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RINGKASAN 

 Perkembangan konsumsi minuman herbal akhir-akhir ini 
banyak diminati di Indonesia seperti jamu yang berasal dari 
empon. King Betiri merupakan salah satu produsen  empon 
instan di Desa Andongrejo, Kabupaten Jember. Permasalahan 
yang dihadapi oleh King Betiri adalah keterbatasan persediaan 
bahan baku, kualitas bahan baku dan produk yang kurang 
maksimal dan tingginya biaya pemasaran. Keterbatasan 
persediaan bahan baku ini terjadi karena cuaca yang tidak 
menentu. Kualitas produk yang kurang maksimal disebabkan 
karena proses penyimpanan bahan baku yang terlalu lama 
sehingga mempengaruhi kualitas bahan baku dan produk. 
Tingginya biaya pemasaran menjadi permasalahan karena 
biaya transportasi yang dikeluarkan untuk luar wilayah Jember 
terlalu mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi risiko rantai pasok , kemudian melakukan 
pengukuran serta penilaian risiko rantai pasok, dan menentukan 
strategi untuk meminimumkan risiko rantai pasok pada King 
Betiri. Variabel-variabel yang digunakan antara lain variabel 
bahan baku, variabel proses, dan variabel pemasaran serta 
responden pakar yang digunakan pada penelitian ini ada 4. 4 
responden tersebut adalah satu dari pihak supplier King Betiri, 
Pemilik King Betiri dan tenaga kerja King Betiri serta 1 pihak 
retailer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Fuzzy FMEA untuk penilaian risiko dan metode AHP untuk 
penentuan alternatif strategi. 
 Pada proses identifikasi rantai pasok di UKM King Betiri 
diperoleh 13 risiko rantai pasok. 5 risiko terdapat dalam variabel 
bahan baku, 4 risiko dalam variabel produksi dan 4 risiko dalam 
variabel pemasaran. Hasil penilaian risiko rantai pasok diperoleh 
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risiko tertinggi pada variabel bahan baku sebesar (5,06) untuk 
risiko ketersediaan empon yang fluktuatif, variabel produksi 
yaitu kapasitas produksi empon instan yang fluktuatif sebesar 
(5,07) dan variabel pemasaran yaitu kekurangan persediaan 
empon instan sebesar (5,63). Hasil penilaian risiko tersebut 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi alternative 
dalam meminimasi risiko. Berdasarkan perhitungan AHP, 
variabel bahan baku memperoleh prioritas paling tinggi dengan 
nila I  bobot kepentingan sebesar 0,63 dimana variabel bahan 
baku  memiliki pengaruh yang lebih penting daripada variabel 
produksi dan pemasaran. Pada penyusunan strategi didapatkan 
9 strategi yang tepat dan terbagi dalam 3 variabel. Pada 
variabel bahan baku strategi alternative yang memiliki bobot 
tertinggi adalah perbaikan sistem pengadaan bahan baku 
(0,383), variabel produksi yaitu pelatihan tenaga kerja (0,383), 
dan variabel pemasaran yaitu perbaikan akses informasi 
(0,418). 
Kata kunci: Empon Instan, Rantai Pasok, Risiko, Strategi 
Minimasi  
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SUMMARY 
The development of consuming herbal drink is currently in 

demand in Indonesia such as herb made of empon. King Betiri 
is one of producers of instant empon in Andongrejo Village, 
Jember District. The problems faced by King Betiri are the 
limitation of raw material, raw material’s quality and less 
maximum product and high cost of marketing. The limitation of 
raw material occurs because of unpredictable weather. Less 
maximum quality product is caused by over long storage of raw 
material so it affects quality of raw material and product. The 
high cost of marketing becomes the problem because 
transportation cost for Jember area is too expensive. The aim of 
this research was to identify supply chain product risk, conduct 
the measurement and value supply chain product risk and 
decide to minimize supply chain product risk for King Betiri. the 
variables used raw material variable, process variable and 
marketing variable as well as experts’ respondent. There were 4 
respondents which were supplier of King Beriti, owner of King 
Betiri, employee of King Betiri and retailer. Method used in this 
research was Fuzzy FMEA to risk assessment and AHP method 
to determine alternative strategy.  

In identification process, supply chain in UKM King Betiri 
was obtained 13 supply chain risks. 5 risks were in raw material 
variable, 4 risks were in production variable and 4 risks in 
marketing variables. The result of assessment of supply chain 
risk was obtained the highest risk in raw material variable of 
(5.06) for fluctuating empon availability risk, production variable 
was fluctuating instant empon production of (5.07) and 
marketing variable was lack of instant empon availability of 
(5.63). the result of risk assessment was used as basic to 
determine alternative strategy in minimizing risk. Based on the 



xii 
 

AHP calculation, raw material variable obtained the highest 
priority with value I importance weight of (0.63) in which raw 
material variable had more important variable than production 
and marketing variables. In making strategy, 9 proper strategies 
were divided into 3 variables. The raw material variable of 
alternative strategies which had the highest weight was 
improvement of procurement systems of raw material of (0541),  
labor training of production variable (0,383) and marketing 
variable was improvement of information access of (0.418).  

 
Key words: Instant Emon, Supply chanin, Risk, Minimization 
strategy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan konsumsi minuman herbal akhir ini banyak 
diminati di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi 
tersendiri dengan minuman herbal seperti jamu yang telah 
dipercaya sejak dahulu. Irwan dalam surat kabar Surabaya 
Bisnis (2016), memaparkan sebanyak 60% total pasar jamu di 
Indonesia diserap oleh wilayah Jawa Timur.  Jamu sendiri kini 
mengalami banyak perkembangan salah satunya dengan 
tersedianya jamu instan, yang berbahan dasar empon atau 
rempah-rempah Indonesia.  Pada wilayah Jawa Timur memiliki 
kelompok usaha yang menghasilkan produk empon instan yakni 
King Betiri di Kabupaten Jember. 
    Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo merupakan salah 
satu desa di wilayah Kabupaten Jember, desa yang 
menghasilkan tanaman empon. Desa Andongrejo adalah desa 
yang terletak di wilayah Taman Nasional Meru Betiri, yang 
merupakan desa penghasil empon instan.  King Betiri berdiri 
pada tahun 2015 dibawah binaan Taman Nasional Meru Betiri. 
Kelompok usaha King Betiri saat ini memiliki 5 produk empon 
instan  kategori minuman instan yang telah dipasarkan. Produk 
minuman segar tersebut yakni, jahe instan, kunyit asam instan, 
temulawak instan, lidah buaya instan, dan minuman kunci sirih 
instan.  Setiap minggunya dilakukan proses produksi 5 macam 
jenis produk empon instan dengan kapasitas produksi masing-
masing 2kg. Selama ini, King Betiri telah memasarkan 
produknya di wilayah Kabupaten Jember dan Banyuwangi. 
      Menurut Suksesi (2013), keseluruhan kegiatan yang 
berhubungan dengan perubahan dan aliran barang/ jasa 
termasuk didalamnya aliran informasi yang mendukung sumber 
bahan baku hingga menjadi produk akhir merupakan system 
rantai pasok. Koordinasi dan integrasi merupakan salah satu 
aspek penting dalam rantai pasok, karena suatu keputusan 
yang akan diambil akan mempengaruhi seluruh rantai pasokan 
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yang terkait. Rantai pasok atau supply chain lebih mengarah 
pada bagaimana suatu produsen mengatur arah pemasokan 
barang hingga pendistribusian produk ke pelanggan akhir. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa supply 
chain merupakan sesuatu yang kompleks karena melibatkan 
banyak pihak dalam kegiatannya, dimulai dari pemasok, 
distributor, hingga pengguna akhir (Hayati, 2014).   
    Pada pelaksanaanya kegiatan rantai pasok tentu tidak mudah 
terdapat beberapa risiko yang dihadapi. Risiko menurut 
Badariah dkk (2012) adalah probabilitas suatu kejadian yang 
mengakibatkan kerugian ketika kejadian itu terjadi dalam 
periode tertentu. Kehadiran risiko sendiri dalam berbagai bidang 
dipandang memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam proses 
produksi ataupun proses lain yang terkait, maka dari itu perlu 
suatu konsep manajemen risiko yang baik. Komponen dalam 
manajemen risiko meliputi: identifikasi dan pengukuran risiko, 
mengevaluasi alternatif manajemen risiko, dan menyesuaikan 
pengendalian risiko kepada masing-masing pelaku dalam 
kelembagaan rantai pasok terkait (Aini dkk, 2014). 
    Permasalahan yang dihadapi King Betiri adalah keterbatasan 
persediaan bahan baku, kualitas bahan baku dan produk yang 
kurang maksimal serta tingginya biaya pemasaran. 
Keterbatasan persediaan bahan baku ini terjadi karena cuaca 
yang tidak menentu. Kualitas produk yang kurang maksimal 
disebabkan karena proses penyimpanan bahan baku yang 
terlalu lama sehingga mempengaruhi kualitas bahan baku dan 
produk. Tingginya biaya pemasaran menjadi permasalahan 
karena biaya transportasi yang dikeluarkan untuk luar wilayah 
Jember dan Banyuwangi terlalu mahal. Permasalahan-
permasalahan tersebut, memungkinkan terjadinya risiko di King 
Betiri yang belum dipertimbangkan sehingga dapat memicu 
terjadinya risiko-risiko yang lain. Melihat permasalahan tersebut, 
perlu dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko 
rantai pasok di King Betiri. Berdasarkan hasil penilaian risiko 
tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan 
strategi yang tepat untuk usaha meminimasi risiko dengan 
menggunakan metode  AHP.  
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    Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Fuzzy 
FMEA, atau failure mode effect analysis merupakan analisis 
kualitatif terhadap identifikasi risiko, dan dapat diaplikasikan 
secara universal pada berbagai jenis industri (Cameron dan 
Raman, 2005). Ko (2013) menyatakan FMEA telah populer 
digunakan untuk melakukan pencegahan risiko. Identifikasi 
risiko pada FMEA dapat dievaluasi dengan melakukan 
perhitungan jumlah prioritas risiko (RPN). Nilai RPN dapat 
diketahui dari jumlah perkalian 3 faktor yakni S, O, dan D, faktor 
S atau severity menjelaskan tentang tingkat keparahan, faktor O 
atau Occurance menjelaskan tentang kejadian dan faktor D atau 
Detection menjelaskan tentang kemampuan mendeteksi suatu 
kegagalan. Pada Fuzzy FMEA penilaian dilakukan dengan 
mengubah RPN menjadi FRPN yang nantinya dapat 
mengurutkan tingkat keparahan risiko dari yang terbesar ke 
yang terkecil (Chin dkk, 2009). Logika Fuzzy sendiri merupakan 
salah suatu metode untuk melakukan analisa sistem yang 
mengandung ketidakpastian (Kusumadewi, 2002).  Chen 
(2007), memandang metode Fuzzy FMEA hanya menilai risiko 

saja tidak ada pertimbangan strategi minimasi risiko. Strategi 
meminimalkan risiko dapat dilakukan dengan menghitung bobot 
dari setiap proses rantai pasok yang ada di King Betiri. 
Pembobotan tersebut dapat dilakukan menggunakan metode  
AHP (Analitycal Hierarchy Process), metode ini dapat 
menghasilkan bobot risiko dari masing-masing tahapan proses 
rantai pasokan. Hasil dari nilai yang komplek dan cenderung 
rumit pada FMEA dapat dipertimbangkan dengan faktor 
kesamaran dalam menilai kriteria risiko dengan pendekatan 
AHP. Hasil lain yang dapat diperoleh dengan metode  AHP 
adalah pengendalian risiko yang dominan dan dapat mengelola 
solusi kinerja rantai pasok produk (Setiyoko, 2005).   
   
1.2 Rumusan Masalah 
    Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada 
adalah: 

1. Bagaimana identifikasi kelembagaan rantai pasok empon 
instan yang ada di King Betiri? 
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2. Bagaimana  penilaian risiko rantai pasok empon instan 
yang ada di King Betiri? 

3. Bagaimana alternatif strategi minimasi risiko rantai pasok 
empon instan yang dapat dilakukan pada King Betiri? 

1.3 Tujuan 

   Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah: 
1. Mengidentifikasi kelembagaan rantai pasok empon 

instan yang ada di King Betiri 
2. Menilai risiko terhadap rantai pasok empon instan yang 

ada di King Betiri 
3. Menentukan alternatif strategi minimasi risiko rantai 

pasok empon instan pada King Betiri 

1.4 Manfaat 

     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi King Betiri, digunakan untuk menerapkan strategi 
minimasi risiko rantai pasok guna meningkatkan proses 
produksi 

2. Bagi Taman Nasional Meru Betiri, digunakan untuk 
melakukan pembinaan untuk meminimalkan risiko rantai 
pasok 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Empon Instan 

     Empon instan adalah minuman alami yang menyehatkan 
yang terbuat dari empon-empon yang diolah menjadi minuman 
instan yang berkhasiat. Empon-empon Instan sangat digemari 
masyarakat karena disamping berkhasiat bagus rasanya juga 
enak dan segar.Terdapat beberapa bahan yang dapat diolah 
menjadi empon instan, seperti jahe, temulawak, kunyit dan 
sebagainya (Pramudya, 2016). 

Hambali dkk (2005) mengungkapkan bahwa rempah-rempah 
dalam bentuk bubuk atau serbuk kering lebih disukai konsumen 
karena kepraktisannya. Meskipun demikian, konsumen tetap 
menginginkan terjaganya zat-zat penting dari bahan yang 
diolah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengolahan yang 
lepat karena memiliki khasiat yang sama seperti bahan 
segarnya. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan rempah-
rempah berbentuk kering. Bentuk serbuk juga memudahkan 
konsumen dalam penggunaan produk. 

Menurut Standar Nasional Indonesia 01-4320-1996, serbuk 
minuman tradisional adalah produk bahan minuman berbentuk 
serbuk atau granula yang dibuat dari campuran gula dan 
rempah-rempah dengan atau tanpa penambahan bahan 
makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. 
Tabel 2. 1 Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional Menurut Badan 

Standarisasi Nasional Indonesia 01-4320-1996 

NO Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan :  
Warna  
Bau  
Rasa  

skor  
skor  
skor  

normal  
normal, khas 
rempah-rempah  
normal, khas 
rempah-rempah  

2 Air, b/b  %  maks. 3,0  
3 Abu, b/b  %  maks. 1,5  
Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1996) 
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Tabel 2. 1 Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional Menurut Badan 
Standarisasi Nasional Indonesia 01-4320-1996 (Lanjutan) 

NO Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

4 Jumlah gula (dihitung 
sebagai sakarosa), b/b  

%  maks. 85,0  

5 Bahan tambahan  
Pemanis buatan  
- Sakarin  
- Siklamat  
Pewarna tambahan  

- Tidak boleh ada  
Tidak boleh ada  
Sesuai SNI 01-
0222-1995  

6 Cemaran :  
Timbal (Pb)  
Tembaga (Cu)  
Seng (Zn)  
Timah (Sn) 

mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  

maks. 0,2  
maks. 2,0  
maks. 50  
maks. 40,0  

7 Cemaran arsen (As)  mg/kg  maks. 0,1  
8 Cemaran mikroba :  

Angka lempeng total  
Coliform  

koloni/gr  
APM/gr  

3 x 103  
< 3  

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1996) 

2.2 Rantai Pasok 

     Rantai pasok atau supply chain adalah suatu sistem tempat 
organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada 
para pelangannya. Rantai ini juga merupakan jaringan atau 
jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang 
mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin 
menyelanggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut 
(Hidaya dan Baihaqi, 2014). Menurut Ross (2003), terdapat 3 
bagian yang berperan dalam supply chain yaitu: 
1. Upstream supply chain 

Pada bagian yang disebut dengan upstream supply 
chain  adalah suatu hubungan yang telah terbina antara 
produsen dengan supplier awal dalam rantai pasok. 

2. Internal Supply Chain 
Pada bagian ini mengarah kepada semua proses yang 

terjadi dalam organisasi yang terkait. Proses tersebut 
meliputi perubahan input dari supplier menjadi output yang 

kemudian didistribusikan ke pelanggan akhir. 
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3. Downstream supply chain 
Pada bagian mencakup semua proses kegiatan akhir 

dalam rantai pasok yakni pendistribusian produk ke 
pelanggan akhir. 

     Rantai pasok merupakan suatu kesatuan sistem pemasaran 
yang mencakup keterpaduan antar pelakunya sehingga dapat 
memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pelaksanaan rantai 
pasok meliputi pengenalan anggota rantai pasokan dan dengan 
siapa dia berhubungan, proses apa yang dilakukan pada tiap 
hubungan antara pelaku dari rantai pasok. Tujuannya adalah 
untuk memenangkan persaingan dan keuntungan bagi 
perusahaan dan seluruh anggota, termasuk pada konsumen 
akhir. Rantai pasok adalah sekumpulan aktifitas (dalam bentuk 
entitas/fasilitas) yang terlibat dalam proses transformasi dan 
distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam 
sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari 
definisi ini, maka suatu rantai pasok terdiri dari perusahaan yang 
mengangkut bahan baku dari bumi/alam, perusahaan yang 
mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi 
atau komponen, supplier bahan- bahan pendukung produk, 
perusahaan perakitan, distributor, dan retailer yang menjual 
barang tersebut ke konsumen akhir. Ada 3 macam hal yang 
harus dikelola dalam supply chain yaitu: Pertama, aliran barang 

dari hulu ke hilir contohnya bahan baku yang dikirim dari 
supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, 
pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Kedua, aliran uang dan 
sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu dan ketiga adalah 
aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau 
sebaliknya (Paoki dkk, 2016). 

2.3 Manajemen Resiko 

     Manajemen risiko berhubungan dengan pengelolaan potensi-
potensi risiko dengan cara mengidentifikasi, mengukur,  dan 
mengelola risiko-risiko tersebut (Hidayat, 2012). Zein (2008) 
menyatakan manajemen risiko dapat mengatasi sutau 
ketidakpastian dengan melakukan penilaian risiko yang 
selanjutnya dapat dijadikan strategi untuk mengelola risiko. 
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Pengelolaan manajemen risiko menurut Sholihin (2010) 
bertujuan untuk dapat meminimalisasi kerugian dari berbagai 
risiko yang uncontrolled. Secara tidak langsung melalui 

pengololaan manajemen risiko dapat dilakukan perencanaan 
strategi minimasi risiko dengan tujuan memperkecil dampak 
risiko yang ada (Susilo dan Kaho, 2008). Fokus manajemen 
risiko yang baik dengan mengidentifikasi, mengelola dan 
mengendalikan risiko (Irawan dkk, 2017). 

2.3.1 Identifikasi Risiko 

     Menurut Darmawi (2008) tahapan pertama dalam proses 
manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko 
merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus 
menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan 
timbunya risiko. Proses ini merupakan salah satu proses 
terpenting karena dari proses ini semua kemungkinan 
munculnya risiko dapat diketahui. Proses ini harus dilakukan 
secara cermat dan komprehensif sehingga tidak ada risiko yang 
terlewatkan. 
      Setelah proses identifikasi semua risiko-risiko yang terjadi 
dilakukan, diperlukan suatu tindak lanjut untuk menganalisis 
risiko-risiko tersebut. Menurut Al-Bahar dan Carndall (2005), 
yang dibutuhkan adalah menentukan signifikansi atau dampak 
dari risiko tersebut. Analisis tersebut melalui analisis probabilitas 
sebelum memasuki tahapan selanjutnya. 

2.3.2 Pengukuran Risiko 

     Pengukuran risiko merupakan tahapan setelah identifikasi 
risiko dilakukan. Pada proses ini digunakan untuk 
memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian dan 
probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas 
bersifat subjektif dan lebih menggunakan nalar dan 
pengalaman. Beberapa risiko sangat mudah diukur tetapi sulit 
untuk menentukan probabilitas suatu kejadian yang sangat 
jarang terjadi (Suswinarno, 2012).  
     Manajemen risiko berhubungan dengan pengelolaan potensi-
potensi risiko dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan 
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mengelola risiko-risiko tersebut (Hidayat dkk, 2012). Menurut 
Suharjito dkk (2010), faktor risiko rantai pasok pada hortikultura 
yang berada pada tingkat petani adalah risiko mutu, risiko 
harga, risiko lingkungan, risiko pasokan, dan risiko pasar. 
Pengaruh dari risiko-risiko tersebut dapat diukur dengan 
mengalikan frekuensi setiap kejadian dan dampak dari kejadian 
tersebut. Risiko dapat timbul dari setiap kejadian dan dapat 
dikelola berdasarkan kebutuhan organisasi (Badariah dkk, 
2012). 

2.3.3 Penilaian Risiko 

     Penilaian risiko merupakan bagian terpenting dalam 
menjamin kelangsungan suatu usaha. Dampak dari terjadinya 
risiko adalah kerugian baik secara pendapatan atau citra suatu 
kelompok. Penilian risiko menjadi dangat penting karena dapat 
mengukur dampak yang akan terjadi dan dapat diantisipasi. 
Teknik penilaian risiko yang dikembangkan menjadi dua bagian 
yakni penilaian kemungkinan risiko dan penilaian terhadap 
dampak risiko (Hadiguna, 2012). 
    Menurut Fu (2012), penilaian risiko menjadi suatu hal yang 
sangat vital untuk proses perancangan rantai pasok, dalam 
mendapatkan nilai tambah yang seimbang. Pembagian 
keuntungan risiko rantai pasok yang seimbang merupakan 
suatu aktivitas penting yang harus dianalisa dalam rantai pasok. 
Tahapan ini mencakup aktivitas-aktivitas untuk menilai dan 
mengevaluasi risiko-risiko. Pada penilaian risiko ini nantinya, 
akan menyeleksi manajemen risiko dan mendefinisikan rencana 
risiko. Sasaran dari penilaian risiko ini adalah memberi 
pemahaman pada manajemen mengenai dimana kemungkinan 
risiko terbesar berada (Sijabat, 2012). 

2.5 Strategi Minimasi 

     Strategi minimasi risiko merupakan strategi yang ditujukan 
untuk memperkecil dampak risiko yang ada. Pada tahap proses 
perencanaan risiko, rata-rata telah melakukan perhitungan dari 
masing-masing risiko kunci yang telah disetujui dan 
mengidentifikasi strategi untuk menangani risiko tersebut 
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(Sommerville, 2015). Menurut Tang (2012), terdapat empat 
pendekatan dalam meminimasi risiko yaitu supply management, 
product management, demand management, dan information 
management. Keempat pendekatan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki operasi yang ada dalam rantai pasok dengan 
kolaborasi sebagai berikut: 

1. Perusahaan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi 
dengan partner upstream untuk memastikan efisiensi 
pada pasokan material sepanjang rantai pasok. 

2. Perusahaan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi 
dengan partner down stream yang dapat mempengaruhi 

permintaan dengan cara yang menguntungkan. 
3. Perusahaan dapat memodifikasi produk dan design 

proses sehingga memudahkan pertemuan demand dan 
supply 

4. Perusahaan dapat memperbaiki kordinasi dan 
kolaborasinya jika dapat mengakses tipe informasi yang 
tersedia pada partner supply chain. 

    Strategi dalam meminimasi risiko dapat menggunakan 
strategi manajemen risiko. Pemilihan strategi manajemen risiko 
dapat dipilih sebagai alternatif pengambilan keputusan dalam 
penanganan risiko (NSW Departement of State and Regional 
Development, 2005). Menurut Ritchie (2010), pemilihan strategi 

secara umum secara prinsip dapat dibagi menjadi tindakan 
penghindaran, pengurangan, pengalihan, dan penerimaan 
risiko. Pengukuran suatu risiko dapat mempengaruhi risiko yang 
lainnya yang berhubungan, sedangkan  beberapa risiko dapat 
dikerucutkan menuju satu risiko. Dalam pemilihan strategi risiko, 
dapat dikumpulkan beberapa risiko terkait untuk menetapkan 
suatu manajemen risiko. 

2.6 Variabel Risiko Rantai Pasok 

     Bahan baku pembuatan empon instan yang utama yakni 
empon-empon. Ketersediaan empon-empon yang fluktuatif 
menjadikan ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya risiko dalam proses produksi empon instan. 
Soekartawi (2012) menyatakan bahwa bahan baku merupakan 
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bahan dasar atau bahan pokok yang merupakan intisari suatu 
produk yang akan dihasilkan. Pada pengolahan hasil pertanian, 
penyediaan bahan baku seharusnya secara kontinyu setiap 
saat. Ketersediaan bahan baku ini, baik yang dihasilkan oleh 
petani maupun dihasilkan oleh orang lain perlu dipastikan 
ketersediaannya secara kontinyu dalam jumlah yang cukup. 
Indikator yang menjadi komponen dalam variabel bahan baku 
menurut Suryani (2010), meliputi keterlambatan pasokan bahan 
baku, kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar, harga 
bahan baku yang fluktuatif, ketersediaan bahan baku yang 
rendah, dan keadaan bahan baku yang cacat. 
     Efektifitivas proses produksi secara tidak langsung 
dipengaruhi oleh ketersediaan mesin dan peralatan. Mesin dan 
peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus selalu 
terjamin tetap tersedia untuk dapat digunakan sehingga perlu 
dilakukan pemeliharaan dan perawatan. Faktor lain yang 
mempengaruhi proses produksi yakni tenaga kerja atau sumber 
daya manusia selaku pelaksana pengoperasian sistem produksi 
agar terlaksana dengan baik (Assauri, 1998). Produk olahan 
hasil pertanian tidak dapat dihindari dari kerusakan produk, 
kerusakan produk sendiri dapat digolongkan menjadi dua. 
Golongan pertama adalah kerusakan produk secara alamiah 
dari produk yang tidak dapat dicegah meski dengan 
pengemasan sekalipun yakni, perubahan kimia, fisik, biokimia, 
serta mikrobiologi. Golongan kedua disebabkan karena faktor 
lingkungan yang mana dapat dikontrol dengan pengemasan 
yang dapat digunakan. Kerusakan tersebut seperti kerusakan 
mekanis, perubahan kadar air bahan, absorpsi, dan interaksi 
dengan oksigen (Winarno dan Jeni, 1998). Berdasarkan uraian 
tersebut didapatkan indikator komponen risiko seperti 
kontaminasi debu, rambut dan benda asing laiinya saat 
produksi, keterlambatan atau penundaan pengolahan bahan 
baku, kapasitas produksi yang fluktuatif dan kerusakan mesin 
dan peralatan pada proses produksi (Yusup, 2011). 
     Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dalam 
perusahaan, dimana  kegiatan pemasaran secara langsung 
mengarah pada tujuan perusahaan yakni meningkatkan volume 
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penjualan yang nantinya akan mendapatkan laba yang optimal 
(Fitriyono, 2014). Menurut Kotler (2007) kunci untuk dapat 
meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif dari para 
pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna 
menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar. 
Indikator dalam variabel pemasaran menurut Baharudin (2012) 
antara lain permintaan produk yang fluktuatif, keterlambatan 
pengiriman produk, pesaing dengan produk sejenis, dan 
pesaing subtitusi dari produk sejenis. 

2.7 Fuzzy Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

    Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai 

kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Alasan-
alasan menggunakan logika fuzzy  yaitu mudah dimengerti 
sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data, dan mampu 
mengakomodir para pakar dengan menggunakan bahasa alami 
(Kusuma, 2003). Penerapan konsep Fuzzy untuk memperjelas 
pengkaburan dari penilaian responden. Iqbal et al (2013) 
menyatakan Fuzzy FMEA adalah pengembangan metode 
FMEA yang mampu memberikan fleksibilitas terhadap 
ketidakpastian yang disebabkan oleh samarnya informasi  yang 
dimiliki maupun unsur preferensi subyektif yang digunakan 
dalam penelitian. Pada Fuzzy FMEA ddigunakan tiga fungsi 
keanggotaan berdasarkan tiga faktor yakni faktor Saverity, 
Occurence dan Detection (Wang et al, 2009).  Penilaian ketiga  
faktor –faktor menggunakan metode  fuzzy FMEA dapat 
dilakukan dengan mengumpulkan opini subyektif, menentukan 
fuzzy risk priority number (RPN) untuk setiap mode kegagalan. 
Kategori variabel input dalam FMEA ditunjukkan dalam Tabel 
2.2 
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Tabel 2.2 Kategori variabel input Fuzzy FMEA 
Nilai Input 

Kategori 
Kejadian Dampak Deteksi 

1 1 1 Sangat Rendah 
(VL) 

2,3 2,3 2,3 Rendah (L) 

4,5,6 4,5,6 4,5,6 Sedang (M) 

7,8 7,8 7,8 Tinggi (H) 

9.10 9,10 9,10 Sangat Tinggi 
(VH) 

Sumber: Suharjito, 2011 
  
     Menurut Kutlu dan Mehmet (2012) Fuzzy FMEA berbeda 
dengan FMEA tradisional yang mana pada fuzzy FMEA terdapat 
kelebihan untuk mendefinisikan Fuzzy RPN sebagai produk dari 
S, O dan D. Dengan mempertimbangkan bobot kepentingan 
relatifnya menurut pakar. Kelebihan lain dari fuzzy FMEA yakni 
kepentingan dari setiap ahlinya tidak akan sama karena adanya 
perbedaan bobot presentasi pada setiap ahli dengan 
memperhatikan prioritas berdasarkan pengetahuan para ahli. 
Fuzzy FMEA memungkinkan data kuantitatif dan informatif 
samar-samar serta kualitatif  yang akan digunakan dan dikelola 
secara konsisten. 
     Ellianto et al (2015), menyatakan metode Fuzzy FMEA 
diawali dengan menentukan nilai efek kegagalan (Saverity), 
peluang kegagalan (Occurence) dan deteksi kegagalan 
(Detection) dari tiap tahap FMEA. Setelah mendapatkan nilai S, 
O dan D maka selanjutnya nilai tersebut dijadikan input dalam 
perhitungan fuzzy, nantinya output yang didapatkan dari 
perhitungan tersebut adalah nilai Fuzzy Risk Priority Number 
(FRPN). FMEA mempertimbangkan pendekatan Fuzzy  
menggunakan ahli yang dapat digambarkan dari faktor risiko S, 
O, dan D dengan menggunakan istilah linguistik fuzzy. Variabel 
linguistik digunakan untuk mengevaluasi tiga faktor risiko S, 
O,dan D sebagai interpretasi dari skala 10 point nilai faktor 
FMEA.   
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2.8 Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

    Suryadi dan Ramadhani (2000) menyatakan, AHP adalah 
suatu model pengambilan keputusan yang bersifat 
komprehensif. AHP mempunyai kemampuan untuk 
memecahkan masalah yang multiobyektif dan multi-kriteria yang 
berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen 
dalam hierarki. AHP merupakan metode yang dapat digunakan 
dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil 
(Sestri, 2013). Hasil akhir dari AHP adalah prioritas-prioritas dari 
berbagai alternatif. Prioritas tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan alternatif terbaik. 
     Metode AHP atau Analitycal Hierarchy Process merupakan 
suatu teknik kuantitatif pengembangan untuk kasus-kasus yang 
memiliki berbagai tingkat analisis (hiararki). Metode ini dinilai 
sebagai cara yang praktis untuk mengatasi bermacam 
hubungan fungsional pada suatu jaringan yang kompleks, 
dengan menggunakan perbandingan secara berpasangan, 
menghitung faktor bobot dan menganalisisnya. Menurut 
Herjanto (2009), AHP adalah metode yang sederhana dan 
fleksibel yang dapat menampung kreativitas untuk pemecahan 
suatu masalah. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan 
suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan 
dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu 
hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi 
nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel 
secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Berbagai 
pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk 
menentapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan 
berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut 
(Marimin, 2004). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

     Penilaian terdahulu terkait dengan risiko rantai pasok dengan 
Fuzzy Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah 
ini. 
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Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 
Jurnal/ 
Penelitian 

Penulis Hasil 

Journal of 
Industrian 
Research Vol 
8.  No 2. 2014 

Nasution et al  Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi 
risiko rantai pasok pada produk 
udang menggunakan metode Fuzzy 
FMEA. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menghasilkan model 
identifikasi dan evaluasi risiko rantai 
pasok udang. Identifikasi risiko akan 
dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan What if analyisis dan 
evaluasi risiko yang dikembangkan 
dengan mengunakan model fuzzy  
FMEA dengan input beberapa ahli 
dan pelaku rantai pasok. Hasil 
penelitian menunjukkan pelaku 
petani mempunyai risiko yang paling 
tinggi jika dibandingkan dengan risiko 
pada tingkat pedagang pengepul dan 
risiko agroindustri. Risiko yang 
dominan pada tingkat petani 
disebabkan oleh kegagalan panen 
akibat serangan hama dan penyakit. 
Pada pengepul risiko yang dominan 
terletak pada loyalitas pemasok. 
Sedangkan pada tingkat prosesor 
risiko yang paling dominan terletak 
pada keragaman mutu pasokan dan 
kontamnasi antibiotik pada komoditi 
udang. Secara keseluruhan model ini 
dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor risiko 
dan variabel pada tiap tingkatan 
rantai pasok serta memilih tindakan 
yang tepat untuk mengantisipasi. 
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Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Jurnal/ 
Penelitian 

Penulis Hasil 

Jurnal Teknik 
Industri Vol 14. 
No 2. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidayat, S 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi, mengevaluasi dan 
menilai risiko, kemudian melakukan 
strategi dalam mengembangkan 
model untuk mengidentifikasi dan 
memberikan peringkat strategi 
dalam upaya memberikan nilai 
tambah, terdapat 2 risikoyang paling 
penting yaitu kontinuitas rantai 
pasok dan kualitas kualitas produk. 
Hasil yang diperoleh adalah dengan 
menggunakan metode FAHP , 
strategi yang direkomendasikan 
adalah perbaikan pembangunan 
infrastruktur , penggunaan benih 
unggul dan teknik budidaya. 

Jurnal 
Manajemen 
dan 
Organisasi Vol 
1. No 2. 2010 

Suharjito, dkk 
 

Penelitian ini mengunakan model 
identifikasi risiko rantai pasok 
dengan Fuzzy AHP dan model 
evaluasi risiko rantai pasok dengan 
metode Fuzzy FMEA. Hasil dari 
penelitian ini, pada rantai pasok 
komoditas jagung petani mempunyai 
resiko pada tingkat pedagang 
pengumpul (0,157), risiko 
agroindustry (0,129), risiko 
distributor (0,098), risiko konsumen 
(0,078). Dalam manajemen risiko 
rantai pasok komoditas jagung, 
risiko kritis yang perlu ditanggulangi 
adalah risiko rendahnya mutu bahan 
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Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Jurnal/ 
Penelitian 

Penulis Hasil 

  baku, serta risiko fluktuasi harga dan 
pasokan bahan baku, serta resiko 
distorsi informasi dalam jaringan 
rantai pasok.   

Journal of 
Expert System 
with 
Application Vol 
36. 2009 

Wang et al 
 

Penelitian ini mengusulkan fuzzy 
FMEA baru yang memungkinkan 
faktor resiko dan bobot relatifnya 
untuk dievaluasi secara linguistic 
menggunakan fuzzy RPN untuk 
menentukan mode kegagalan. Hasil 
dari penelitian ini diperoleh tahapan 
untuk mendapatkan nilai FRPN. 
Tahap pertama adalah 
mengagregatkan opini subyektif 
anggota tim FMEA. Tahap kedua 
menentukan fuzzy risk priority 
number (FRPN) untuk setiap mode 
kegagalan. Tahapan ketiga 
mengkalkulasi α level dari FRPN dari 
setiap kegagalan dengan 
mengunakan solusi Model LP (grafik 
fungsi implikasi dan komposisi). 
Tahapan keempat melakukan proses 
defuzzifikasi menggunakan metode 
centroid. Tahapan kelima 
memprioritaskan mode kegagalan 
FRPN berdasarkan nilai defuzzifikasi 
model centroid. 

Proceedings of 
The World 
Congress on 
Engineering 
and Computer 
Scince Vo 2. 
October 2009 

Kim and Choi  Kesuksesan pengembangan produk 
dipasar ditentukan oleh kemampuan 
produk baru tersebut bersaing 
dipasaran sehingga sebuah 
perusahaan membutuhkan 
identifikasi faktor risiko yang 
mungkin terjadi pada proses 
pengembangan produk dan 
kemudian mengukur tingkat risiko 
tersebut. 
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Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Jurnal/ 
Penelitian 

Penulis Hasil 

  dengan menggunakan metode fuzzy 
AHP, teori ini digunakan untuk 
menentukan bobot risiko pada setiap 
pengembangan produk dengan 
melihat pada tahap mana yang 
memiliki tingkat risiko yang tinggi. 
Tingkat risiko yang tinggi inilah yang 
nantinya akan berpengaruh terhadap 
kelangsungan produk yang 
diluncurkan. Nilai dari tingkat risiko 
yang telah diperoleh nantinya juga 
dapat membantu pemilik usaha untuk 
melakukan penanganan atau tindak 
lanjut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di kelompok usaha King Betiri, 
Desa Andongrejo, Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten 
Jember, Jawa Timur. Waktu pelaksanaannya yaitu pada Juli 
2017 - Januari 2018. Setelah diperoleh data hasil penelitian 
akan dilanjutkan dengan pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

3.2 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang 
lingkup masalah. Batasan masalah dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Anggota rantai pasok empon instant di King Betiri yaitu 
supplier, King Betiri, dan retailer 

2. Variabel yang digunakan meliputi variabel bahan baku, 
proses dan pemasaran. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan 
penelitian yang harus ditetapkan terlebih dahulu secara 
sistematis sebelum melakukan pemecahan masalah yang 
dibahas, dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan dengan 
terarah dan mempermudah dalam analisa permasalahan yang 
ada. Adapun prosedur dari penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1  
1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan melalui wawancara dan 
observasi di lapang secara langsung terhadap kelompok usaha 
King Betiri di Desa Andongrejo yang berperan sebagai 
kelompok penghasil empon instan. Pada rangkaian penelitian 
pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui risiko dari masing-
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masing variabel rantai pasok yang terakait dengan melakukan 
identifikasi risiko rantai pasok yang merupakan hasil deep 
interview.  

 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 



3 

 

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi 

masalah pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi 
masalah yang akan dibahas sehingga tidak akan 
menyimpang dari pembahasan. Identifikasi masalah 
merupakan tahapan lanjutan dari survey pendahuluan. 
Masalah yang dihadapi oleh King Betiri pada rantai 
pasoknya adalah keterbatasan persediaan bahan baku, 
kualitas bahan baku dan produk yang kurang maksimal, 
serta tingginya biaya pemasaran. 

 
3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari 
informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas dengan mengunakan bantuan dari sumber 
pustaka. Studi literatur ini digunakan untuk mencari 
informasi secara teoritis. Penggunaan teori tersebut 
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Sumber literatur yang akan digunakan antara lain jurnal, 
buku, sentra penelitian terdahulu terkait dengan risiko 
rantai pasok. Teori yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah risiko, manajemen risiko, rantai pasok, risiko 
rantai pasok, Fuzzy FMEA dan  AHP. 

 
4. Penentuan Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif 
dan kuantitatif. Data primer merupakan data yang 
diperoleh langsung, pengambilan data primer dapat 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuesioner. 
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 
studi pustaka, internet, jurnal, dll. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
meliputi: 
a. Wawancara mendalam (Deep interview), metode ini 

merupakan metode tanya jawab secara mendalam 
yang dilakukan pada masing-masing pihak terkait 
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dalan penilaian risiko rantai pasok empon instan 
guna memperoleh informasi tentang permasalahan 
yang ada.  

b. Observasi, merupakan penelitian secara langsung 
untuk mengetahui kondisi dan keadaan yang ada 
dilapangan untuk mengetahui dan mempelajari 
keadaan lapang yang digunakan. Observasi akan 
dilakukan di wilayah proses produksi empon instan, 
tempat pemasok dan petani. 

c. Dokumentasi, merupakan metode penelitian yang 
dilakukan dengan melakukan pengambilan gambar 
keadaan dari proyek yang diteliti. Pengambilan 
gambar nantinya akan dilakukan di setiap 
kelembagaan rantai pasok empon instan 

d. Kuesioner, merupakan metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan 
atau peryataan tertulis kepada responden untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
 

5. Penentuan Pakar 
Responden yang dipilih dalam penelitian ini tidak 

ditentukan berapa jumlahnya akan tetapi ditentukan 
berdasarkan tingkat kompetensi pakar dalam bidangnya. 
Tingkat kompetensi pakar dalam bidangnya digunakan 
untuk mencegah kesulitan dalam penelitian ini. Jaya dkk 
(2012) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan 
dalam penentuan pakar yang akan dijadikan responden 
yaitu: 
a. Mempunyai reputasi, kedudukan, dan kredibilitas 

yang sesuai dengan topik yang diteliti 

b. Memiliki pengalaman yang kompeten sesuai dengan 
bidang yang dikaji 

c. Bersedia untuk dijadikan responden 
Responden pakar yang digunakan untuk kuisioner 
penilaian risiko pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian, 
yaitu: 
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a. Bagian bahan baku dengan 2 responden pakar yang 
terdiri dari tengkulak (1 orang) dan pihak King Betiri 
(1 orang) 

b. Bagian produksi menggunakan 1 responden pakar 
yakni pihak King Betiri (1 orang) 

c. Bagian pemasaran jadi menggunakan 2 responden 
pakar yakni pihak King Betiri (1 orang) dan retailer (1 

orang) 
Pada kuisioner penentuan strategi digunakan sebayak 2 
responden yang terdiri dari 2 orang pihak King Betiri.  
 Bobot responden pakar untuk penilaian risiko 
pada variabel bahan baku, variabel produksi, dan 
variabel pemasaran memiliki bobot yang berbeda 
dikarenakan perbedaan pengalaman dan pengetahuan 
diantara responden. Untuk bobot responden pakar dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 
Tabel 3.1 Bobot Responden Pakar 

Variabel Responden Bobot 

Bahan Baku 

Supplier 60% 

King Betiri 40% 

Produksi 

King Betiri 
(Pemilik) 

60% 

King Betiri 
(Pekerja) 

40% 

Pemasaran 

Retailer 60% 

UKM 40% 

Sumber: Data Primer, 2018 

 
6. Penyusunan Kuisioner 

Kuisioner yang dibuat digunakan untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari masing-
masing pihak yang terkait penelitian ini menggunakan 
kuisioner dua bagian, bagian pertama untuk melakukan 
identifikasi rantai pasok dan bagian kedua digunakan 
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untuk melakukan pengakajian dan pengukuran risiko 
usaha empon instan. 
Tabel 3.2 Pengkajian dan Pengukuran Risiko Pada 

Entitas Bisnis dari Sisi Kelompok Usaha King 
Betiri 

Risiko Ditinjau 
Dari: 

Komponen 

Variabel Bahan 
Baku 

1. Keterlambatan pasokan empon 
2. Kualitas empon yang tidak 

sesuai standar 
3. Harga empon yang fluktuatif 
4. Ketersediaan empon yang 

rendah 
5. Keadaan empon yang cacat 

Variabel Proses 

1. Kontaminasi debu, rambut, dan 
benda asing lainnya pada saat 
produksi 

2. Keterlambatan atau penundaan 
pengolahan empon instan 

3. Kapasitas produksi empon 
instan yang fluktuatif 

4. Kerusakan mesin dan peralatan 
pada proses produksi 

 

Variabel 
Pemasaran 

1. Kekurangan persediaan empon 
instan 

2. Kelebihan persediaan empon 
instan 

3. Pesaing substitusi empon instan 
4. Pesaing sejenis empon instan 

 
 
 

7. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen 
(Arikunto, 2002). Pada penelitian ini, uji validitas 
bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini 
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adalah validitas tampilan (face validity). Validitas 
tampilan (face validity) diperoleh berdasarkan bentuk 
dan tampilan dari kuesioner, serta untuk mengetahui 
kompetensi dari responden pakar apakah meyakinkan 
untuk mengisi  
kueisioner tersebut. 
 

8. Analisis Data 
a.  Analisis Data Menggunakan Metode Fuzzy FMEA 

(Failure Mode Effect Analysis) 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Fuzzy 
FMEA (Failure Mode Effect Analysis) dilakukan untuk 
mengidentifikasi dan mengukur risiko dari rantai pasok 
produk empon instan pada masing-masing stakeholder. 
Pada FMEA identifikasi permasalahan atau penyebab 
kegagalan yang terjadi menggunakan pertimbangan kriteria 
kejadia (S), dampak (O), dan deteksi (D). 
 Severity (S) dampak merupakan kuantifikasi seberapa 
serius kondisi yang diakibatkan jika terjadi kegagalan. 
Menurut tingkat keseriusan, severity  dinilai pada skala 1 
sampai 10. Skala Severity ditunjukkan pada Tabel 3.3. 
Occurence (O) kejadian, menunjukkan tingkat kemungkinan 
terjadinya kegagalan. Ditunjukkan dalam 10 level (1,2,...10) 
dari yang hampir tidak pernah terjadi (1) sampai yang paling 
mungkin terjadi atau sulit dihindari (10). Skala occurence 
ditunjukkan pada Tabel 3.4. Detection (D) deteksi 
menunjukkan tingkat lolosnya penyebab kegagalan dari 
kontrol yang dipasang dengan nilai skala 1-10. Skala 
Detection ditunjukkan pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.3 Skala Severity 

 Rating Effect Severity Effect 

10 Hazardaous 
without warning 
(HWOW) 

Tingkat keparahan sanggat tinggi 
ketika failure mode  
mempengaruhi safetyI system  
tanpa peringatan 

9 Hazardous with 
warning (HWW) 

Tingkat keparahan sanggat tinggi 
ketika failure mode  
mempengaruhi safetyI system  
dengan peringatan 

8 Very High (VH) Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan kegagalan penyebab 
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 all, 2009 
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Tabel 3.4 Skala Occurence  

         
Rating 

Probability of 
Occurance 

Failure Probability 

10 Very High; Kegagalan 
hampir tidak bisa 

dihindari 

>1 in 2 

9 1 in 3 

8 High ; Kegagalan 
berulang 

1 in 8 

7 1 in 20 

6 
Moderate; Sesekali 
terjadi kegagalan 

1 in 80 

5 1 in 400 

4 1 in 2000 

3 
Low; Relatif sedikit 
terjadi kegagalan 

1 in 15000 

2 1 in 150000 

1 < 1 in 1500000 

 Sumber: Wang et all, 2009 
 
 

Rating Detection Kemampuan Deteksi 

10 Absolute uncertainly Tidak ada alat pengontrol akan 
mendeteksi potensial kegagalan 
dan failure mode berikutnya 

9 Very Remote Sangat kecil kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

8 Remote Kecil kemampuan alat pengontrol 
akan mendeteksi potensial 
kegagalan dan failure mode 
berikutnya 

7 Very Low Sangat rendah kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

Sumber: Wang et all, 2009 
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Tabel 3.5 Skala Detection 

Rating Detection Kemampuan Deteksi 

6 Low Rendah kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

5 Moderate Sedang kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

4 Moderately High Cukup tinggi kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

3 High Tinggi kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya  

2 Very High Sangat tinggi kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

1 Almost Certain Hampir kemampuan alat 
pengontrol akan mendeteksi 
potensial kegagalan dan failure 
mode berikutnya 

Sumber: Wang et all, 2009 

Faktor Severity, Occurance dan Detection dapat 
dievaluasi dengan cara linguistik dan fuzzy number. 
Fuzzy rating untuk faktor severity, occurance dan 
detection dapat dilihat pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, dan 
Tabel 3.8. Kepentingan relatif dari faktor-faktor severity, 
occurance dan detection secara linguistik dan fuzzy 
number dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3.6 Fuzzy rating untuk Saverity 

Rating Saverity Effect 
Fuzzy 

Number 

Hazardous 
without 
warning 
(HWOW)  

Dampak sangat tinggi tanpa 
peringatan 

(9,10,10) 

Hazardous 
with warning 
(HWW) 

Dampak sangat tinggi dengan 
peringatan 

(8,9,10) 

Very high 
(VH) 

Sistem tidak dapat berproduksi 
dengan risiko menyebabkan 
permasalahan tanpa 
membahayakan keselamatan 

(7,8,9) 

High (H) Sistem tidak dapat berproduksi 
dengan kerusakan peralatan 

(6,7,8) 

Moderate (M) Sistem tidak dapat dapat 
berproduksi dengan 
permasalahan kecil 

(5,6,7) 

Low (L) Sistem tidak dapat berproduksi 
tanpa permasalahan 

(4,5,6) 

Very low (VL) Sistem dapat berproduksi 
dengan kuantitas mengalami 
penurunan signifikan 

(3,4,5) 

Minor (MR) Sistem dapat berproduksi 
dengan kinerja mengalami 
beberapa penurunan 

(2,3,4) 

Very Minor 
(VMR) 

Sistem dapat berproduksi 
dengan sedikit gangguan 

(1,2,3) 

None (N) Tidal ada pengaruh (1,1,2) 

Sumber: Wang et all, 2009 
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Tabel 3.7 Fuzzy Rating  untuk Occurence 

Rating Probability of Occurrence 
Fuzzy 

Number 

Very High 
(VH) 

Risiko tidak dapat dihindari (8,9,10,10) 

High (H) Risiko yang terjadi berulang (6,7,8,9) 
Moderate 
(M) 

Risiko kadang kali terjadi (3,4,6,7) 

Low (L) Risiko relative sedikit (1,2,3,4) 
Remote ® Risiko tidak mungkin terjadi (1,1,2) 

Sumber: Wang et all, 2009 
Tabel 3.8 Fuzzy Rating untuk Detection 

Rating 
Kemungkinan Terjadinya 

Deteksi 
Fuzzy 

Number 

Absolute 
Uncertainty (AU) 

Tidak terdeteksi (9,10,10) 

Very Remote (VR) Terdeteksi sangat kecil (8,9,10) 

Remote (R) Terdeteksi kecil (7,8,9) 

Very Low (VL) Terdeteksi sangat rendah (6,7,8) 

Low (L) Terdeteksi rendah (5,6,7) 

Moderate (M) Terdeteksi sedang (4,5,6) 
Moderate High 
(MH) 

Terdeteksi cukup tinggi (3,4,5) 

High (H) Terdeteksi tinggi (2,3,4) 

Very High (VH) Terdeteksi sangat tinggi (1,2,3) 
Almost Certain 
(AC) 

Hamper pasti terdeteksi (1,1,2) 

Sumber: Wang et all, 2009 
Tabel 3.9 Fuzzy weight untuk Kepentingan Relatif  Faktor- Faktor 

Risiko 

Istilah Linguistik Fuzzy Number 

Very Low  (0,0,0.25) 
Low (0, 0.25, 0.5) 
Medium (0.25, 0.5, 0.75) 
High (0.5, 0.75, 1) 
Very High (0.75, 1, 1) 

Sumber: Wang et all, 2009 
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Pada penilaian faktor-faktor failure mode pada Fuzzy 
FMEA,  dapat dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut:  

a. Menentukan nilai saverity (S), Occurence (O), dan 
Detection (D) berdasarkan Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan 
Tabel 3.5 

b. Penyesuaian nilai skala saverity, occurence, dan 
detection ke bahasa linguistik Fuzzy  menggunakan 
Tabel 3.6, Tabel 3.7, dan Tabel 3.8  

c. Melakukan perhitungan agregasi penilaian peringkat 
fuzzy  terhadap faktor S, O dan dan D berdasarkan 

persamaan (1) hingga persamaan (3). 
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Keterangan: 

   
  = Nilai Agregat dari S (Saverity) 

   
  = Nilai Agregat dari O (Occurence) 

   
  = Nilai Agregat dari D (Detection) 

     = Bobot Responden 

     Jumlah Fuzzy Number 

 ̃ 
   (   

      
     

 )   ̃ 
   (   

     
     

 )        ̃ 
 

  (   
     

     
 )   

d. Melakukan perhitungan agregasi bobot kepentingan 
untuk faktor S, O, dan D berdasarkan persamaan (4) 
hingga persamaan (6) 
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Keterangan: 
WS = Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Saverity (S) 
WO = Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Occurence (O) 
WD = Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Detection (D) 

hj = Bobot responden 
n = Jumlah fuzzy number 
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e. Menetukan FRPN tiap risiko berdasarkan persamaan (7) 
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 ̃    ̃    ̃  ............... (7) 

 
Keterangan: 
FRPN : Fuzzy Risk Priority Number 

   
   : Nilai Agregat dari S (Saverity) 

   
   : Nilai Agregat dari O (Occurence) 

   
   : Nilai Agregat dari D (Detection) 

WS : Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Saverity (S) 
WO : Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Occurence (O) 
WD : Nilai Agregat dari bobot Fuzzy Detection (D) 

f. Perangkingan berdasarkan nilai FRPN, dimana FRPN 
terbesar merupakan rangking teratas, dan 
menyesuaikan nilai FRPN dengan skala variabel output 
Fuzzy FMEA yang dapat dilihat pada Tabel 3.10. skala 
variabel output tersebut disesuaikan dengan hasil akhir 
nilai FRPN yang diperoleh. Hasil tertinggi dari nilai FRPN 
yang diperoleh akan menjadi prioritas risiko ang akan 
dibahas dan diberikan solusinya. 
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Tabel 3.10 Kategori Variabel Output Fuzzy FMEA 

Nilai Output Kategori 

0-1,11 Very Low 
1,12-2,11 Very Low- Low 
2,23-3,33 Low 
3.34-4,44 Low- Moderate 
4,45-5,55 Moderate 
5,56-6,66 Moderate- High 
6,67-7,77 High 
7,78-8,88 High- Very High 
8,89-10 Very High 

Sumber: Suharjito, 2011 
 

b. Analisis Data Menggunakan Analytical Hierarchy 
Process (AHP) 

Hasil penilaian risiko selanjutnya akan digunakan 
untuk menentukan 

alternatif strategi dan mengambil keputusan strategi 
yang tepat menggunakan metode AHP. Langkah-
langkah dalam menentukan strategi minimasi risiko 
dengan menggunakan AHP sebagai berikut: 
 
1. Membuat Struktur Hierarki 
Penyusunan struktur hirarki dimulai dari penetapan 
tujuan utama sebagai level teratas atau fokusnya. 
Kemudian, akan disusun level hierarki yang berada 
dibawahnya yaitu faktor-faktor yang cocok untuk 
mempertimbangkan atau menilai alternatif tersebut. 
Hirarki dilanjutkan dengan aktor dan dilanjutkan kembali 
dengan tujuan kemudian alternatif strategi. Hirarki 
strategi minimasi risiko empon instan dapat dilihat pada 
Gambar 3.2 dibawah ini. 
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Gambar 3.2 Struktur Hirarki Strategi Minimasi Empon Instan 

2. Menyusun matriks pendapat individu (MPI) dari 
masing-masing pakar, matrik hasil perbandingan 
berpasangan yang mempresentasikan tingkat 
kepentingan antar kriteria berdasarkan skala 
preferensi AHP. Data yang bersifat kualitatif dapat 
dikuantitatifkan dengan menggunakan skala 
penilaian perbandingan pasangan yang dapat dilihat 
pada Tabel 3.9. 
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       Tabel 3.9 Skala Perbandingan Berpasangan 
Tingkat 
Kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1  Sama 
pentingnya 

Dua elemen memiliki 
pengaruh yang sama 

3 Sedikit lebih 
penting 

Pengalaman dan penilaian 
sedikit memihak satu 
elemen 
dibandingkanpasangannya  

5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian 
dengan kuat memihak satu 
elemen dibandingkan 
dengan pasangannya 

7 Sangat lebih 
penting 

Satu elemen sangat disukai 
dan secara praktis 
dominasinya terlihat  

9 Mutlak penting Satu elemen terbukti 
mutlak lebih disukai 
dibandingkan pasangannya 

2,4,6,8 Nilai tengan 
diantara dua 
nilai 
keputusan 
yang 
berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada 
dua kompromi diantara dua 
pilihan 

 
3. Menyusun matriks pendapat gabungan dari masing-

masing pakar. Elemen-elemen berasal dari rata-rata 
geometrik pendapat individu yang rasio  
inkonsistensinya lebih kecil atau sama dengan 10%. 
Tabel matrik perbandingan dapat dilihat pada Tabel 
3.10, untuk mendapatkan suatu nilai tertentu dari 
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semua nilai responden dapat dilakukan perhitungan 
rata-rata geometrik, sebagai berikut: 

   
   

      
  

Keterangan: 

 
  

  : rata-rata geometrik pendapat gabungan 

aij(k)  : elemen baris ke-I dari MPI ke-k 
m : jumlah responden 

Tabel 3.11  Matriks Perbandingan Berpasangan  

Kriteria X1 X2 X3 

X1 1   
X2  1  
X3   1 

 
4. Melakukan pengolahan horizontal, pengolahan ini 

digunakan untuk menyusun prioritas elemen-elemen 
keputusan pada tingkat hirarki keputusan. Tahapan 
perhitungan yang dilakukan pada pengolahan 
horizontal ditunjukkan pada persamaan-persamaan 
berikut ini: 
a. Perkalian baris 

     √    
  
    

Keterangan:  
Π : Perkalian 
aij : nilai skala perbandingan antara kriteria 
ke-i dan ke-j 
n : jumlah matrik perbandingan 

b. Perhitungan vektor prioritas dan vektor eigen 

     
√∏     

   
 

∑ √∏     
   

  
   

 

Keterangan: 
Vpi : Vektor prioritas 
aij : Nilai skala perbandingan antara kriteria 
ke-i dan ke-j 
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c. Perhitungan nilai eigen maksimum, dengan 
rumus: 

 VA = (aij) x VP, dengan VA = (Vai) 

 VB = VA/VP, dengan VB = (Vbi) 

      
 

 
∑   

 

   

 

λmax = nilai eigen maksimum 
d. Perhitungan indeks konsistensi atau consistency 

index (CI) perhitungan indeks konsistensi 
bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban 
berpengaruh kepada ketepatan hasil. Rumusnya 
sebagai berikut: 

   
        

   
 

Keterangan: 
CI   = Indeks Konsistensi 
λ maks  = Nilai eigen terbesar dari matriks 
berordo n 
n   = Banyaknya elemen 

 Semakin nilai CI mendekati nilai 0 maka semakin 
konsisten suatu observasi. 
e. Perhitungan rasio konsistensi atau consistency 

ratio (CR), dengan rumus:       

   
  

  
 

Keterangan:  
CR = Ratio Konsistensi 
CI = Indeks Konsistensi 
RI = Indeks Acak (random indeks) 

 

Nilai indeks acak bervariasi sesuai dengan orde matriks 
yang dapat dilihat pada Tabel 3.12. Nilai ratio 
konsistensi (CR) yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 
merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi 
yang baik dan dapat dipertanggungjabkan sedangkan 
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nilai CR merupakan tolak ukur bagi konsistensi hasil 
komperasi berpasangan suatu matriks pendapatan. 
Tabel 3.12 Nilai Acak (RI) Matriks 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
I 

0 0 0.5
8 

0,9
0 

1,1
2 

1,2
4 

1,2
2 

1,4
1 

1,4
5 

1,4
9 

Sumber: Isik, 2007 
 

9. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan proses penyusunan 

kesimpulan dan saran. Penyusunan kesimpulan dan saran 
dilakukan saat penelitian sudah selesai dan memberikan 
jawaban yang sesuai dengan perumasan masalah. 
Kesimpulan diambil dengan mempertimbangakan hasil-hasil 
yang diperoleh dari penelitian yang didukung dengan teori 
sebagai landasan berfikir. Saran berisi tentang masukan yang 
dapat digunakan sebagai informasi risiko pada rantai pasok di 
King Betiri dan peneliti selanjutnya. 
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BAB IV 
         HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Profil UKM King Betiri 

 King Betiri merupakan salah satu kelompok usaha yang 
memproduksi minuman empon instan di Kabupaten Jember. 
Pemilik kelompok  usaha King Betiri yaitu Ibu Sulasemi dan 
berada di Jalan Bandealit RT 02 RW 04 Dusun Krajan I, Desa 
Andongrejo. UKM King Betiri berdiri pada tahun 2012 dengan 
tujuan untuk menyebarkan  ilmu tentang pengobatan tradisional 
dan masyarakat dapat menikmati khasiat dari obat tradisional 
tersebut. Tenaga kerja yang dimiliki saat ini berjumlah 17 orang 
yang terbagi pada 4 orang bagian produksi, 3 orang di bagian 
pengemasan dan 3 orang di bagian pemasaran. King betiri 
hingga kini masih menggunakan peralatan tradisional dalam 
proses produksi minuman empon instan. 
 Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi 
sebagaian besar didapatkan dari petani yang tinggal di wilayah 
sekitar UKM. Kapasitas produksi rata-rata 10kg/minggu, dengan 
mengggunakan sistem make to order dan make to stock.  
Empon instan yang telah selesai diproduksi kemudian dikemas 
kedalam wadah berukuran 400gr dan 200 gr. Kemasan empon 
instan yang berukuran 400gr dijual dengan harga Rp 40.000 
sedangkan untuk kemasan 200gr dijual dengan harga Rp 
20.000. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh King Betiri 
berbentuk horizontal. Produk empon instan selama ini telah 
dipasarkan di wilayah Kabupaten Jember dan Banyuwangi. 
Penjualan di wilayah luar kota Jember dilakukan oleh retailer. 
  
4.2 Lembaga Rantai Pasok 

Aktivitas di dalam manajemen rantai pasok terdiri dari 
pengadaan, pengubahan, dan distribusi. Terdapat beberapa 
pemain utama yang memiliki kepentingan dalam manajemen 
rantai pasok yang terdiri dari pemasok (supplier), pengolah 
(manufacture), pendistribusi (distributor), pengecer (retailer), 
dan pelanggan (customer) (Imawan dan Chandra, 2016). 
Struktur rantai pasok menerangkan anggota-anggota yang 
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terlibat di dalam rantai pasok beserta peranan dan bentuk 
kesepakatan yang digunakan antara berbagai pihak. Skema 
rantai pasok pasok di King Betiri dapat dilihat lebih jelas di 
Gambar 4.1   
 
 
 
 
  

  
Keterangan: 
  : Aliran bahan baku/ produk 
  : Aliran Finansial 
  : Aliran Informasi 
 

           Gambar 4. 1 Skema Rantai Pasok Empon Instan  

 Berdasarkan Gambar 4.1 anggota rantai pasok empon 
instan di King Betiri yang secara langsung terlibat antara lain 
petani, King Betiri sebagai produsen dan retailer. Masing-
masing pelaku akan melakukan beberapa aktivitas yang secara 
langsung berhubungan dengan kegiatan operasional maupun 
manajerial dalam menghasilkan empon instan sesuai dengan 
kompetensi masing-masing.  Peran dari masing-masing anggota 
rantai pasok yaitu sebagai berikut: 

a. Petani 
Pada rantai pasok ini petani berperan sebagai penyedia 
bahan baku empon instan. UKM King Betiri hanya 
memiliki satu supplier yakni petani. Petani tersebut 
bertugas menyediakan dan memasok bahan baku 
empon. Penyediaan dan pemasokan bahan baku 
berdasarkan informasi yang diberikan oleh King Betiri. 
Hubungan antara pihak King Betiri dengan supplier  
hanya sebatas jual beli tanpa kontrak apapun, karena 
pihak King Betiri belum memiliki kemitraan dengan pihak 
supplier. Andika (2013), menyatakan supplier 
merupakan salah satu bagian terpenting dari rantai 
pasok dan mempengaruhi eksistensi perusahaan. 

Petani 
King 

Betiri Retailer 
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Supplier sebagai penyedia bahan baku utama tentu 
menjadi poin penting dalam keberlangsungan proses 
produksi empon instan.    

b. UKM King Betiri 
Pada rantai pasok ini UKM King Betiri sebagai 
manufacture yang bertugas menerima pasokan bahan 
baku dari petani. UKM juga bertugas untuk mengolah 
bahan baku empon tersebut menjadi produk empon 
instan. Produsen adalah pihak-pihak yang memproduksi 
barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Produsen yang menghasilkan barang yang diinginkan 
masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih 
besar (Sudarman, 2011). UKM King Betiri disini juga 
berperan sebagai produsen yang menghasilkan produk 
yakni empon instan. Pada skema rantai pasok empon 
instan terdapat tiga aliran yakni, aliran bahan baku dan 
produk, aliran finansial dan aliran informasi. Aliran bahan 
baku pada pada UKM berupa jumlah bahan baku yang 
sesuai dengan permintaan dari petani. Aliran produk 
pada lembaga ini berupa produk empon instan yang 
telah jadi dan siap untuk dikirim ke retailer. Pada aliran 
finansial berlaku dari retailer yang mana membeli produk 
ke UKM, dan UKM yang membeli bahan baku ke petani, 
sehingga alirannya dari retailer ke UKM, UKM ke petani.  
Arus infomasi berupa pesanan jumlah bahan baku empo 
dan kualitas empon yang harus dikirim. Produk empon 
instan yang telah jadi akan dipasarkan oleh pihak UKM 
dan retailer. 

c. Retailer 
Retailer  merupakan suatu lembaga yang akan 
melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada 
konsumen akhir. Anwar (2011), menyatakan retailer 
menawarkan barang langsung kepada para pelanggan 
atau pembeli barang langsung. Retailer menjual produk 
empon instan kepada konsumen secara langsung dan 
mendapatkan produk empon instan langsung dari UKM 
King Betiri. Arus finansial dari empon instan dimulai dari 
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retailer, pada saat melakukan transaksi jual beli dengan 
pihak UKM. 

 Menurut Timisela dkk (2014) terdapat tiga macam aliran 
yang harus dikelola dalam suatu rantai pasok. Pertama, aliran 
barang yang mengalir dari hulu (upstream) ke hilir 
(downstream). Kedua, aliran uang (finansial) yang mengalir dari 
hilir ke hulu. Ketiga, aliran informasi yang terjadi dari hulu ke hilir 
atau sebaliknya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penerapan 
aliran rantai pasok yang ada di UKM King Betiri, baik aliran 
barang (bahan baku dan produk) dari petani sebagai hulu dan 
retailer sebagai hilir, begitu pula untuk aliran finansial dan 

informasi.  

4.3 Karateristik Responden    

 Responden pakar yang digunakan daalam penilaian 
risiko rantai pasok ini sebanyak 4 orang yaitu 1 orang petani, 2 
orang dari pihak King Betiri dan 1 orang dari puhak retailer.  
Berdasarkan hasil kueisioner diperoleh informasi meliputi jenis 
kelamin, pekerjaan, dan lama bekerja yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.1 
 
Tabel 4 1 Karakteristik Responden 
Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 2 50 
Perempuan 2 50 

Pekerjaan 
Praktisi 4 100 

Lama Bekerja 
< 5 tahun 3 75 
5-10 Tahun 1 25 

Sumber: Data Primer diolah (2018)  
Bedasarkan Tabel 4.1 jumlah responden laki-laki dan 

perempuan seimbang, pemilihan responden tersebut telah 
disesuaikan dengan keahlian, pemahaman, serta pengalaman 
yang dimiliki di masing-masing bidang. Semua responden yang 
dipilih merupakan praktisi yang memiliki pengalaman bekerja. 
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Lama bekerja seseorang akan mempengaruhi pengalaman dan 
skill yang dimilikinya. Menurut Nandy dan Walangitan (2015), 
lama bekerja berkaitan dengan pengalaman bekerja seseorang, 
semakin lama praktisi tersebut bekerja, maka ia semakin 
berpengalaman, apabila seseorang tersebut telah mempunyai 
kecakapan atas bidang yang pernah dilakukan. Pengalaman 
merupakan pihak pendidikan informal yang mana seseorang 
secara sadar bekerja sehingga ia memiliki kecakapan praktis 
secara trampil dalam bekerja. Praktisi yang melakukan penilaian 
merupakan orang yang terjun langsung secara langsung pada 
rantai pasok empon meliputi petani empon dan pihak produsen 
(King Betiri) yakni pemilik dari King Betiri. Praktisi-praktisi 
tersebut dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Menurut 
Astuti, dkk (2010), data kebutuhan rantai pasok dapat diperoleh 
dari pendapat pakar yang berkompeten di bidangnya.  

 
4.4 Manajemen Risiko Rantai Pasok Empon Instan 
4.4.1 Identifikasi Risiko Rantai Pasok Empon Instan 
 Risiko rantai pasok di King Betiri diidentifikasi dengan 
melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner ke 
responden pakar yang mengetahui dari mulai bahan baku 
hingga menjadi produk jadi. Identifikasi risiko rantai pasok 
merupakan tahapan pertama dalam penentuan risiko yang ada 
di rantai pasok empon instan. Daftar risiko ini menjadi input 
dalam penilaian risiko. Berdasarkan kueisioner yang telah 
diberikan didapatkan 12 risiko yang terjadi dalam rantai pasok 
empon instan di King Betiri terbagi dalam 3 variabel yakni bahan 
baku, produksi, dan pemasaran.  

4.4.1.1 Variabel Bahan Baku 

 Pada variabel bahan baku ditemukan lima risiko yang 
terjadi, antara lain: 

1. Keterlambatan pasokan empon 
Risiko keterlambatan pasokan empon terjadi karena 
persediaan empon yang rendah serta aliran informasi 
antara pihak King Betiri dengan petani kurang lancar. 
Hal ini menyebabkan pengiriman bahan baku tidak tepat 
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waktu seperti bahan baku yang seharusnya dikirimkan 
setiap hari Rabu dengan jumlah 20kg mengalami 
kemunduran pengiriman menjadi hari Kamis dengan 
jumlah yang tidak sesuai pesanan yakni kurang dari 
20kg yang dikirimkan. Keterlambatan empon juga terjadi 
karena perubahan musim yang menyebabkan petani 
gagal panen pada musim tersebut. Permasalahan utama 
dalam pemenuhan bahan baku agroindustri yakni tidak 
tersedianya bahan baku tersebut secara kontinyu dalam 
jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan 
industri (Santoso, 2009). Menurut Rosmiati dkk (2013) 
keterlambatan pasokan bahan baku tersebut dapat 
mengganggu kegiatan produksi. Permasalahan di King 
Betiri dapat diatasi dengan melakukan persediaan bahan 
baku dan melakukan penanaman bahan baku di 
pekarangan.King Betiri juga melakukan subtitusi bahan 
baku untuk mengatasi permasalahan ini, dengan 
mengganti bahan baku jahe emprit dengan jahe gajah. 
Penggantian bahan baku tersebut tentu mengurangi 
kualitas dari produk empon instan itu sendiri yakni 
menjadi kurang pedas aroma dari jahenya. 
 

2. Kualitas empon yang tidak sesuai standar 
Penggunaan empon yang tidak sesuai dengan standar 
dapat mempengaruhi kualitas dari produk empon instan. 
Kualitas empon yang digunakan di King Betiri adalah 
empon yang tidak busuk dan tidak berjamur. Menurut 
Ginting dkk (2014) agar dapat bersaing dipasaran dan 
aman untuk dikonsumsi bahan baku harus memiliki 
standart mutu yang telah ditetapkan baik secara lokal 
(industri), nasional maupun internasional. Kriteria empon 
yang baik untuk diproduksi berdasarkan SNI adalah 
empon yang utuh dan segar serta tidak busuk dengan 
kadar air 75-85, tidak terserang hama dan pathogen 
yang membahayakan (Suukarman dan Melati, 2011). 
Berdasarkan pernyataan tersebut telah sesuai dengan 
penerapan yang dilakukan oleh King Betiri, Sebelum 
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memasuki tahap produksi, empon yang telah akan 
diproduksi terlebih dahulu dilakukan penyortiran secara 
manual untuk menghindari adanya bahan baku yang 
tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh King 
Betiri. Penyortiran bahan baku untuk mengetahui 
kualitas bahan baku yang sesuai dilakukan dua kali 
yakni pada saat pembelian di petani dan sebelum 
produksi, untuk menghindari bahan baku yang busuk 
atau berjamur karena pengaruh dari lama penyimpanan 
bahan baku. 
 

3. Harga Empon Yang Fluktuatif 
Fluktuasi harga suatu komoditas terjadi karena 
ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dengan 
kuantitas permintaan yang dibutuhkan (Irawan, 2007). 
Pada risiko yang dialami King Betiri, harga empon 
fluktuatif apabila pasokan empon tinggi maka harga 
empon cenderung lebih murah. Misalnya bahan baku, 
jahe yang digunakan ada tiga yakni jahe emprit, jahe 
merah dan jahe gajah untuk jahe emprit apabila 
pasokannya banyak harganya sekitar Rp 4000 
sedangkan apabila pasokannya sedikit harganya 
berkisar Rp 6000. Keadaan tersebut dapat 
mempengaruhi pendapatan dari King Betiri, karena 
apabila harga bahan baku terlalu tinggi maka laba yang 
didapatkan terlalu sedikit. Menurut Anindita (2008), 
harga komoditas agro cenderung memiliki fluktuasi yang 
tinggi, karena komoditas ini memiliki sifat seperti 
keadaan biologi dilingkungan pertanian, adanya time 
lags dalam menggunakan input  dan  menjual output, 
dan keadaan pasar. Produk pertanian sebagian besar 
mempunyai permintaan inelastis, mengakibatkan variasi 
harga produk pertanian yang relative besar. Apabila 
produksi meningkat karena hasil panen yang baik maka 
harga dipasaran cenderung merosot tajam, apabila 
produksi gagal karena perubahan iklim atau yang lainnya 
harga cenderung naik tajam (Stato, 2007). Berdasarkan 
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keadaan tersebut maka empon akan memiliki harga 
yang cenderung murah apabila dipasaran melimpah dan 
harga cenderung mahal apabila jumlahnya empon-
empon sedikit. 
 

4. Ketersediaan empon yang rendah 
Setiap usaha yang melakukan kegiatan produksi 
memerlukan persediaan bahan baku, agar dapat 
melakukan kegiatan produksi sesuai kebutuhan dan 
permintaan. Persediaan merupakan bagian utama dalam 
perusahaan, tanpa adanya persediaan perusahaan 
dapat mengalami risiko dimana tidak dapat memenuhi 
permintaan konsumen sehingga kehilangan kesempatan 
untuk memperoleh keuntungan (Faisal, 2015). 
Kebutuhan empon untuk memproduksi empon instan di 
King Betiri yaitu 20kg-50kg setiap minggunya, apabila 
ketersediaan empon rendah biasanya hanya 
mendapatkan 10-30kg setiap minggunya. Jumlah bahan 
baku tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi 
empon instan yang ada di King Betiri. Risiko dari 
ketersediaan empon yang rendah ini sering kali terjadi 
karena faktor cuaca sehingga empon yang dihasilkan 
rendah. Faktor alam tersebut tidak dapat dicegah 
sehingga seringkali petani tidak dapat panen, 
menyebabkan pihak King Betiri harus mencari bahan 
baku di pasar agar tetap dapat memproduksi empon 
instan untuk menghindari keterlambatan pasokan empon 
instan. Pada industri, persediaan adalah suatu elemen 
yang sangat penting, karena ketersediaan bahan baku 
yang menjadi bahan untuk diproses dari bahan mentah 
menjadi produk jadi yang siap dipasarkan (Anjasari dan 
Sunrowiyati, 2015).  King Betiri selama mengatasi 
masalah tersebut dengan mengganti bahan baku 
tersebut dengan bahan baku yang sejenis misalnya jahe 
emprit dengan jahe gajah tetapi tidak bisa terus 
dilakukan karena rasa khas yang dihasilkan dari jahe 
emprit dengan jahe gajah tidak sama, yang nantinya 
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berdampak terhadap kualitas produk empon instan 
karena rasa yang dihasilkan dari jahe emprit dan jahe 
gajah yang tidak sama. 
 

5. Keadaan empon yang cacat 
Keadaan empon yang cacat biasanya terjadi karena 
proses pengangkutan, cuaca, dan penyimpanan, akibat 
penanganan pasca panen yang kurang tepat. Empon 
yang tidak langsung di bersihkan setelah dipanen 
berpengaruh besar mengalami kebusukan. Penanganan 
pasca panen penting untuk mencegah kerusakan fisik 
dan penyusutan empon. Priyono (2010) menyatakan, 
penanganan empon—empon pasca panen yang baik 
yakni dengan langsung membersihkan rimpang dengan 
air mengalir. Proses penyimpanan yang kurang tepat 
juga memicu timbulnya empon yang cacat. 
Penyimpanan empon yang baik dapat dilakukan di 
tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari 
langsung (Dalimartha, 2008). Proses penyimpanan yang 
selama ini telah diterapkan King Betiri dilakukan 
ditempat yang kurang tepat, yakni ruangannya yang 
terkena sinar matahari langsung. 

4.4.1.2 Variabel Produksi 

1. Kontaminasi silang pada saat proses produksi 
 Risiko kontaminasi silang (benda asing, debu dan 

rambut) pada saat produksi empon instan dapat terjadi 
karena sanitasi yang kurang bagus pada bagian 
produksi. Keadaan tersebut terjadi karena pekerja yang 
belum yang tidak menggunakan sarung tangan, masker 
ataupun penutup kepala pada saat proses produksi 
berlangsung. Kontaminasi tersebut tidak hanya 
disebabkan dari pekerja saja tetapi juga dapat 
dipengaruhi oleh kebersihan mesin dan peralatan. 
Kontaminasi silang yang terjadi pada saat proses 
produksi dapat dicegah dengan memberlakukan 
peraturan yang sesuai dengan pemahaman GMP (Good 
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Manufacturing Process) guna mendukung hasil produk 
yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan US FDA 
(1986) seperti: 
1.  Personel 

Personel pada UKM adalah pekerja, dimana pihak 
UKM harus bertanggung jawab dan mengambil 
tindakan untuk memastikan pengendalian penyakit 
dan luka, kelebihan pekerja, pelatihan pekerja, 
perilaku dan pengawasan. Pada aspek ini pihak King 
Betiri telah menerapkannya pada pekerja tetapi 
belum sepenuhnya, seperti untuk pelatihan tenaga 
kerja belum semua pekerja yang dimiliki King Betiri 
memperoleh kesempatan pelatihan tenaga kerja. 
Rauf (2013), menyatakan personil merupakan salah 
satu aspek yang memegang peranan penting dalam 
sanitasi makanan karena manusia merupakan 
sumber potensial mikroba penyebab penyakit yang 
dipindahkan pada orang lain melalui makanan. 
Berdasarkan pernyataan tersebut pihak UKM sebisa 
mungkin harus menjaga sanitasi personil untuk 
mendukung penerapan GMP di King Betiri 

2. Tanah dan Bangunan 
Pada penerapan GMP,  tanah dan bangunan harus 
tetap dijaga dalam kondisi yang meminimalkan 
terjadinya kontaminasi terhadap produk. Hal yang 
harus diperhatikan seperti tempat penyimpanan 
peralatan, area penyaluran dan pembuangan limbah, 
kebersihan lingkungan produksi, ventilasi dan 
penyediaan fasilitas untuk mencegah hama. UKM 
King Betiri belum menerapkan aspek ini untuk 
mendukung GMP karena pihak King Betiri belum 
memperhatikan area penyaluran dan pembuangan 
limbah, ventilasi serta kebersihan lingkungan 
produksi. Tanah dan bangunan berperan sangat 
penting dalam menunjang proses sanitasi, sehingga 
fasilitas gedung harus dirancang dan dibangun 
berdasarkan prinsip sanitasi dan keamanan agar 
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meminimalisir masuknya binatang 
pencemar/pengganggu bersarang dalam ruang 
produksi (Arisman, 2012). 

3. Operasional Sanitasi 
Tindakan sanitasi yaitu pembersihan, penyimpanan 
dan penanganan dilakukan terhadap bangunan dan 
fasilitas fisik yang termasuk dalam operasional ini. 
Selain itu harus diperhatikan juga bahan-bahan yang 
digunakan untuk membersihkan peralatan, apakah 
bahan tersebut mengandung bahan yang berbahaya 
bagi produk pangan atau tidak. Operasional sanitasi 
di King Betiri belum mulai diterapkan, terlihat dengan 
belum diperhatikannya pembersihan dan 
penyimpanan peralatan. Abdillah dkk, (2015) 
menyatakan penerapan sanitasi harus dilakukan 
untuk semua produksi makanan guna mendukung 
produk makanan yang aman untuk dikonsumsi dan 
terhindar dari bakteri. 

4. Fasilitas dan Pengendalian Sanitasi 
Setiap pabrik/ tempat produksi harus dilengkapi 
dengan fasilitas sanitasi antara lain  persediaan air 
yang cukup untuk membersihkan alat,  saluran pipa 
untuk persediaan air dan untuk mengalirkan limbah,  
pembuangan limbah, fasilitas toilet, fasilitas 
pencucian tangan, serta sampah dan kotoran harus 
dibuang dalam kondisi tidak menyebarkan bau, 
kuman, ataupun memungkinkan bagi gangguan 
hewan (Nurdiansyah, 2010). Tempat produksi yang 
dimiliki oleh King Betiri belum memiliki fasilitas 
sanitasi, terlihat dari belum adanya saluran pipa 
untuk mengalirkan limbah dan tempat pembuangan 
limbah, fasilitas cuci tangan untuk pekerja yang 
sesuai dengan penerapan GMP.  
 
 

5. Peralatan 
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Semua peralatan produksi harus didesain 
sedemikian rupa dan dari bahan yang mudah 
dibersihkan dan dirawat, memiliki ketahanan 
terhadap bahan yang digunakan dalam proses, dan 
bukan berasal dari bahan yang mengandung racun 
atau mudah korosif. Pada aspek peralatan King Betiri 
telah menerapkan pemilihan peralatan yang sesuai, 
seperti peralatan yang mudah untuk dibersihkan dan 
dirawat. Pemenuhan aspek keamanan peralatan 
produksi juga menentukan kualitas dari makanan 
yang diproduksi peralatan yang digunakan harus 
memiliki persyaratan terbuat dari bahan yang kuat, 
aman, tidak berkarat, mudah dibersihkan atau 
disucihamakan dan peralatan harus terpelihara 
dengan baik agar tidak berkarat (Rudiyanto, 2016).. 

6. Proses pengendalian produksi 
Seluruh operasi penerimaan, pemeriksaan, 
pengangkutan, pemisahan, persiapan produksi, 
pengemasan dan penyimpanan harus dilakukan 
sesuai prinsip sanitasi. Proses pengendalian 
produksi ini belum dilakukan oleh King Betiri 
mengingat belum dimilikanya SOP proses produksi di 
UKM. Proses pengendalian produksi perlu dilakukan 
untuk menghindari adanya kontaminasi silang dalam 
proses produksi (Anggraini dan Yudhastuti, 2016). 
Produk utama yang dihasilkan UKM King Betiri 
berupa serbuk minuman,  menjadikannya perlu 
diterapkan proses pengendalian produksi yang 
sesuai dengan prinsip sanitasi GMP.  

7. Penyimpanan dan Distribusi 
Penyimpanan dan distribusi harus dilakukan dalam 
kondisi sedemikian rupa sehingga melindungi produk 
terhadap kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi 
dan juga penurunan mutu atau kerusakan produk. 
Pada GMP proses penyimpanan dilakukan dengan 
memisahkan bahan mentah dan bahan jadi dalam 
satu tempat yang sama, kegiatan distribusi dilakukan 



13 

 

dengan menerapkan sistem FIFO (First in First Out) 
(Adriyani, 2009). Kegiatan penyimpanan dan 
distribusi yang dilakukan oleh King Betiri belum 
sepenuhnya dilakukan sesuai dengan penerapan 
GMP. Proses penyimpanan yang dilakukan oleh King 
Betiri selama telah memisahkan antara bahan 
mentah dan produk jadi kedalam tempat yang 
berbeda, hanya saja dalam pendistribusiannya belum 
sepenuhnya sesuai dengan GMP, karena penataan 
produk jadi yang tidak diurutkan dengan tanggal 
produksi produk.    

2. Keterlambatan atau penundaan pengolahan empon 
instan 

 Keterlambatan atau penundaan pengolahan instan 
disebabkan karena terjadi masalah dengan bahan baku 
yang akan diolah, seperti keterlambatan pasokan bahan 
baku dan kondisi bahan baku yang cacat. Pasokan 
bahan baku menjadi salah satu masalah terjadi 
keterlambatan pengolahan empon instan di King Betiri 
sehingga menganggu proses produksi. UKM King Betiri 
juga belum memiliki penjadwalan produksi yang pasti 
untuk diterapkan sehingga keterlambatan atau 
penundaan pengolahan empon instan semakin sering 
terjadi. Menurut Natasha (2013), keterlambatan dalam 
penundaan proses produksi dapat dilakukan 
pencegahan dengan memperbaiki sistem informasi yang 
ada antara pihak produsen dengan pihak supplier, guna 

memperoleh pasokan bahan baku yang tepat waktu 
sehingga proses produksi juga dapat selesai tepat 
waktu. Perbaikan sistem informasi di King Betiri perlu 
dilakukan untuk menunjang pasokan bahan baku yang 
tepat waktu dan juga perlu dilakukan penjadwalan 
proses produksi agar kegiatan produksi empon instan 
dapat tepat waktu. Menurut Yunitasari (2018) 
keterlambatan dan penundaan proses produksi tidak 
hanya mengganggu proses pendistribusian suatu produk 
tetapi juga dapat mempengaruhi kepuasaan konsumen. 
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Dampak yang timbul dari risiko ini memang dapat 
mempengaruhi banyak aspek di King tetapi juga 
berpengaruh langsung di konsumen. Aspek-aspek 
tersebut seperti persediaan produk dan pemasaran 
produk yang terganggu. 

3. Kapasitas Produksi Empon Instan Fluktuatif 
 Kapasitas produksi di UKM King Betiri setiap minggunya 

sebesar 10kg-15kg. Apabila pasokan empon rendah dan 
permintaan rendah maka kapasitas produksi UKM hanya 
10kg/minggu sedangkan apabila pasokan banyak dan 
permintaan tinggi maka kapasitas produksi 15kg/minggu. 
Devianti (2010), menyatakan faktor musim atau tren 
adakalanya mengubah kestabilan permintaan bahan 
baku karena adanya fluktuasi. Risiko kapasitas produksi 
yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh persediaan empon 
yang fluktuatif. Wahyani dan Syaichu (2015) menyatakan 
ketersediaan bahan baku yang ada seringkali tidak 
mendukung kelancaran proses produksi. Apabila produk 
yang dihasilkan tidak dapat memenuhi permintaan akan 
menyebabkan produktivitas dari UKM menurun. 
Persediaan produk di UKM King Betiri perlu diterapkan 
untuk menghindari back order dari konsumen, apabila 
permintaan di pasaran  tinggi perlu dilakukan lembur 
untuk memenuhi pemesanan tersebut. 

4. Kerusakan Mesin dan Peralatan pada Proses Produksi 
 Kerusakan mesin dan peralatan pada proses produksi di 

King Betiri terjadi karena kurangnya pemeliharaan mesin 
dan perawatan dan usia mesin dan peralatan yang 
sudah tua. Pihak King Betiri selama ini hanya 
menggunakan satu mesin saja yaitu mesin penggilingan 
untuk memudahkan dalam menghancurkan bahan baku. 
Secara teknis, mesin yang digunakan memiliki 
kemampuan untuk berproduksi, tetapi secara ekonomis 
mesin tidak menguntungkan untuk dipergunakan selama 
masa produksinya.. Penyebab kerusakan mesin terjadi 
karena manusia dan mesin itu sendiri (kerusakan mesin 
secara alami). Menurut Prakoso (2016), kerusakan 
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mesin karena manusia terjadi karena operator yang 
menjalankan mesin tersebut belum memahami 
sepenuhnya cara kerja dari mesin itu. Kerusakan mesin 
alami dalam industri rata-rata terjadi karena keadaan 
mesin yang aus. Oleh karena itu pemeliharaan mesin 
dan peralatan produksi perlu untuk dilakukan di UKM 
King Betiri. Pemeliharaan atau perawatan menurut 
Sharma et al (2011) adalah suatu aktivitas yang perlu 
dilakukan untuk menjaga fasilitas pada kondisi yang 
diinginkan sehingga memenuhi kapasitas produksi.  

4.4.1.3 Variabel Pemasaran 

1. Kelebihan dan Kekurangan Persediaan Empon Instan 
UKM King Betiri selama ini menggunakan sistem make 
to stock, ketika persediaan banyak sedangkan 
permintaan di pasaran rendah, maka UKM memiliki 
kelebihan persediaan. Persediaan memiliki efek 
langsung bagi keuntungan King Betiri. Indraprasto dan 
Erma (2012), menyatakan bahwa persediaan termasuk 
dalam salah satu permasalahan penting yang dialami 
oleh perusahaan, tanpa adanya persediaan perusahaan 
tersebut akan dihadapkan pada risiko tidak dapat 
memenuhi keinginan pelanggan yang membutuhkan 
produk tersebut. Kelebihan persediaan pada gudang 
merupakan asset yang negative  bagi suatu perusahaan. 
Hal tersebut menyebabkan inventory yang berlebih 
menggunakan area penyimpanan barang yang baru dan 
menyebabkan modal kerja yang dimiliki perusahaan 
menjadi berkurang dikarenakan flow keuangan dari 
produk tersebut tidak berjalan (Azkia, 2014). Terdapat 
dua alternative untuk mengatasi kelebihan persediaan 
pada King Betiri yaitu dengan menjual stock  dengan 
harga yang murah dan menyimpan stock sampai produk 
tersebut laku terjual. Kondisi ini terjadi pada musim hujan 
karena jumlah bahan baku yang melimpah. UKM King 
Betiri tidak hanya mengalami kelebihan persediaan saja, 
beberapa kali pihak UKM juga mengalami kekurangan 



16 

 

persediaan empon instan. Kekurangan ini biasa terjadi 
karena permintaan empon instan yang tinggi sedangkan 
persediaan yang ada di gudang tidak mencukupi untuk 
memenuhi permintaan konsumen tersebut. Keadaan ini 
terjadi untu produk Jahe instan, kekurangan tersebut 
terjadi karena bahan baku pada musim kemarau sulit 
untuk diperoleh. Apabila UKM tidak dapat memenuhi 
permintaan konsumen akan terjadi back order yang 
dapat menyebabkan masalah baru seperti kehilangan 
konsumen dan nantinya menyebabkan kerugian bagi 
UKM itu sendiri. Sampeallo (2012), menyatakan proses 
kelancaran perdagangan akan terganggu apabila terjadi 
kekurangan persediaaan, pihak UKM akan kehilangan 
konsumen  dan kesempatan memperoleh laba akibat 
dari kekurangan persediaan.  

2. Pesaing Sejenis Produk Empon Instan 
  Pesaing produk sejenis yakni UKM lain yang 

memproduksi produk sejenis di Kabupaten Jember 
seperti UKM Sumber Waras, Gajah Mungkur, dan 
Wilwatikta. Pesaing sejenis tersebut dapat 
mempengaruhi penjualan empon instan di UKM King 
Betiri karena pangsa pasar yang sama membuat UKM 
King Betiri perlu menyusun strategi agar tidak kalah 
saing. UKM King Betiri hingga saat ini mengatasi risiko 
ini dengan meningkatkan kualitas produknya dan 
melakukan promosi secara langsung maupun tidak 
langsung seperti mengikuti expo yang diadakan di 
wilayah Kabupaten Jember. Persaingan bisnis yang 
semakin ketat ini menimbulkan banyak konsekuensi 
dalam persaingan usaha. Sutiyono dan Sutrimah (2016), 
menyatakan pelaku usaha dalam waktu yang cepat 
harus mampu mengubah diri menjadi lebih kuat dan 
mampu memenuhi kebutuhan pasar. Apabila dikaitkan 
dengan aspek pemasaran maka, pelaku usaha yang 
memiliki pemasaran yang kuat akan mampu bersaing 
dalam persaingan bisnis yang ketat. Munawar (2008), 
menyatakan proses pemasaran indirect  dapat 
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menimbulkan persaingan dari segi harga, karena agen 
tentu tidak hanya menjual produk dari satu UKM saja. 
Melihat keadaan tersebut King Betiri perlu 
mengantisipasnya dengan melakukan, pemberian harga 
spesial kepada agen yang sudah berkerjasama dengan 
King Betiri sehingga harga jual dari agen ke konsumen 
tidak terlalu tinggi. Harga spesial tersebut seperti harga 
jual yang diberikan kepada agen tersebut berbeda 
dengan harga jual terhadap pihak lain. 

3. Pesaing Subtitusi Produk Empon Instan 
  Pesaing subtitusi produk empon instan adalah produk 

minuman herbal lain yang lebih mudah ditemui seperti 
sirup beras kencur dengan merk Galangga. Menurut 
Pramusinto dkk (2018), sirup beras kencur merupakan 
salah satu minuman herbal yang fungsional 
menyegarkan dan menyehatkan.  Pesaing subtitusi ini 
juga mempengaruhi hasil penjualan karena mayoritas 
orang lebih memilih produk yang mudah didapatkan dan 
selalu tersedia sehingga produk penggganti merupakan 
salah satu ancaman dari produk empon instan di UKM 
King Betiri yang perlu diperhatikan. Apabila kekuatan 
produk pengganti lebih tinggi maka akan menjadi 
ancaman karena produk tersebut dapat merebut pasar 
dari King Betiri. Handoko (2008), menyatakan 
perusahaan dalam menghadapi persaingan seperti ini 
harus memiliki keahlian yang baik dan peka terhadap 
persaingan usaha dapat menjalankan usahanya dengan 
efektif dan efisien. 

4.4.2 Penilaian Risiko Rantai Pasok Empon Instan di UKM 
King Betiri 

 Tahap terakhir dalam metode fuzzy FMEA adalah 
menghitung nilai FRPN (fuzzy rizk priority number). Nilai FRPN 
dihitung pada persamaan 7 pada halaman 25 dan dapat dilihat 
pada Lampiran 3, dengan menggunakan nilai agregat setiap 
failure pada faktor S, O, dan D serta nilai FRPN yang 
didapatkan dari masing-masing failure mode selanjutnya kan 
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dirangking sesuai dengan nilai FRPN terbesar. Jadi nilai FRPN 
terbesar akan mendapatkan rangking pertama yang 
menunjukkan bahwa kejadian tersebut memiliki potensi utama 
yang perlu diperhatikan oleh pihak UKM. Basjir et al  (2011) 
menyatakan, nilai FRPN pada masing-masing faktor memiliki 
rangking yang berkisar antara 1 hingga 10 dimana pada 
akhirnya nilai FRPN yang dihasilkan akan memiliki rentang dari 
1 hingga 1000. Nilai FRPN yang lebih tinggi akan diasumsikan 
memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
FRPN yang lebih rendah. Kegagalan yang mempunyai nilai 
FRPN yang lebih tinggi diasumsikan lebih penting dan diberi 
prioritas lebih tinggi untuk segera diperbaiki. Pada peneelitian ini 
nilai FRPN diperoleh berdasarkan tiga variabel yakni variabel 
bahan baku, produksi, dan pemasaran. Nilai FRPN pada 
variabel bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.3, untuk variabel 
produksi dapat dilihat pada Tabel 4.4, dan untuk variabel 
pemasaran dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

4.4.2.1 Variabel Bahan Baku 

 Pada variabel bahan baku terdapat 5 risiko yang terjadi, 
perhitungan penilaian risiko  variabel bahan baku dapat dilihat 
pad Lampiran 2. Hasil perhitungan risiko akan menunjukkan 
prioritas risiko yang perlu diperhatikan pada variabel bahan 
baku, hasil nilai FRPN dari variabel bahan baku untuk masing-
masing failure  dapat dilihat padaTabel 4.3. 
 
Tabel 4 2 Nilai FRPN dari Failure Mode Untuk Variabel Bahan Baku 

NO Pernyataan FRPN Kategori 
Risiko 

1 ketersediaan empon yang fluktuatif 5.07 Sedang 
2 harga empon yang fluktuatif 5.02 Sedang 
3 Kualitas empon yang tidak sesuai 

standar 4.23 
Rendah 

4 Keterlambatan Pasokan empon 4.20 Rendah 
5 keadaan empon yang cacat 3.98 Rendah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.3  dapat diketahui bahwa prioritas 

pertama dalam menangani risiko di UKM King Betiri adalah 
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potensi risiko ketersediaan empon yang fluktuatif dengan nilai 
FRPN 5,07 dan termasuk dalam kategori risiko sedang. Risiko 
tersebut dapat mempengaruhi proses produksi di King Betiri, 
karena bahan baku merupakan kebutuhan utama dalam proses 
produksi. Menurut Ratih, dkk (2017) tersedianya bahan baku 
yang cukup dan kontinu bagi suatu agroindustry sangatlah 
penting, karena jumlah ketersediaan bahan baku sangat 
mempengaruhi laju produksi. Kondisi ini terjadi di UKM King 
Betiri pada saat musim kemarau, karena pada saat musim 
kemarau petani empon sering mengalami gagal panen. 
Sehingga, pada musim itu ketersediaan empon sering 
mengalami kekurangan dan harga yang ada dipasaran menjadi 
tinggi Ketersediaan bahan baku suatu komoditas sangat penting 
menjaga stabilitas harga dan perekonomian suatu industry 
(Astari dan Herdianto, 2017). 
 Pada variabel bahan baku yang memperoleh nilai FRPN 
terendah adalah komponen risiko keadaan empon yang cacat 
dengan nilai FRPN 3,98 dengan kategori risiko rendah. Pada 
saat produksi empon instan dilakukan kualitas empon sangat 
diperhatikan sehingga apabila terdapat bahan baku yang cacat 
dapat mempengaruhi produk empon instan itu sendiri. Keadaan 
empon yang cacat pada UKM King Betiri terjadi karena 
kurangnya ketelitian pekerja dalam menyortir bahan baku 
sehingga masih dapat dijumpai empon yang sudah busuk. 
Kerusakan yang menyebabkan empon mudah busuk yakni 
kesalahan dalam proses penanganan pasca panen yang berada 
di petani. Petani empon pada saat setelah panen tidak langsung 
melakukan pembersihan pada empon dengan air mengalir 
sehingga menyebabkan empon cepat mengalami pembusukan. 
Priyono (2010) menyatakan untuk mencegah pembusukan 
empon harus dimulai dari penanganan pasca panennya, dimana 
penanganan pasca panen dilakukan dengan langsung 
membersihkan empon yang telah dipanen dengan air mengalir. 
Risiko ini tidak hanya berpengaruh terhadap UKM King Betiri 
saja tetapi juga berpengaruh terhadap petani empon. Bagi UKM 
keadaan empon yang cacat tersebut tentu dapat mengurangi 
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harga beli empon dari petani tetapi bagi petani hal tersebbut 
dapat menimbulkan kerugian. 

4.4.2.2 Variabel Produksi 

 Pada variabel produksi terdapat 4 risiko yang terjadi, 
perhitungan penilaian risiko variabel produksi dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Hasil perhitungan risiko akan menunjukkan 
prioritas risiko yang perlu diperhatikan pada variabel produksi. 
Hasil nilai FRPN dari variabel produksi untuk masing- masing 
failure  dapat dilihat pada Tabel 4.4  
 
Tabel 4. 3   Nilai FRPN dari Failure Mode untuk Variabel Produksi 

NO Pernyataan FRPN Kategori 
Risiko 

1 Kapasitas produksi empon instan 
fluktuatif 

6.51 
Tinggi 

2 Kerusakan mesin dan peralatan pada 
proses produksi 

4.29 
Rendah 

3 Kontaminasi silang pada saat 
produksi 

4.28 
Rendah 

4 Keterlambatan atau penundaan 
pengolahan empon instan 

3.77 
Rendah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
 Risiko yang terjadi pada proses produksi di UKM King 

Betiri terdapat 4 risiko, setelah dihitung FRPNnya risiko yang 
menjadi prioritas utama yaitu kapasitas produksi empon instan 
yang fluktuatif yakni 6,51 dengan kategori risiko tinggi. Kategori 
risiko yang tinggi pada kapasitas produksi empon instan ini tentu 
menganggu keberlangsungan pihak UKM. Kapasitas produksi 
yang fluktuatif disebabkan permintaan produk dipasaran yang 
tidak menentu. Risiko kapasitas produksi yang fluktuatif 
berdampak bagi kelangsungan usaha UKM King Betiri. Dampak 
ini berpengaruh terhadap proses pemasaran dari produk empon 
instan dan kepuasan konsumen akan produk empon instan dari 
King Betiri. Gasperz (2009) menyatakan kekurangan kapasitas 
akan menyebabkan kegagalan memenuhi target produksi, 
keterlambatan pengiriman ke pelanggan, dan kehilangan 
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kepercayaan dalam sistem formal yang mengakibatkan reputasi 
dari perusahaan akan menurun atau hilang sama sekali. Oleh 
karena itu risiko ini perlu diperhatikan agar UKM King Betiri tidak 
mengalami kerugian yang dapat berdampak pada kelangsungan 
usaha. Penurunan tingkat keparahan risiko ini dapat dilakukan 
dengan melakukan beberapa strategi seperti melakukan 
penambahan mesin dan peralatan sehingga produk empon 
instan selalu tersedia dan konsumen tidak perlu melakukan 
back order. 

 Risiko keterlambatan atau penundaan pengolahan 
empon instan termasuk dalam urutan priorita terendah dengan 
nilai FRPN sebesar 3,77 dengan kategori risiko rendah. 
Keterlambatan atau penundaan pengolahan empon instan 
terjadi karena persediaan bahan baku yang tidak mencukupi, 
keterlambatan pasokan empon dan kerusakan mesin atau 
peralatan. Keterlambatan atau penundaan pengolahaan empon 
instan ini juga berdampak ke UKM King Betiri yang berdampak 
pada kapasitas sehingga berpengaruh ke produk jadi empon 
instan. Febriyanti et al (2015) menyatakan apabila ada 

penundaan proses bahan empon akan mempengaruhi 
rendemen dari empon tersebut dan empon tersebut akan cepat 
rusak. Risiko keterlambatan atau penundaan pengolahaan 
empon instan memang termasuk didalam prioritas terendah 
tetapi risiko ini juga perlu diperhatikan karena dampak dari risiko 
ini sangat luas. 

4.4.2.3 Variabel Pemasaran 

 Pada variabel pemasaran terdapat 4 risiko yang terjadi, 
perhitungan penilaian risiko variabel pemasaran dapat dilihat 
pada Lampiran 4. Hasil perhitungan menunjukkan prioritas 
risiko yang perlu diperhatikan pada variabel pemasaran, hasil 
nilai FRPN dari variabel pemasaran untuk masing-masing failure 
mode  dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4 .4  Nilai FRPN dari failure mode  untuk variabel pemasaran 

 Pernyataan FRPN Kategori 
Risiko 

1 Kekurangan persediaan empon instan 5.63 Tinggi 
2 Pesaing subtitusi produk empon 

instan 5.10 
Sedang 

3 Pesaing sejenis produk empon instan 4.69 Sedang 
4 Kelebihan Persediaan empon instan 3.87 Rendah 

Sumber: data Diolah (2018) 

  
Risiko kekurangan persediaan empon instan menjadi 

risiko dengan prioritas tertinggi dengan nilai FRPN sebesar 5.63 
dengan kategori risiko Tinggi. Kekurangan persediaan empon 
instan memiliki risiko tertinggi karena mempengaruhi kepuasaan 
konsumen terhadap kinerja UKM sehingga termasuk dalam 
kategori risiko yang tinggi. Pihak King Betiri tidak memiliki 
catatan pasti pada saat kapan mengalami kekurangan 
ketersediaan barang, keadaan ini rata-rata terjadi pada saat 
bahan baku sulit untuk ditemui dipasar sedangkan di petani 
(supplier) tidak ada panen. Wicaksono (2017), menyatakan 
kurangnya ketersediaan barang di gudang dapat membuat 
harga barang meningkat tajam dipasar, yang dapat 
mempengaruhi perekonomian pelaku usaha dan merugikan 
pihak-pihak terkait. Kekurangan persediaan empon instan ini 
juga dipengaruhi oleh permintan produk empon instan yang 
fluktuatif dipasaran. Faktor-faktor tersebut dinilai sangat 
mempengaruhi kekurangan ketersediaan produk empon instan 
di UKM King Betiri. Kurniawan dan Budhi (2015), menyatakan 
perubahan permintaan pada konsumen terjadi karena dua 
sebab utama yaitu, perubahan harga dan perubahan pada 
faktor yang dianggap ceteris paribus, misalnya pendapatan dan 
selera. UKM King Betiri perlu mengatasi risiko kekurangan 
persediaan empon instan dengan melakukan penjadwalan 
persediaan agar permintaan konsumen selalu terpenuhi. 

 Risiko dengan urutan prioritas terendah untuk variabel 
pemasaran adalah risiko kelebihan persediaan empon instan 
dengan nilai FRPN sebesar 3,87 dengan kategori risiko rendah. 
Kelebihan persediaan dikarenakan permintaan empon instan 



23 

 

yang rendah. Risiko ini tidak begitu berpengaruh pada UKM 
atau retailer  karena dapat menyimpan di gudang penyimpanan, 
tetapi jika terlalu lama disimpan maka kualitas dari produk akan 
menurun dan jika sudah melampaui batas kadaluarsa produk 
tidak bisa dijual. Kelebihan persediaan juga dapat menyebabkan 
kerugian karena membuat UKM tidak balik modal sesuai target 
atau mendapatkan sedikit keuntungan. Siagian (2009) 
menyatakan, bagi perusahaan kebijakan persediaan yang aman 
yaitu memiliki persediaan dalam jumlah banyak, tetapi akan 
mennyebabkan tingginya biaya untuk penyimpanan dan 
pembelian barang yang bersangkutan. Kelebihan persediaan 
dapat menyebabkan banyak dan yang terserap dalam 
persediaan sehingga tidak efisien, karena dapat menganggu 
kelancaran proses produksi, biaya pembelian dan biaya 
persediaan akan semakin besar. 

4.5 Perumusan Strategi 

 Pada perhitungan FRPN didapatkan risiko tertinggi 
dalam setiap variabel bahan baku, variabel produksi, dan 
variabel pemsaran. Risiko tetinggi tersebut melibut harga empon 
yang fluktuatif, kapasitas produksi empon instan yang fluktuatif, 
dan kekurangan persediaan empon instan. Risiko tertinggi dari 
masing-masing variabel tersebut memiliki peluang tinggi yang 
dapat menimbulkan risiko risiko lainnya, sehingga perlu 
dilakukan perumusan strategi yang tepat untuk meminimasi 
risiko-risiko tersebut. Pengambilan keputusan strategi yang 
tepat untuk meminimasi risiko-risiko tersebut menggunakan 
metode AHP. Tujuan variabel, alternative strategi dalam 
meminimasi rantai pasok empon instan dapat dilihat pada Tabel 
4.5. 
 

 

 

 

 

 
Tabel 4. 5 Strategi Minimasi Risiko Rantai Pasok Empon Instan 
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Keterangan 

Tujuan Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Empon Instan 

Meminimalkan risiko rantai 
pasok empon instan pada 
variabel bahan baku, 
produksi, dan pemasaran 

Variabel 1. Bahan Baku 1. Minimasi risiko harga 
empon yang fluktuatif 

2. Produksi 2. Minimasi Kapasitas 
produksi empon yang 
fluktuatif 

3. Pemasaran 3. Minimasi kekurangan 
persediaan empon 
instan 

Alternative 
strategi 

1. Menjalin Kemitraan 1. Menjalin 
kerjasama dengan 
petani empon dan 
tengkulak empon 
lainnya yang 
berada di wilayah 
Kecamatan 
Tempurejo dan 
sekitarnya 

2. Perbaikan Sistem 
pengadaan bahan 
baku 

2. Memperbaiki 
sistem pengadaan 
bahan baku 
dengan 
melakukan 
penjadwalan rutin 
pembelian bahan 
baku, dan 
meramlakan 
kuantitas 
permintaan 

3. Memanfaatkan 
lahan pekarangan 
sebagai menjadi 
sumber bahan 
baku 

3. Melakukan 
penanaman 
bahan baku di 
lahan pekarangan 
untuk 
mengantisipasi 
ketersediaan 
bahan baku yang 
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fluktuatif 
4. Penambahan 

Mesin produksi 
4. penambahan 

mesin produksi 
dapat digunakan 
sebagi investasi 
jangka panjang 

5. Melakukan 
pengecekan mesin 
produksi secara 
rutin 

5. Perlu melakukan 
penjadwalan 
perawatan mesin 
secara rutin 

6. Pelatihan tenaga 
kerja 

6. Pemberian 
pengetahuan 
tentang 
penanganan 
empon, produksi 
empon, 
penggunaan 
mesin dan 
peralatannya 
dengan baik dan 
benar  

7. Perbaikan akses 
informasi 

7. Memparbaiki 
aliran informasi 
dari petani, UKM, 
dan retailer 

8. Menambah 
kemitraan 
distributor 

8. Prnambahan 
kemitraan 
distributor untuk 
membantu 
memperluas 
pangsa pasar 
empon instan 

9. Standarisasi harga  9. Membuat 
standirisasi harga 
produk  sesuai 
kesepakatan 
antara UKM 
dengan retailer  

   

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.5, selanjutnya akan dihitung 
menggunakan metode AHP untuk mendapatkan strategi yang 
tepat dalam meminimasi risiko rantai pasok. Responden pakar 
yang digunakan untuk menentukan strategi minimasi risiko 
rantai pasok yaitu pihak UKM King Betiri. Hasil perhitungan 
dengan metode AHP didapatkan nilai konsistensi responden 
dan bobot masing-masing strategi. Nilai konsistensi (CR) dari 
responden pakar dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan hasil 
perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 6.  
Tabel 4. 6 Rasio Konsistensi Responden 

No Tujuan, Kriteria, Level 1 Nilai Konsistensi 
(CR) 

1 Minimasi Risiko Rantai Pasok 0,04 
2 Bahan Baku 0,03 
3 Produksi 0,00 
4 Pemasaran 0,00 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

 Hasil perhitungan dari nilai konsistensi yang ditunjukkan 
pada tabel diatas didapatkan nilai CR untuk tujuan minimasi 
risiko rantai paasok sebesar 0,04, nilai CR pada variabel bahan 
baku sebesar 0,003, nilai CR untuk variabel produksi sebesar 
0,00 dan nilai CR untuk variabel pemasaran sebesar 0,00. Nilai 
konsistensi yang didapatkan untuk setiap level lebih kecil dari 
0,1. Hal ini menunjukkan bahwa setiap level telah konsisten dan 
dianggap baik serta tidak harus dilakukan pengulangan 
perhitungan lagi. Anshori (2012) menyatakan dalam menguji 
konsistensi hirarki, apabila nilai Consistensy Ratio (CR) tidak 
memenuhi standar yaitu > 0,1, maka penilaian tersebut harus 
diulang kembali. Metode AHP memakai persepsi pembuat 
keputusan sebagai inputnya, sehingga ketikakonsistenan 
mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam 
menyatakan persespsinya secara konsisten terutama dalam hal 
membandingkanbanyak kriteria. Nilai CR untuk setiap tujuan 
dan variabel dapat dinyatakan telah memenuhi syarat < 0,1 
sehingga penelitian dapat dikatakan valid dan pembobotan 
masing-masing variabel dan alternative strategi dapat 
dipertanggungjawabkan. Selain mendapatkan nilai CR, dalam 



27 

 

perhitungan AHP juga didapatkan nilai bobot masing-masing 
variabel dan alternative yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
 
 
Gambar 4. 2 Struktur Hirarki Strategi Minimasi Risiko Rantai     
Pasok Empon Instan  
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4.5.1 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Empon Instan 

 Berdasarkan penilaian kuisioner dengan menggunakan 
metode AHP didapatkan nilai bobot dari masing-masing variabel 
dan alternative strategi dalam meminimasi risiko rantai pasok 
yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Nilai bobot pada variabel 
bahan baku, produksi, dan produk dapat dilihat pada Tabel 4.7 
 
Tabel 4. 7 Nilai Bobot Variabel  

Variabel Bobot Peringkat 

Bahan Baku 0.58 1 
Produksi 0.08 2 
Pemasaran 0.34 3 

Sumber: Data Diolah (2018) 

  
Berdasarkan hasil pengolahan data responden pakar 

dengan menggunakan metode AHP pada Tabel 4.7 didapatkan 
nilai bobot dari masing-masing variabel antara lain: 

1. Bahan Baku 

Variabel bahan baku memiliki bobot tertinggi 
sebesar 0,58, yang menunjukkan bahwa variabel bahan 
baku memiliki pengaruh penting dibandingkan variabel 
lainnya. Bahan baku yang digunakan di UKM King Betiri 
antara lain jahe, temulawak, dan kunyit. Menurut Ginting 
dkk (2014) agar dapat bersaing dipasaran dan aman 
untuk dikonsumsi bahan baku tersebut harus memiliki 
standart mutu yang telah ditetapkan baik secara lokal 
(industri), nasional, maupun internasional. Bahan baku 
memiliki pengaruh penting dalam risiko rantai pasok 
karena jika terjadi keterlambatan pasokan bahan baku 
dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan 
pengiriman empon instan sehingga sangat berpengaruh 
terhadap produktivitas dari empon instan di UKM King 
Betiri. UKM sering mengalami kesulitan dalam 
memperoleh bahan baku jika ketersediaan bahan baku 
dipasaran sedang rendah. Pada tabel perhitungan risiko 
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sebelumnya harga empon yang fluktuatif memiliki 
penilaian risiko yang paling tinggi dengan kategori risiko 
sedang.  Tingkat keparahan risiko akan menjadi tinggi 
apabila tidak dilakukan strategi yang tepat untuk 
meminimasi risiko yang akan terjadi. Rosa dan 
Suharmiati (2008), menyatakan bahan  baku merupakan 
faktor utama yang menunjang kelancaran dan efektivitas 
proses produksi. Kelancaran proses produksi dengan 
dukungan pengendalian persediaan bahan baku yang 
memdai menghasilkan barang yang siap diolah pada 
waktu yang tepat dan sesuai dengan rencana produksi 
yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 
2. Produksi 

Variabel produk mendapatkan urutan prioritas 
kedua, dengan nilai bobot kepentingannya sebesar 0,08. 
Proses produksi yang terjadi di UKM King Betiri belum 
cukup baik. Risiko pada proses produksi seperti 
keterlambatan atau penundaan pengolahan empon 
instan sering terjadi karena efek dari kurangnya bahan 
baku empon atau tidak adanya persediaan empon 
sehingga proses produksi terganggu. Kapasitas produksi 
yang fluktuatif pada penilaian risiko memiliki penilaian 
yang paling tinggi dengan kategori risiko yang tinggi 
pula. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan 
strategi yang tepat guna menekan tingkat keparahan 
risiko tersebut. Rosa dan Suharmiati (2008), menyatakan 
proses produksi dapat berlangsung secara 
berkesinambungan apabila kebutuhan bahan baku untuk 
proses produksi dapat terpenuhi. Risiko pada proses 
produksi juga dapat disebabkan oleh kerusakan mesin 
dan peralatan, ini dikarenakan kesalahan penggunaan 
mesin dari para pekerja sehingga mesin yang digunakan 
mudah rusak, oleh karena itu dioerlukan strategi yang 
tepat. Oktalisa et al  (2013) menyatakan kerusakan 

mesin yang tiba-tiba dan tingginya waktu kerusakan 
mesin ketika proses produksi 
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berlangsungmengakibatkan kelancaran proses produksi 
menjadi terganggu, oleh karena itu perlu dilakukan 
pengecekkan mesin sebelum dan sesudah proses 
produksi sehingga pada saat produksi empon instan 
tidak mengalami kerusakan. 

 
3. Pemasaran 

Variabel pemasaran mendapatkan prioritas 
terendah dengan bobot kepentingan sebesar 0,34. 
Produk yang dipasarkan oleh UKM King Betiri antara lain 
minuman segar instan yang berkhasiat dengan bahan 
utama empon. Kekurangan persediaan empon instan 
merupakan risiko terbesar sehingga perlu strategi yang 
tepat untuk meminimasi risiko. Pengendalian pada saat 
penyimpanan juga sangat diperlukan karena 
berpengaruh terhadap kualitas produk. Jika penanganan 
produk salah dapat menurunkan kualitas produk 
sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk 
berkurang. Kejadian tersebut dapat mengakibatkan 
kerugian pada UKM karena dapat kehilangan konsumen 
dan penjualan terhadap produk berkurang. Mariana 
(2015) menyatakan, kualitas produk merupakan faktor 
persaingan utama dalam menentukan keberhasilan dan 
keberlangsungan dari suatu perusahaan. Kualitas pada 
produk perlu mendapatkan perhatian utama dari 
perusahaan karena kualitas berkaitan erat dengan 
masalah keputusan konsumen. 

 
4.5.2 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Empon Instan 
4.5.2.1 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Ranta 

Pasok Variabel Bahan Baku 
 Variabel bahan baku memiliki beberapa alternative 

diantaranya menjalin kemitraan, perbaikan sistem pengadaan 
bahan baku, dan memnfaatkan lahan pekarangan menjadi 
sumber bahan baku. Setelah didapatkan hasil perhitungan AHP 
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dari dua responden pakar, didapatkan nilai bobot alternatif 
strategi yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4. 8 Nilai Bobot Alternatif Strategi Variabel Bahan Baku 

Strategi Bobot Peringkat 

Menjalin Kemitraan 0.309 2 
Perbaikan sistem pengadaan 
bahan baku 

0.504 
1 

Memanfaatkan lahan 
pekarangan menjadi sumber 
bahan baku 

0.188 3 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
 Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai bobot untuk 

masing-masing alternative yang dapat meminimasi risiko-risiko 
tertinggi pada variabel bahan baku, oleh karena itu, diperlukan 
strategi yang tepat untuk meminimasi antara lain: 

1. Perbaikan Sistem Pengadaan Bahan baku 
Strategi perbaikan sistem pengadaan bahan baku 
mendapatkan nilai bobot tertinggi sebesar 0,54 dan 
menjadi prioritas pertama. Herjanto (2014), menyatakan 
bahwa pengendalian persediaan adalah serangkaian 
kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat 
persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan akan 
menambah, persediaan harus dilakukan dan berapa 
besar pesanan harus diadakan, jumlah atau tingkat 
persediaan yang dibutuhkan berbeda-beda untuk setiap 
usaha, tergantung dari volume produksinya, jenis usaha 
dan prosesnya. Rose dan Suharmiati (2008) 
menyatakan perencanaan persediaan bahan baku perlu 
sekali mendapatkan perhatian yang serius, sebagai 
bagian dari pengendalian persediaan bahan baku dan 
mencakup bahan baku yang diterima sampai proses 
produksi, sebab pengaruhnya apa bila kurang 
diperhatikan akan berdampak negatif terhadap kualitas 
bahan. Persediaan bahan baku yang dilakukan oleh King 
Betiri selama ini terlalu kecil, sehingga sangat 
membutuhkan pengiriman bahan baku setiap akan 
melakukan produksi empon instan. Perbaikan sistem 
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pengadaan bahan baku harus dilakukan untuk 
memperoleh persediaan bahan baku yang optimum 
dimana persediaan tersebut tidak terlalu kecil sehingga 
tetap dapat menunjang kegiatan produksi, selain itu 
dengan memperbaiki sistem persediaan bahan baku 
kegiatan produksi dapat berjalan lancer dan efisien.   
 

2. Memanfaatkan Lahan Pekarangan sebagai Sumber 
Bahan Baku 
Strategi alternatif pemanfaatan lahan pekarangan 
sebagai sumber bahan baku menjadi salah satu 
alternatif dengan bobot prioritas sebesar 0,24. Menurut 
Mardhini (2011), perhatian akan pemanfaatan lahan 
pekarangan saat ini masih terlalu rendah, sehingga 
pengembangan inovasi terkait lahan pekarangan belum 
sampai pada sasaran yang diharapkan. Padahal dengan 
memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tanaman 
obat, pangan, hortikulturan dan ternak dapat memenuhi 
kebutuhan keluarga dan usaha. Pemanfaatan lahan 
pekarangan yang baik akan menambah keuntungan 
dalam usaha. Risiko harga empon yang fluktuatif dapat 
diminimasi dengan memanfaatkan lahan pekarangan 
dapat memudahkan dalam pengadaan bahan baku 
sehingga  mengurangi pengeluaran biaya pengadaan 
bahan baku disaat harga bahan baku dipasaran sedang 
tinggi. Pihak King Betiri belum melakukan pemanfaatan 
lahan pekarangan, karena selama ini kebutuhan bahan 
baku hanya mengandalkan persediaan bahan baku yang 
ada di petani, sehingga alternatif strategi ini dapat 
menjadi pilihan untuk mengurangi risiko rantai pasok 
empon instan. 
 

3. Menjalin Kemitraan 
Strategi menjalin kemitraan mendapatkan nilai bobot 
sebesar 0,23. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
menjalin kemitraan perlu dipertimbangkan untuk 
mengatasi risiko-risiko yang terjadi. UKM King Betiri saat 
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ini hanya menjalin kemitraan dengan satu petani empon 
sebagi pemasok utama bahan baku produksinya. 
Kemitraan yang dilakukan oleh King Betiri saat ini dinilai 
kurang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku UKM. 
Menjalin kemitraan ini dapat mengatasi risiko disaat 
pasokan empon rendah, UKM dapat mendapatkan 
pasokan empon dari tengkulak lainnya sehingga dapat 
meminimasi terjadinya keterlambatan pasokan empon. 
Model kemitraan yang dapat diterapkan yakni pola 
kemitraan pasar yang saling menguntungkan, dimana 
pihak UKM diuntungkan dengan persediaan bahan baku 
yang pasti dan pihak supplier diuntungkan dengan 
penjualan produknya serta ketersediaan pasar yang siap 
menampung produk tersebut (Harisman, 2007). Mulyadi 
(2009) menyatakan, melalui kemitraan usaha, jejaring 
organisasi dapat diwujudkan dan melalui kemitraan 
usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh 
karena itu, UKM perlu menjalin kemitraan sebanyak-
banyaknya sehingga dapat memenuhi permintaan 
konsumen. 
 

4.5.2.2 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Variabel Produksi 

 Variabel produksi memiliki beberapa alternative 
diantaranya penambahan mesin produksi, pengecekkan mesin 
produksi secara rutin dan melakukan pelatihan tenaga kerja. 
Setelah diperoleh perhitungan bobot prioritas alternatif dari dua 
responden pakar, diperoleh asil bobot alternatif seperti pada 
Tabel 4.9. 
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Tabel 4. 9 Nilai Bobot Alternatif Strategi Variabel Produksi 

Strategi Bobot Peringkat 

Penambahan mesin produksi 0.304 2 

Melakukan pemeliharaan  mesin 
produksi secara rutin 

0.314 
1 

Pelatihan tenaga kerja 0.383 3 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
 Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai bobot dari 

masing-masing strategi untuk meminimasi risiko tertinggi dari 
variabel produksi, oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat 
untuk meminimasinya, antara lain: 

 
1. Pelatihan Tanaga Kerja 

Pelatihan tenaga kerja memperoleh bobot prioritas 
tertinggi pada  variabel produksi. Pelatihan tenaga kerja 
diperlukan agar pekerja dapat bekerja secara optimal 
dan produktifitas UKM dapat meningkat. Pihak UKM 
belum pernah melakukan pelatihan tenaga kerja dan 
pihak-pihak tersebut menjalankan tugasnya sesuai 
dengan kebiasaan yang sering dilakukan dan 
sepengetahuan mereka. Pelatihan tenaga kerja di petani 
juga perlu dilakukan untuk diberi pengetahuan dan 
pelatihan tentang penanganan dan penyimpanan empon 
yang benar. Yuliandari (2015) menyatakan bahan baku 
hasil pertanian hanya dapat disimpan dalam suhu 
ruangan selama beberapa hari saja dan sebaiknya 
langsung digunakan maksimal 4-7 hari. Pelatihan tenaga 
kerja yang dilakukan di UKM King Betiri yaitu dengan 
diberi pengetahuan dan pelatihan tentang penanganan 
empon, produksi empon instan, penggunaan mesin  dan 
peralatan yang baik dan benar, dan perawtan mesin 
produksi. Sianturi et al (2014), menyatakan pelatihan 
perawatan mesin diberikan terhadap tenaga kerja yang 
diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keahlian tenaga kerja akan mampu menyelesaikan 
tugas-tugas perawatan saat ini maupun dimasa dating 
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dengan lebih efektif dan efisien. Alternatif pelatihan 
tenaga kerja dinilai dapat dipertimbangkan untuk 
meminimasi permasalahan yang ada pada rasio 
kapasitas produksi yang fluktuatif dalam variabel 
produksi. 

2. Melakukan Pemeliharaan Mesin Produksi Secara Rutin 
Strategi alternatif melakukan pengecekkan mesin 
produksi secara rutin memperoleh bobot alternatif 
sebesar 0,314. UKM King Betiri selama ini belum rutin 
menerapkan perawatan atau pengecekkan mesin 
produksinya. Abbas et al (2009) menyatakan dalam 

menjaga produktivitas dari mesin produksi perlu 
dilakukan perawatan, salah satunya dengan melakukan 
perawatan preventif. Perawatan preventif adalah 
perawatan/ pemeliharaan secara terjadwal, dimana 
sejumlah kegiatan seperti inspeksi dan perbaikan, 
pergantian, pembersihan dan pelumasan perlu 
dilakukan. Mengingat mesin dan peralatan bukan 
merupakan barang abadi yang juga memilki batas usia 
kemampuan produktivitasnya, sehingga dalam 
penggunaaannya perlu dilakukan perawatan untuk 
menjaga mesin tetap dapat digunakan sesuai 
standartnya dan tidak mudah mengalami kerusakan. 
Risiko tertinggi dalam variabel produksi yakni kapasitas 
produksi yang fluktuatif dapat dipengaruhi dengan 
kerusakan mesin dan peralatan. Kerusakan mesin dan 
peralatan ini tentu menganggu proses produksi yang ada 
di UKM King Betiri. Keadaan tersebut dapat diminimasi 
dengan melakukan pemeliharaan atau perawatan mesin 
penggilingan secara rutin yang dapat dilakukan sebelum 
dan sesudah proses produksi. 
 

3. Penambahan Mesin Produksi 
Strategi alternatif penambahan mesin produksi menjadi 
alternatif  dengan bobot sebesar 0,304. Penambahan 
mesin produksi untuk meningkatkan penerapan teknologi 
yang ada di UKM King Betiri dan sebagai investasi 
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peralatan jangka panjang karena memiliki usia 
produktifivitas lebih lama.Darmadi (2018), menyatakan 
penambahan mesin baru dapat mendukung pekerjaan 
pegawai menjadi lebih efisien dan efektif. Penambahan 
mesin baru tersebut ditunjang dengan peniadaan 
kebiasaan kerja yang tidak produktif seperti 
penyelesaian produk yang tidak tepat waktu.  
Permasalahan yang terjadi di UKM King Betiri adalah 
kapasitas produksi fluktuatif dipengaruhi faktor 
kurangnya mesin penggilingan bahan dan peralatan 
yang dimiliki oleh pihak UKM. UKM King Betiri yang 
memiliki banyak jenis produk tentu harus menambah 
waktu produksi apabila permintaan akan produk sedang 
tinggi, sulit diterapkan mengingat pekerja yang dimiliki 
UKM King Betiri rata-rata seorang ibu rumah tangga 
sehingga sulit untuk menerapkan jam lembur. 
Berdasarkan permasalahan tersebut strategi 
penambahan mesin produksi perlu dipertimbangkan 
untuk meminimasi kapasitas produksi yang fluktuatif. 
 

4.5.2.3 Analisis Prioritas Strategi Minimasi Risiko Rantai 
Pasok Empon Instan Variabel Pemasaran 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode AHP 
didapatkan prioritas strategi untuk meminimasi risiko rantai 
pasok pada variabel pemsaran yang dapat dilihat pada Tabel 
4.10. 
 
Tabel 4. 10 Nilai Bobot alternative Strategi Variabel Pemasaran 

Strategi Bobot Peringkat 

Perbaikan akses informasi 0.418 1 
Standarisasi Harga 0.355 2 
Menambah Kemitraan dengan 
distributor ataupun retailer 

0.227 
3 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai bobot prioritas 
dari masing-masing strategi untuk meminimasi risiko tertingi 
yang ada di variabel pemasaran antara lain: 

1. Perbaikan Akses Informasi 
Strategi perbaikan akses informasi mendapatkan urutan 
prioritas pertama. Perbaikan akses informaasi 
merupakan salah satu faktor penting dalam 
kelembagaan rantai pasok empon instan mulai dari 
supplier hingga ke retailer. Arus informsi terpenting 
adalah infromasi mengenaai kebutuhan bahan baku dan 
produk. Supplier  membutuhkan infromasi terkait 

kebutuhan empon dari UKM King Betiri. UKM King Betiri 
membutuhkan informasi ketersediaan empon yang 
dimiliki petani dan permintaan empon instan yang ada 
retailer. Retailer membutuhkan informasi ketersediaan 

empon instan yang ada di UKM King Betiri secara detail. 
Selama ini komunikasi yang dilakukan hanya satu arah 
saja, UKM belum menerapkan komunikasi dua arah. 
Perbaikan akses informasi yang dapat dilakukan dengan 
komunikasi dua arah. Perbaikan akses informasi 
ditunjukkan untuk menghindari adanya miss 
communication antar anggota rantai pasok sehingga 
dapat terhidar dari adanya risiko kekurangan 
ketersediaan empon instan, mengingat masih banyaknya 
informasi yang tidak sesuai yang diterima pihak UKM 
dari retailer yang berakibat pada petani. Yuniar (2012) 
menyatakan akses informasi merupakan prioritas 
strategi untuk dapat mencapai rantai pasok yang efisien. 
Strategi ini dapat diterapkan untuk meminimasi risiko 
yang ada dalam variabel pemasaran. Tindakan konkrit 
yang dapat dilakukan untuk menerapkan strategi ini 
yakni dengan melakukan diskusi rutin antar anggota 
rantai pasok untuk mengetahui keadaan yang ada 
dipasaran, sehingga dapat memperoleh kesepakatan 
tawar menawar yang tepat. Tindakan tersebut didukung 
dengan pernyataan Astuti (2012) yaitu informasi 
mengenai kondisi pasar, produksi, permintaan dan harga 
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harus didistribusikan kesemua anggota rantai pasok 
terutama petani, dan retailer sehingga kegiatan rantai 
pasok menjadi lebih efisien dan fluktuasi dapat ditekan.  

2. Menambah Kemitraan dengan Distributor atau Retailer 
Strategi menambah kemitraan dengan distributor atau 
retailer  mendapatkan urutan prioritas keduan dengan 
bobot sebesar0,51. Berdasarakan hasil perhitungan 
bobot tersebut penambahan kemitraan dengan 
distributor atau retaler perlu untuk dilakukan oleh UKM 
King Betiri dengan menjalin kerjasama dengan 
distributor dan retailer lainnya yang berada di dalam 

maupun luar kota. UKM King Betiri dapat menerapkan 
pola kemitraan inti plasma untuk meningkatkan dan 
memperkuat jaringan pemasaran. UKM King Betiri dapat 
bekerja sama dengan perusahaan besar sebagai intinya 
dan UKM sebagai plasmanya. Menurut UU No 20 Tahun 
2008, pasal 28-33 bahwa pola kemitraan terdiri dari inti 
plasma, subkontrak, waralaba, distribusi dan keagenan, 
serta bentuk kemitraan lainnya seperti kerjasama 
operasional, usaha patungan, dan penyebarluasan. Pola 
kemitraan inti plasma adalah hubungan kemitraan antara 
usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar 
sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil 
yang menjadi plasmanya dalam menyediakan sarana 
produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan 
manajemen usaha, perolehan penguasaan, dan 
peningkatan teknologi yang diperlukan, pemasaran, dan 
pemberian informasi. Oleh karena itu, pola kemitraan ini 
tepat untuk diterapkan di UKM King Betiri karena dapat 
membantu memasarkan produk empon instan, 
mengingat sebelumnya King Betiri tidak menerapkan 
pola apapun untuk kemitraannya. Setiyono (2009) 
menyatakan pada penerapan kemitraan pola inti plasma 
perlu dilakukan kontrak tertulis untuk menghindari 
permasalahan seperti pembagian keuntungan antara 
kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan 
nantinya. 
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3. Standarisasi Harga 

Strategi standarisasi harga mendapatkan urutan prioritas 
terendah dalam variabel pemasaran dengan bobot 
kepentingan sebesar 0,02. Strategi ini dilakukan untuk 
membuat standar harga produk berdasarkan kerjasama 
dengan retailer. Adanya perbedaan harga antara UKM 
dan retailer yang dapat berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian konsumen apabila retailer menjual dengan 
harga yang terlalu tinggi. Pihak UKM dan pihak retailer 
selama ini tidak memiliki kesepakatan dalam penentuan 
harga, sehingga pihak retailer menentukan harga sendiri. 
Kenaikan harga yang mungkin terlalu tinggi 
menyebabkan UKM perlu melakukan kesepakatan harga 
dengan retailer agar lonjakan kenaikan harga atau 

perbedaan harga tersebut tidak mempengaruhi 
permintaan produk dari konsumen ke produsen, karena 
ketika harga tinggi maka permintaan cenderung rendah 
dibandingkan dengan ketika harga turun maka 
permintaan cenderung naik. Positioning dari empon 
instan miliki King Betiri ini berada di market follower 
sedangkan untuk market leader  di wilayah tersedut 
yakni Sumber Waras. Putra (2011) menyatakan market 
follower yakni perusahaan lain dibelakang pemimpin 
pasar dalam suatu industri tanpa menggoyah pemimpin 
pasar. Posisi tersebut mempengaruhi pemasaran produk 
dari King Betiri di wilayah Jember.   Deliarnov (2007), 
menyatakan permintaan terhadap suatu barang 
cenderung turun jika harga barang tersebut cenderung 
naik dan sebaliknya permintaan terhadap barang 
cenderung naik apabila harga barang tersebut turun. 
Berdasarkan penjelasan tersebut strategi standarisasi 
harga dapat dipertimbangkan untuk meminimasi risiko 
pada variabel pemasaran 
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4.6  Implikasi Manajerial 

Penerapan strategi minimasi terhadap risiko rantai pasok 
empon instan dapat dilakukan dengan melihat bobot tertinggi 
yang ada dalam setiap variabel. Bobot-bobot tertinggi itu yang 
perlu dipertimbangkan oleh pihak UKM untuk meminimasi risiko-
risiko yang ada dalam setiap variabel.  

1. Pada variabel bahan baku UKM King Betiri perlu 
melakukan perbaikan sistem pengadaan bahan baku 
sehingga persediaan bahan baku menjadi lebih 
ekonomis. Perbaikan tersebut diawali dengan melakukan 
perencanaan bahan baku yang seefisien mungkin, 
sehingga kebutuhan bahan baku dapat terjadwal dengan 
efektif. Oleh karena itu strategi ini perlu diterapkan untuk 
meminimasi risiko rantai pasok yang ada di UKM King 
Betiri. 

2. Pada variabel produksi strategi yang dapat diterapkan 
yakni pelatihan tenaga kerja. Strategi ini perlu 
dipertimbangkan untuk mengantisipasi kerusakan mesin 
pada saat proses produksi. Pelatihan tenaga kerja 
menjadi salah satu pertimbangan karena dapat 
meningkatkan efektifititas dan efisiensi bagi pihak UKM. 
Pengaaruh yang terjadi dari pelatihan tenaga kerja 
tersebut tidak hanya berdampak bagi UKM saja tetapi 
juga bagi tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja tersebut 
dapat meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat 
memberikan hasil positif bagi UKM. Pelatihan tenaga 
kerja tersebut dapat meningkatkan tenaga kerja yang 
memadai dalam mendukung perkembangan usaha 
sehingga tercapai tenaga kerja yang optimal untuk 
mendukung implementasi dari strategi yang telah 
ditetapkan UKM.  

3. Pada variabel pemasaran startegi yang dapat 
dipertimbangkan adalah perbaikan akses informasi. 
Strategi ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi 
miss communication yang terjadi antara retailer dan 

pihak UKM King Betiri, melalui perbaikan akses 
informasi dapat diperoleh hasil yang lebih baik untuk 
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menghindari risiko-risiko yang ada dalam rantai pasok 
empon instan. Perbaikan akses informasi ini dapat 
dilakukan dengan memberikan rincian kebutuhan produk 
yang tepat dari retailer ke UKM sehingga pihak UKM 
dapat melakukan pemesanan bahan baku yang tepat 
untuk memenuhi permintaan dari retailer.    
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian strategi minimasi risiko rantai pasok 
empon instan pada UKM King Betiri adalah sebagai berikut: 

1. Pada proses pengidentifikasian risiko rantai pasok 
empon instan di UKM King Betiri terdapat 13 risiko 
rantai pasok pada variabel bahan baku, produksi dan 
pemasaran. Pada variabel bahan baku risiko yang 
terjadi antara lain keterlambatan pasokan empon, 
kualitas empon yang tidak sesuai standar, harga empon 
yang fluktuatif, ketersediaan empon yang rendah dan 
keadaan empon yang cacat. Pada variabel produk risiko 
yang terjadi antara lain kontaminasi silang pada saat 
produksi, keterlambatan atau penundaan proses 
produksi, kapasitas produksi yang fluktuatif, dan 
kerusakan mesin dan peralatan pada saat produksi. 
Pada variabel pemasaran risiko yang terjadi antara lain 
kelebihan dan kekurangan persediaan empon instan, 
pesaing sejenis dan pesaing subtitusi dari produk 
empon instan.  

2. Hasil pengukuran risiko rantai pasok empon instan di 
UKM King Betiri dengan menggunakan metode Fuzzy 
Failure Mode Effect Analysis (FMEA) didapatkan risiko 
tertinggi untuk bahan baku yakni ketersediaan empon 
yang fluktuatif dengan nilai risiko (5,07). Pada variabel 
produk rsisiko tertinggi terdapat pada kapasitas produksi 
empon instan yang fluktuatif dengan nilai risiko sebesar 
(6,51). Pada variabel pemasaran yang memiliki risiko 
tertinggi yakni kekurangan persediaan empon instan 
dengan nilai risiko sebesar (5,63). Hasil pengukuran 
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan strategi 
minimasi risiko rantai pasok empon instan. 
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3. Penentuan alternatif strategi yang digunakan untuk 
minimasi risiko rantai pasok empon instan 
menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process 

(AHP). Alternative strategi yang dipilih untuk variabel  
bahan baku antara lain menjalin kemitraan, perbaikan 
sistem pengadaan bahan baku, dan memanfaatkan 
lahan pekarangan. Pada variabel produksi alternative 
strateginya antara lain penambahan mesin produksi, 
pemeliharaan mesin produksi secara rutin, dan 
pelatihan tenaga kerja. Pada variabel pemasaran 
alternatif strateginya antara lain perbaikan akses 
informasi, penambahan kemitraan dengan distributor, 
dan standarisasi harga. Berdasarkan perhitungan bobot 
AHP terhadap 9 alternatif strategi tersebut diperoleh 
bobot tertinggi untuk variabel bahan baku yakni 
perbaikan sistem pengadaan bahan baku sebesar 
(0,541). Bobot tertinggi pada variabel produksi yakni 
pelatihan tenaga kerja (0,383). Pada variabel 
pemasaran diperoleh bobot tertinggi pada perbaikan 
akses informasi (0,481). 

5.2 Saran  

1. UKM sebaiknya melakukan strategi perbaikan sistem 
perencanaan bahan baku, pelatihan tenaga kerja, dan 
perbaikan akses informasi. 

2. UKM King Betiri diharapkan merencanakan kebutuhan 
bahan baku secara tepat sehingga tidak terjadi 
kekurangan persediaan bahan baku yang dapat 
mempengaruhi produksi empon instan. 
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