesalahan pemberian pupuk 

Agen Risiko Kebutuhan ketidaktahuan petani dalam 

bidang pemberian pupuk untuk tebu. unsur hara yang 

tinggi pada tanaman tebu menyebabkan penurunan 

yang cepat akan unsur hara di dalam tanah, terutama 

tanaman tebu monokultur. Menurut (Purwanti, 2008), 

Unsur esensial seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), dan 

Kalium (K) dibutuhkan tanaman tebu dalam jumlah yang 

cukup banyak. Dengan ketersediaan yang terbatas di 

dalam tanah, maka unsur-unsur tersebut perlu 

ditambahkan melalui pemupukan. 

 Risiko kesalahan pemberian biopestisida 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah ketidaktahuan 

petani dalam bidang pemberian biopeptisida untuk tebu. 

Pengendalian secara kimiawi dengan insektisida 

dilakukan apabila cara pengendalian lain tidak 

memberikan hasil. Menurut (Subiyakto, 2016), 

Insektisida dapat diaplikasikan apabila telah tercapai 

ambang pengendalian. Ambang pengendalian hama 

penggerek pucuk ialah apabila tercapai kerusakan 2% 

untuk kebun bibit dan 4% untuk tebu giling. Insektisida 

yang dianjurkan antara lain insektisida berbahan aktif 

karbofuran 5G dengan dosis 25-40 kg/ha, diaplikasikan 

di tanah. 

 Risiko kesalahan pemanenan tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah cuaca yang 

tidak menentu serta tidak adanya tenaga kerja. Cuaca 

yang tidak menentu akan berdampak pada kebutuhan air 

untuk tanaman tebu. Kebutuhan air tanaman tebu 

berbeda dalam setiap fase pertumbuhan. Menurut 
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(Syakir 2010), Berdasarkan kebutuhan air dalam setiap 

fase pertumbuhan maka curah hujan bulanan ideal di 

wilayah penanaman tebu adalah 200mm/bulan pada 5-6 

bulan berturut-turut, 125 mm/bulan pada 2 bulan transisi 

dan kurang dari 75 mm/bulan pada 4-5 bulan berturut-

turut. 

 

d. Agen Risiko Aktivitas Deliver 

 Risiko kesalahan pengiriman tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak adanya 

transportasi. Dampak dari kegagalan sistem transportasi 

antara lain pembangunan jalan yang menyingkirkan 

masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan 

ruang-ruang jalan oleh pedagang kaki lima, penggunaan 

ruang jalan untuk parkir secara illegal, dan makin 

terpinggirkannya angkutan-angkutan tradisional seperti 

becak dan semacamnya yang berpotensi menciptakan 

kemiskinan kota. Menurut (Susantoro, 2006), kemiskinan 

telah menjerat kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu 

melindungi mereka. 

 Risiko kesalahan pembayaran tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tenaga kerja 

tidak dapat membedakan antara tebu dengan kualitas 

yang baik dan buruk. Menurut (Syakir, 2010), tanaman 

tebu yang baik adalah bibit yang berumur 6-7 bulan, 

tidak tercampur dengan varietas lain, bebas dari hama 

penyakit dan tidak mengalami kerusakan fisik. Komposisi 

varietas dengan tingkat kemasakan masak awal, masak 

tengah dan masak lambat yang dianjurkan berdasarkan 

luas tanam adalah 30:40:30. 
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 Risiko kesalahan pengiriman informasi waktu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah informasi yang 

datang secara mendadak. Komunikasi dalam organisasi 

tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancer 

seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam 

suatu organisasi terjadi salah pengertian antara satu 

anggota dengan anggota lainnya atau antara atasan 

dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka 

sampaikan dalam berkomunikasi. Menurut (Gani, 2014), 

hambatan yang terjadi pada komunikasi atau pemberian 

informasi ada tiga macam yaitu hambatan yang bersifat 

teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku. 

 

2) PG. Gempolkrep 

a. Agen Risiko Aktivitas Plan 

 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan hingga 

pengiriman gula 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak adanya 

transportasi serta kesalahan manajemen dalam 

melakukan peramalan permintaan. Hasil peramalan 

dapat digunakan untuk menyusun kegiatan produksi dan 

operasi perusahaan, seperti dalam hal persediaan bahan 

baku, penjadwalan produksi, kebutuhan tenaga kerja, 

penjadwalan lembur karyawan, dan hal-hal lainnya. 

Menurut (Arif, 2010), kemudian sebagai tindakan 

preventif untuk menghindari adanya permintaan yang 

tidak dapat terpenuhi maupun kelebihan pada 

persediaan maka perusahaan sebaiknya mempunyai 

tingkat persediaan untuk mengantisipasi permintaan 

yang tidak menentu. 
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 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan bahan 

pengemas 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah kesalahan 

divisi terkait dalam memesan bahan pengemas. 

Perusahaan menentukan kuantitas pemesanan 

persediaan barang dagang dan periode pemesanannya 

hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi. Jika 

perusahaan memenuhi jumlah permintaan konsumen 

pada saat kehabisan persediaan, maka perusahaan 

akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Menurut 

(Harjanto, 2008), kekurangan jumalah persediaan 

barang juga dapat menyebabkan konsumen beralih ke 

perusahaan lain dengan produk sejenis, sehingga dapat 

mengurangi kesempatan perusahaan untuk memperoleh 

laba. 

 Risiko kesalahan perencanaan perawatan mesin 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak 

dilakukan pengecekan mesin secara berkala serta 

tenaga kerja salah dalam pengoprasian mesin. Risiko ini 

akan mengakibatkan pembengkakan biaya pada 

perawatan dan listrik. Menurut Yani et,al (2012), 

penghematan penggunaan listrik dapat dilakukan 

dengan optimalisasi penggunaan peralatan, yaitu 

dengan mengaktifkan alat pada kapasitas optimalnya 

dan menon-aktifkan alat ketika alat sedang tidak 

digunakan. Selain itu, optimalisasi ketika maintenance 

dengan melakukan perawatan, perbaikan, modifikasi 

atau pergantian mesin dan peralatan. 

 Risiko kesalahan perencanaan jumlah tenaga kerja 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tenaga kerja 

banyak yang memutuskan kontrak kerja dengan 

perusahaan secara sepihak.  Menurut Indrasari (2010), 

praktek hubungan kerja kontrak dan outsorcing 



  

61 
 

membawa efek degradasi pada kondisi kerja dan 

kesejahteraan buruh. Dalam hubungan kerja ini tidak 

ada jaminan pekerjaan karena hubungan kerja bersifat 

kontrak dengan rata-rata masa kontrak 1 tahun, hanya 

mendapatkan upah minimum dan menerima beberapa 

tunjangan yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang 

diterima buruh tetap, untuk memperpanjang masa 

kontrak harus mengeluarkan biaya untuk penyalur 

tenaga kerja, tidak ada kompensasi saat hubungan kerja 

berakhir. 

 Risiko kesalahan perencanaan pengadaan gula 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah keadaan 

permintaan pasar yang fluktuatif serta cuaca yang tidak 

menentu. Menurut (Nelson et.,al, 2009), perubahan 

cuaca yang tidak menentu atau juga dikenal sebagai 

perubahan iklim sangat berdampak pada penghidupan 

petani, terutama melalui pengaruhnya terhadap 

produktivitas lahan. Kondisi cuaca yang tidak menentu 

dan terkadang ekstrim, yang terjadi akibat ulah manusia 

dapat menyebabkan semakin meningkatnya kejadian 

luar biasa seperti banjir, angina kencang, dan 

kekeringan yang panjang. 

 Risiko kesalahan perencanaan gula yang akan digiling 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak 

dilakukan pengecekan mesin secara berkala serta 

jumlah bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan 

perencanaan. Dalam perencanaan industri, bahan baku 

adalah salah satu unsur penting yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus dalam segi perencanaan 

dan pengelolaannya karena tanpa bahan baku, kegiatan 

produksi tidak dapat berjalan dengan lancer. Bahan baku 

dapat diperoleh dari pembelian local, pembelian impor, 

ataupun diolah sendiri. Menurut (Carter, 2009), apabila 
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bahan baku diperoleh dari pembelian, perusahaan tidak 

hanya mengeluarkan biaya untuk bahan baku, tetapi 

juga biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

pengadaan bahan baku tersebut, seperti biaya angkut 

pembelian dan biaya penggudangan. 

 

b. Agen Risiko Aktivitas Source 

 Risiko kesalahan menyimpan pasokan tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah fasilitas 

gudang penyimpanan yang tidak memadai. Pada 

perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang, 

gudang memegang peranan penting terhadap 

kelancaran jalannya usaha karena gudang merupakan 

pusat penyimpanan barang yang akan didistribusikan 

oleh perusahaan. Menurut (Patrisina, 2009), secara 

umum, gudang yang baik harus memiliki jumlah tenaga 

kerja dan perlengkapan yang memadai, jarak 

penyimpanan antar produk yang teratur, dan gang 

pemindahan bahan yang mencukupi demi kelancaran 

kegiatan operasional gudang. 

 Risiko kesalahan membeli bahan pengemas 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak 

melakukan check up terlebih dahulu sebelum membeli 

bahan pengemas. Pabrik sebagai sistem yang 

menjalankan kegiatan produksi pastilah membutuhkan 

bahan baku (bahan pengemas) yang tentunya 

didatangkan dari supplier. Apabila supplier kurang 

bertanggungjawab dan respon terhadap pemenuhan 

permintaan maka akan menimbulkan masalah antara 

lain terjadinya stockout dan lamanya lead time. Oleh 

karena itu, perusahaan yang memiliki banyak alternatif 

supplier harus selektif dalam memilih suppiler. Menurut 

(Putri, 2012), untuk mendapatkan supplier yang selektif 
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diperlukan suatu Sistem Evalusi dan Seleksi Supplier 

(SESS) yang baik dan objektif. 

 Risiko kesalahan perawatan mesin 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak 

dilakukan pengecekan mesin secara berkala serta 

tenaga kerja salah dalam pengoprasian mesin. 

Perawatan adalah aktifitas yang dilakukan dengan tujuan 

mengurangi kerusakan peralatan. Tujuan perawatan 

adalah untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisi 

terbaiknya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 

memperpanjang kegunaan mesin serta menekan 

kegagalan sekecil mungkin. Menurut (Yanuar, 2007), 

manajemen perawatan bertujuan untuk menjamin 

tersedianya peralatan atau mesin yang mampu 

memberikan keuntungan, menyediakan kesiapan 

peralatan cadangan dalam kondisi darurat menjaga 

keselamatan manusia yang menggunakan peralatan 

serta memperpanjang masa pakai peralatan. 

 Risiko kesalahan penentuan jumlah tenaga kerja 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah divisi HRD 

lalai dalam menentukan jumlah tenaga kerja. Proses 

manajemen sumberdaya manusia meliputi berbagai 

tahap, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, 

pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian 

kinerja, imbal jasa sampai dengan pemutusan hubungan 

kerja. Rekrutmen adalah proses penarikan sejumlah 

calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi karyawan 

pada posisi tertentu. Menurut (Wijayanto, 2012), output 

dari proses rekrutmen adalah pelamar, yaitu 

terkumpulnya sejumlah pelamar atau calon karyawan 

pada jabatan tertentu yang prospektif. 
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 Risiko kesalahan pengecekan tebu sebelum disimpan 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah perusahaan 

tidak memiliki standar yang baku mengenai kualitas tebu 

serta fasilitas pengecekan tebu yang kurang memadai. 

Di daerah yang memiliki lahan tebu tidak luas dan 

hasilnya tidak sebagus tebu di malang memberikan 

harga yang lebih tinggi kepada petani tebu agar tidak 

sepenuhnya mengirimkan tebunya pada pabrik gula 

yang bermitra. Hal tersebut menjadi salah satu 

pelanggaran etika kemitraan yang dilakukan petani 

dengan menggilingkan tebunya pada pabrik gula lain 

yang memberikan tingkat rendemen yang lebih tinggi. 

Selain itu, pabrik gula harus menerima resiko jika kredit 

tidak dilunasi oleh petani. Menurut (Mudiyatmo, 2009), 

Pabrik gula berusaha sebaik mungkin agar tidak sampai 

menjual jaminan milik petani, hal ini disadari oleh pabrik 

gula sebagai suatu kelemahan sehingga bagi petani 

yang tidak dapat melunasi pinjamannya. 

 

c. Agen Risiko Aktivitas Make 

 Risiko kerusakan penggilingan tebu 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah tidak 

dilakukan pengecekan mesin secara berkala, jumlah 

bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan 

perencanaan serta tenaga kerja tidak dapat 

mengoperasikan mesin penggilingan. Permasalahan 

yang timbul di pabrik gula khususnya terkait dengan 

kerusakan peralatan ketika proses penggilingan, hal 

tersebut dapat mengakibatkan jam berhenti (downtime) 

giling tinggi sehingga kinerja mesin menjadi kurang 

efektif. Menurut (Jiwantoro et.,al, 2013), Proses produksi 

perlu didukung oleh manajemen pemeliharaan dan 

diperlukan langkah-langkah yang efektif dalam 
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pemeliharaan peralatan untuk dapat menanggulangi dan 

mencegah masalah kerusakan penggilingan tebu. 

 Risiko kesalahan pengemasan gula 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah bahan 

pengemas rusak serta tenaga kerja terkait tidak dapat 

melakukan pengemasan. Winarno dan jennie (2008) 

mengemukakan bahan pengemas harus tahan serangan 

hama dan bagian dalam yang berhubungan langsung 

dengan bahan pangan harus tidak berbau, tidak 

mempunyai rasa serta tidak beracun. Bahan pengemas 

tidak boleh bereaksi dengan komoditi dan kerusakan 

bahan pengemasan terjadi karena pengaruh lingkungan 

luar dan pengaruh kemasan yang digunakan. 

 

d. Agen Risiko Aktivitas Deliver 

 Risiko kesalahan pengiriman gula sesuai dengan 

permintaan distributor/ retailer 

Agen Risiko dari kejadian risiko ini adalah  tidak adanya 

transportasi. Dampak dari kegagalan sistem transportasi 

antara lain pembangunan jalan yang menyingkirkan 

masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan 

ruang-ruang jalan oleh pedagang kaki lima, penggunaan 

ruang jalan untuk parker secara illegal, dan makin 

terpinggirkannya angkutan-angkutan tradisional seperti 

becak dan semacamnya yang berpotensi menciptakan 

kemiskinan kota. Menurut (Susantoro, 2006), 

Kemiskinan telah menjerat kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah akibat dari sistem transportasi 

yang tidak mampu melindungi mereka. 
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4.3.4 Pengujian Validitas Kuesioner 

Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan face 

validity dimana terdapat 2 orang petani, 2 orang Asisten 

Manajer PG Gempolkrep. Kuesioner yang telah dibuat, 

divalidasi ke kedua pihak tersebut untuk menyesuaikan risiko 

dan agen risiko yang telah disusun oleh peneliti dengan 

keadaan di perusahaan. Pada saat dilakukan validasi terdapat 

suatu penambahan atau pengurangan nilai risiko dan agen 

risiko. Kuesioner yang telah diperbaiki dapat digunakan untuk 

memperoleh data primer terkait penilaian risiko, agen risiko, dan 

korelasi. 

 

4.3.5 Penilaian Kejadian Risiko dan Agen Risiko 

Setelah dilakukan tahapan identifikasi risiko, maka 

tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko. Hasil 

identifikasi antara petani dan PG Gempolkrep digabungkan dan 

dikelompokan sesuai dengan aktivitas. Penilaian risiko 

berdasarkan pada tingkat dampak yang ditimbulkan dari risiko 

yang muncul tersebut. Tingkat dampak dikenal dengan sebutan 

severity. Dalam melakukan penilaian ini pakar mengisi 

kuesioner yang telah tersedia dengan menggunakan skala 1 

hingga 10. Nilai 1 menunjukan tidak ada dampak dari risiko 

yang muncul sedangkan 10 menunjukan dampak yang paling 

berbahaya. Hasil penilaian kejadian risiko dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

Setelah dilakukan identifikasi agen risiko tahapan 

selanjutnya adalah melakukan penilaian agen risiko dengan 

cara menyebar kuesioner, kepada 4 pakar. Penilaian agen risiko 

berdasarkan oleh nilai occurance yang memiliki arti tingkat 

keseringan atau frekuensi munculnya agen risiko. Skala yang 

digunakan untuk penilaian agen risiko ini adalah 1 hingga 10. 

Skala 1 menunjukan probabilitas munculnya adalah lebih dari 

lima tahun sedangkan 10 menunjukan probabilitas muncul 
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dalam satu hari lebih dari satu. Hasil penilaian agen risiko dapat 

dilihat pada Lampiran 14. 

 

4.3.6 Penilaian Korelasi antara Kejadian Risiko dan Agen 

Risiko 

Setelah dilakukan penilaian tingkat dampak (severity) pada 

setiap kejadian risiko dan penilaian tingkat kemunculan 

(occurance) pada setiap agen risiko. Tahap selanjutnya adalah 

melakukan penilaian hubungan antara kejadian risiko dan agen 

risiko (correlation). Penilaian dilakukan untuk mengetahui 

hubungan korelasi antara risiko yang ditimbulkan dengan 

penyebabnya (agen risiko). 

Skala penilaian yang digunakan adalah 0,1, 3, dan 9. Nilai 

0 menunjukan tidak adanya hubungan korelasi antara kejadian 

risiko dan agen risiko, nilai 1 menunjukan hubungan korelasi 

yang lemah, nilai 3 menunjukan hubungan korelasi yang 

sedang, dan nilai 9 menunjukan hubungan korelasi yang kuat. 

Penilaian hubungan antara kejadian risiko dan agen risiko 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 4 pakar yang 

terdiri dari 2 Asisten Manajer Tanaman PG Gempolkrep dan 2 

petani. Hasil penilaian hubungan antara kejadian risiko dan 

agen risiko dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

4.3.7 Perhitungan Nilai ARP (Aggregate Risk Potential) 

Nilai ARP adalah nilai yang menunjukan tingkat agen risiko 

berdasarkan dampaknya dan frekuensinya yang muncul. Nilai 

ARP digunakan untuk menentukan prioritas agen risiko yang 

perlu untuk ditangani atau diberi pencegahan. Semakin tinggi 

nilai ARP maka agen risiko tersebut perlu untuk segera 

ditangani. Nilai ARP diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus yang ada pada persamaan (1), 
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misal nilai ARP untuk agen risiko A9 adalah sebagai 

berikut:  

ARP9= 10 x ((9x8)+(9 x5)+(9x10)+(9x7))= 2700 

Hasil perhitungan nilai ARP dapat dilihat pada Tabel 4.1. Agen 

yang memiliki nilai ARP tertinggi adalah Tidak adanya 

transportasi (A9). Agen ini memiliki nilai tertinggi dikarenakan 

agen risiko ini dapat menimbulkan berbagai risiko seperti Risiko 

kesalahan perencanaan pengantaran tebu oleh petani (E8), 

Risiko kesalahan pengiriman tebu (E29), Risiko kesalahan 

perencanaan pengadaan hingga pengiriman gula (E9), dan 

Risiko kesalahan pengiriman gula sesuai dengan permintaan 

distributor/retailer (E32). Korelasi antara agen risiko A9 dengan 

risiko tersebut tergolong kuat. Agen risiko yang memiliki nilai 

ARP terendah adalah bahan penyemprotan habis (A3) dan 

informasi yang datang secara mendadak (A28). 
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Tabel 4.1. House of Risk Fase 1 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
Keterangan: 

En = Kejadian Risiko 

An = Agen Risiko 

ARP = nilai Aggregate Risk Potential 

Kotak kosong menunjukkan nilai 0 yang berarti tidak ada nilai korelasi 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 Severity

E1 9 4

E2 3 2

E3 1 2

E4 9 5

E5 3 1

E6 1 2

E7 1 3 4

E8 3 9 8

E9 9 3 5

E10 1 6

E11 9 9 10

E12 1 6

E13 3 1 5

E14 9 3 8

E15 1 5

E16 1 4

E17 1 5

E18 3 7

E19 3 7

E20 9 3 10

E21 1 7

E22 3 1 6

E23 1 5

E24 3 3

E25 3 5

E26 1 3 4

E27 9 1 3 6

E28 3 3 7

E29 9 10

E30 9 10

E31 1 2

E32 9 7

2 2 1 8 1 2 3 8 10 2 4 2 6 1 3 3 6 4 5 2 1 5 1 2 5 3 1 1

72 12 2 400 12 34 69 384 2700 30 24 612 756 6 15 126 30 16 25 42 21 35 18 12 105 63 90 2

9 23 27 4 23 14 10 5 1 15 18 3 2 26 22 6 15 21 17 12 19 13 20 23 7 11 8 27

Occurance

ARP

Ranking

K
E

JA
D

IA
N
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IS
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4.4 House of Risk (HOR) Fase 2 

4.4.1 Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko bertujuan untuk mengetahui prioritas agen 

risiko yang perlu disusun strategi mitigasinya. Alat analisis yang 

digunakan adalah diagram pareto. Kegunaan diagram pareto 

salah satunya menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian 

yang perlu ditangani, membantu memusatkan perhatian pada 

persoalan utama yang harus ditangani dalam upaya perbaikan, 

dan menunjukkan hasil upaya perbaikan (Giu, 2007).  Dalam 

membuat Diagram Pareto dari nilai ARP, langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengurutkan nilai ARP dari nilai terbesar 

hingga nilai terkecil. Proses selanjutnya adalah menghitung nilai 

kumulatif agen risiko dan menghitung nilai persentase. Hasil 

perhitungan nilai kumulatif dan persentase dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. Berdasarkan diagram pareto pada Gambar 4.2 dapat 

diketahui terdapat 1 agen risiko yang perlu dilakukan 

penanganan terlebih dahulu karena berada dalam persentase 

ARP 20%. Menurut Fendi dan Yuliawati (2012), prinsip Pareto 

dengan aturan 80/20 menggambarkan bahwa 80% kejadian 

risiko yang muncul itu berasal dari 20% agen risiko yang 

menyebabkannya. Oleh karena itu melalui penggambaran 

diagram pareto akan ditentukan agen risiko terpilih yang 

termasuk dalam 20% penyebab utama munculnya kejadian 

risiko di PG. Gempolkrep. Agen risiko tersebut diantaranya 

tenaga kerja salah dalam pengoperasian mesin (A9) dan  tidak 

ada transportasi dalam pengantaran tebu (A5). 

 

4.4.2 Perancangan Strategi Mitigasi 

Evaluasi risiko menghasilkan 1 agen risiko yang tergolong 

sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada rantai pasok 

gula di PG Gempolkrep. Tahapan selanjutnya adalah 

menentukan strategi mitigasi yang dapat diterapkan pada 

masing-masing agen risiko. Rancangan strategi mitigasi risiko 
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dapat dilihat pada Lampiran 9. Terdapat 4 strategi mitigasi yang 

dapat diterapkan pada 1 agen risiko. Strategi mitigasi yang telah 

dirancang diharapkan dapat mengurangi kemunculan agen 

risiko dan meminimalkan dampak dari timbulnya agen risiko. 

Strategi mitigasi ini selanjutnya akan dinilai kemampuannya 

dalam mengurangi agen risiko dan kemampuannya untuk dapat 

diterapkan pada PG Gempolkrep. Berikut adalah daftar agen 

risiko beserta strategi mitigasi agen risiko yang dapat diterapkan 

di PG Gempolkrep. 

 

Tabel 4.2. Perhitungan Presentase dan Nilai Kumulatif ARP 

Kode Agen Risiko ARP % 
% 

Kum 

A9 Tidak adanya sarana transportasi 2700 47.26 47.26 

A13 
Tenaga kerja salah dalam 
pengoperasian mesin 

756 13.23 60.49 

A12 
Tidak dilakukan pengecekan mesin 
secara berkala 

612 10.71 71.21 

A4 
Ketidaktahuan petani dalam bidang 
penanaman tebu 

400 7.00 78.21 

A8 Tidak adanya tenaga kerja 384 6.72 84.93 

A16 
Jumlah bahan baku yang digunakan 
tidak sesuai dengan perencanaan 

126 2.21 87.13 

A25 Bahan pengemas rusak 105 1.84 88.97 

A27 
Tenaga kerja tidak dapat 
membedakan antara tebu dengan 
kualitas yang baik dan buruk 

90 1.58 90.55 

A1 
Perencanaan yang salah terkait 
penyediaan bibit tebu oleh petani 

72 1.26 91.81 

A7 Cuaca yang tidak menentu 69 1.21 93.02 

A26 
Tenaga kerja terkait tidak dapat 
melakukan pengemasan 

63 1.10 94.12 

A20 
Fasilitas gudang penyimpanan yang 
tidak memadai 

42 0.74 94.85 

A22 
Divisi HRD lalai dalam menentukan 
jumlah tenaga kerja 

35 0.61 95.47 

A6 
Petani kurang mengetahui 
mekanisme pemberian biopestisida 

34 0.60 96.06 
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Tabel 4.2. Perhitungan Presentase dan Nilai Kumulatif ARP (Lanjutan) 

Kode Agen Risiko ARP % 
% 

Kum 

A10 
Kesalahan manajemen dalam 
melakukan peramalan 
permintaan 

30 0.53 96.59 

A17 
Informasi tidak koprehensif ke 
petani 

30 0.53 97.11 

A19 
Ketidaktahuan petani mengenai 
metode penyemaian bibit yang 
baik oleh petani 

25 0.44 97.55 

A11 
Kesalahan divisi terkait dalam 
memesan bahan pengemas 

24 0.42 97.97 

A21 
Tidak melakukan check up 
terlebih dahulu sebelum 
membeli bahan pengemas 

21 0.37 98.34 

A23 
Perusahaan tidak memiliki 
standar yang baku mengenai 
kualitas tebu 

18 0.32 98.65 

A18 
Ketidaktahuan petani mengenai 
metode penyimpanan bibit yang 
baik oleh petani 

16 0.28 98.93 

A15 
Keadaan permintaan pasar yang 
fluktuatif 

15 0.26 99.19 

A2 Pasokan pupuk habis 12 0.21 99.40 

A5 
Petani kurang mengetahui 
mekanisme pemberian pupuk 

12 0.21 99.61 

A24 
Fasilitas pengecekan tebu yang 
kurang memadai 

12 0.21 99.82 

A14 

Tenaga kerja banyak yang 
memutuskan kontrak kerja 
dengan perusahaan secara 
sepihak 

6 0.11 99.93 

A3 Bahan penyemprotan habis 2 0.04 99.96 

A28 
Informasi yang datang secara 
mendadak 

2 0.04 
100.0

0 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
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Gambar 4.2. Diagram Pareto Agen Risiko PG. Gempolkrep
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Dari diagram pareto tersebut maka diketahui nilai yang 

ARP yang terbesar yaitu pada A9 dimana nilai ARP ini adalah 

sebesar 2700. Masalah Transportasi adalah bagian dari riset 

perusahaan yang membahas tentang meminimumkan biaya 

transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap industri 

pasti menginginkan biaya yang minimum untuk proses 

transportasi, sehingga diperlukan suatu strategi pemecahan 

masalah yang bisa memberikan solusi yang optimal. Strategi 

dan perencanaan yang baik maka biaya untuk proses 

transportasi bisa dihemat. Strategi yang dapat diterapkan 

adalah mendistribusikan produk sesuai dengan besarnya 

kapasitas yang optimal, merencanakan dan menjadwalkan 

penggunaan transportasi tebu/gula, memprioritaskan jalur 

distribusi yang dekat, Perlu adanya pelatihan dan 

pengembangan tenaga kerja dalam pengoperasian transportasi 

dan jalur distribusi. Prinsip Pareto setidaknya bisa menunjukan 

bahwa dari sekian banyak objek ada suatu kelompok kecil objek 

vital yang sangat signifikan mendominasi hasil (Sutardi, 2010). 

4.4.3 Korelasi antara Strategi Mitigasi dengan Agen Risiko 

Penentuan nilai korelasi antara strategi mitigasi dengan 

agen risiko bertujuan untuk mengetahui hubungan dan 

pengaruh strategi mitigasi terhadap agen risiko yang muncul. 

Penilaian dilakukan menggunakan kuesioner yang dilakukan 

oleh responden dari PG Gempolkrep . Jumlah responden pada 

penilaian korelasi antara strategi mitigasi dengan agen risiko 

berjumlah 4 orang. Skala yang digunakan untuk penilaian 

korelasi ini adalah 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan 

korelasi, skala 1 menunjukkan hubungan korelasi yang rendah, 

skala 3 menunjukkan hubungan korelasi yang sedang, dan 

skala 9 menunjukkan hubungan korelasi yang kuat. Hasil 

penilaian korelasi antara agen risiko dan strategi risiko dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 
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4.4.4 Perhitungan Total Effectiveness dan Hasil Penilaian 

Degree of Difficulty 

Setelah memperoleh penilaian korelasi antara agen risiko 

dan strategi mitigasi maka tahap selanjutnya adalah menghitung 

nilai Total Effectiveness.  Perhitungan nilai Total Effectiveness 

bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dari setiap strategi 

mitigasi yang dirancang untuk menangani agen risiko yang 

muncul. Nilai Total Effectiveness diperoleh dari perhitungan 

dengan menggunakan rumus pada persamaan (5), misal nilai 

Total Effectiveness (TEk) untuk agen risiko PA1 adalah sebagai 

berikut: 

Total Effectiveness: (9 x 2700) = 24300 

Nilai 24300 menunjukan tingkat efektivitas suatu strategi 

mitigasi untuk diterapkan dalam rangka mengurangi agen risiko. 

Nilai ini berasal dari perhitungan antara nilai korelasi antara 

strategi mitigasi dengan agen risiko serta nilai potensi risiko 

yang muncul pada setiap agen risiko. Pada Tabel 4.3. dapat 

dilihat hasil perhitungan dari nilai Total Effectiveness. PA1, PA2 

dan PA3 memiliki nilai TEk sebesar 24300, sedangkan PA4 

memiliki nilai sebesar 8100. 

 

4.4.5 Perhitungan Rasio Effectiveness to Difficulty 

Setelah dilakukan perhitungan nilai dari Total 

Effectiveness dan penilaian Degree of Difficulty maka akan 

dapat dilakukan perhitungan Effectiveness to Difficulty. 

Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan ranking prioritas 

dari strategi mitigasi yang ada. Nilai Effectiveness to Difficulty 

diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus yang 

ada pada persamaan (7). 
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Contoh perhitungan nilai Effectiveness to Difficulty untuk agen 

risiko PA1 adalah sebagai berikut: 

Effectiveness to Difficulty (ETDk) : 
 24300

3
= 8100 

Tabel 4.3. House of Risk Fase 2 

Risk 
Agent 

Mitigation Strategy 
ARP 

PA1 PA2 PA3 PA4 

A9 9 9 9 3 2700 

TEk 24300 24300 24300 8100   

Dk 3 4 4 5   

Etd 8100 6075 6075 1620   

Ranking 1 2 2 4   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Nilai 8100 merupakan nilai effectiveness to difficulty yang 
menunjukan tingkat efektivitas strategi setelah dilakukan 
pertimbangan terhadap kemampuannya untuk diterapkan pada 
suatu badan usaha. Tinggi nilai dari effectiveness to difficulty 
maka strategi tersebut akan menjadi prioritas untuk diterapkan 
pada suatu badan usaha. Hasil dari perhitungan effectiveness to 
difficulty dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Hasil perhitungan dari Effectiveness to Difficulty 
menunjukan bahwa prioritas strategi yang akan diterapkan, 
berikut urutan strategi yang diusulkan untuk rantai pasok PG. 
Gempolkrep. 

 Mendistribusikan produk sesuai dengan besarnya 
kapasitas yang optimal (PA1) 
Strategi mitigasi yang berada pada urutan pertama adalah 
PA1 dengan nilai 8100. Strategi ini digunakan untuk 
menangani agen risiko yang dapat menyebabkan kerugian 
dari aspek transportasi di PG. Gempolkrep. Strategi ini 
juga dapat diterapkan dari aspek biaya dan sumber daya. 
Sistem Pengangkutan tebu merupakan kegiatan yang 
penting dalam mendukung sistem tebang angkut. Menurut 
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Noermansyah (2007) manajemen sistem tebang angkut 
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan 
tebang angkut diukur dari kemampuan keberlanjutan 
pasokan bahan baku tebu yang layak giling. Truck ukuran 
kecil berkapasitas 5-9 ton sedangkan truck besar 
berkapasitas 24-26 ton. 

 Merencanakan dan menjadwalkan penggunaan 
transportasi tebu/gula (PA2) 
Strategi selanjutnya adalah PA2 dengan nilai 6075 yaitu 
merencanakan dan menjadwalkan penggunaan 
transportasi tebu/gula. Usulan strategi ini dikarenakan 
kemampuan sumberdaya dan kemampuan perusahaan 
kurang dalam melaksanakan strategi ini. Perencanaan 
transportasi angkut tebu/gula dilakukan supaya tidak 
terjadi overload atau delay yang lama, sehingga akan 
mempengaruhi mutu dan kualitas tebu/gula. 

 Memprioritaskan jalur distribusi yang dekat (PA3) 
Strategi PA3 dengan nilai 6075 yaitu memprioritaskan jalur 
distribusi yang dekat. Perusahaan harus memiliki alamat 
distributor dengan lengkap. Hal ini bertujuan untuk 
mengukur tingkat efisien penggunaan transportasi, supaya 
biaya operasional transportasi tidak membengkak. Usulan 
strategi ini disesuaikan dengan kapasitas sumberdaya 
manusia maupun sumberdaya yang lainnya. Jalur 
distribusi tebu dimulai dari petani awal yang memesan 
hingga petani akhir sehingga truck pengangkut tebu bisa 
lebih optimal. 

 Perlu adanya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja 
dalam pengoperasian transportasi dan jalur distribusi 
(PA4) 
Strategi PA4 dengan nilai 1620 yaitu adanya pelatihan dan 
pengembangan tenaga kerja dalam pengoperasian 
transportasi dan jalur distribusi. Strategi ini sulit untuk 
dilaksanakan karena terkendala aspek dana. 
Pengembangan tenaga kerja perlu adanya pelatihan yang 
membutuhkan biaya, sehingga susah untuk diterapkan di 
perusahaan. 




