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MODEL IDENTIFIKASI RISIKO DAN PERHITUNGAN NILAI TAMBAH 

PADA RANTAI PASOKAN JANGGELAN 

(STUDI KASUS PADA CV. BUMI MAKMUR) 

 

Abstrak 

 

Sebagai daerah yang memiliki tanah yang subur, Wonogiri bisa menjadi daerah yang 

berkembang dengan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Untuk mencapai hal tersebut 

perlu adanya gerakan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada dengan 

baik. Sumber daya alam yang tumbuh subur di Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah 

Janggelan/Cincau (Mezona Palustris). Luas areal tanam pada tahun 2010 mencapai kurang 

lebih 1.348 ha dengan tingkat produksi janggelan kering mencapai 5.323 ton/tahun. 

Gangguan yang terjadi pada proses rantai pasok mengakibatkan terganggunya proses 

pengolahan bahan baku janggelan yang dapat merugikan setiap mata rantai. Metode HOR 

(House of Risk) adalah metode untuk memanage risiko secara proaktif, dimana risk agent 

yang teridentifikasi sebagai penyebab risk event dapat dikelola dengan cara memberikan 

urutan berdasarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Perlu juga diberlakukan 

konsep nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap mata rantai janggelan. Metode Hayami 

analisis nilai tambah pengolahan produk pertanian dapat dilakukan dengan cara sederhana, 

yaitu melalui perhitungan nilai tambah per kilogram bahan baku untuk satu kali pengolahan 

yang menghasilkan produk tertentu. Dari hasil perhitungan nilai tambah dan perhitungan 

ARP (agregat risk potential) dari petani sebesar Rp4.567,00/kg, rasio nilai tambah sebesar 

63%, dan hasil kumulatif risiko sebesar 23%; mata rantai pengepul sebesar Rp661,00/kg, 

rasio nilai tambah 8%, dan hasil kumulatif risiko sebesar 16%; mata rantai produsen sebesar 

Rp10.553,00/kg, rasio nilai tambah 35%, dan nilai kumulatif risiko sebesar 23%; mata rantai 

pemasak sebesar Rp3.373,00/kg, rasio nilai tambah 14%, dan hasil kumulatif risiko sebesar 

16%; dan mata rantai penjual sebesar Rp1.989,00/kg, rasio nilai tambah 10%, dan hasil 

kumulatif risiko sebesar 10%. Pada hasil perhitungan nilai tambah diperoleh nilai tambah 

terbesar dari mata rantai petani dengan nilai tambah sebesar Rp4.567,00/kg, rasio nilai 

tambah sebesar 63%. Pada pembobotan risiko diperoleh risiko paling besar diperoleh dari 

mata rantai produsen dengan nilai kumulatif 35%. 

Kata kunci : Rantai Pasok, HOR, Manajemen Risiko Rantai Pasok, Nilai Tambah 
 
 

Abstract 

 

IndonesiaAs a region which has fertile soil, Wonogiri could be a growing area by improving 

the living conditions of the population. To achieve this, the need for the movement to utilize 

and manage existing resources well. Natural resources that thrives in Wonogiri one of which 

is a provisional/Cincau (Mezona Palustris). The planting area in 2010 reached 

approximately 1,348 ha with a production level of dry tentative reached 5.323 tons/year. 

Disruption of the supply chain process resulted in disruption of raw material processing 

provisional that can harm each chain. Methods HOR (House of Risk) is a method to 

proactively manage risk, where risk agents were identified as the cause of event risk can be 

managed by giving the order based on the magnitude of potential impacts. It should also 

apply the concept of added value generated by each chain tentative. Hayami method of 

analysis of value-added processing of agricultural products can be done in a simple way, that 

is through the calculation of value added per kilogram of raw materials for processing one 

that produces a particular product. From the calculation and the calculation of value added 

ARP (aggregate risk potential) on farmers by Rp4.567,00 / kg, the ratio of added value by 

63%, and the cumulative results of the risk by 23%; the chain of collectors of Rp661,00 / kg, 
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the ratio of value-added 8%, and the cumulative results of the risk by 16%; the chain of 

manufacturers of Rp10.553,00 / kg, added value ratio of 35%, and the cumulative value of 

the risk by 23%; chain cookers for Rp3.373,00 / kg, added value ratio of 14%, and the 

cumulative results of the risk by 16%; and the chain of sellers of Rp1.989,00 / kg, added 

value ratio of 10%, and the cumulative results of the risk by 10%. On the results of the 

calculation of the added value obtained by the largest value-added chain of farmers with an 

added value of Rp4.567,00 / kg, added value ratio of 63%. At the risk weighting obtained the 

greatest risks derived from the chain manufacturer with a cumulative value of 35%. 

Keywords: Supply Chain, HOR, Supply Chain Risk Management, Value Added 
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai daerah yang memiliki tanah yang subur, Wonogiri bisa menjadi daerah yang 

berkembang dengan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Untuk mencapai hal tersebut 

perlu adanya gerakan untuk mengembangkah dan mengelola sumber daya yang ada dengan 

baik. Sumber daya alam yang tumbuh subur di Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah 

Janggelan/Cincau (Mezona Palustris) yang dihasilkan di kec. Karangtengah, Kec. Tirtomoyo, 

Kec. Bulukerto dan Kec. Kismantoro. Luas lahan penanaman janggelan pada tahun 2010 

mencapai kurang lebih 1.348 ha dengan tingkat produksi janggelan kering mencapai 5.323 

ton/tahun. 

Sebagai usaha yang yang terus berkembang, usaha janggelan ini dibutuhkan sebuah 

sistem yang digunakan untuk mengetahui alur pergerakan proses usaha agar stabil dan 

optimal. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat supply chain 

management yang sudah diterapkan berjalan efektif dan efisien dengan melakukan analisis 

pendistribusian barang dari masing-masing elemen yang ada kemudian mengetahui nilai 

tambah yang diperoleh.  

 

1.2 Tujuan 

1. Mengidentifikasi aktivitas logistik rantai pasok janggelan Kabupaten Wonogiri. 

2. Mengidentifikasi resiko supply chain janggelan Kabupaten Wonogiri.  

3. Peningkatan nilai tambah mata rantai janggelan Kabupaten Wonogiri. 

4. Identifikasi untuk menanggulangi risiko yang terjadi dan cara untuk meningkatkan nilai 

tambah. 

 

2. METODE 

Data diambil dari sumber data sekunder, yaitu catatan yang ada di perusahaan 

mengenai data jumlah produksi, jumlah karyawan, data pengepul, dan biaya tenaga kerja 
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yang terjadi di perusahaan dalam kurun waktu 2015. Pengumpulan data primer menggunakan 

metode wawancara dengan beberapa karyawan dan pemilik usaha untuk mendapatkan 

deskripsi mengenai identifikasi risiko yang terjadi dan strategi peningkatan nilai tambah 

rantai pasok janggelan di CV. Bumi Makmur.  

Data primer ini digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif. Adapun 

untuk pengolahan data sekunder, dilakukan dengan Model House of Risk (HOR) yang berupa 

intregasi dari Model Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) dengan Model Quality 

Function Deployment (QFD). Kemudian menggunakan metode nilai tambah Hayami untuk 

mengetahui keuntungan kotor dari usaha janggelan / cincau di CV. Bumi Makmur. 

2.1 Metode House of Risk (HOR) 

Penelitian pada mata rantai janggelan CV. Bumi Makmur ini menggunakan Model 

House of Risk (HOR) yang merupakan intregasi dari Model Failure Modes and Effect 

Analysis (FMEA) dengan Model Quality Function Deployment (QFD). Kemudian 

menggunakan metode nilai tambah Hayami untuk mengetahui keuntungan kotor dari usaha 

janggelan / cincau di Wonogiri. Berikut adalah penjelasan tahapan-tahapan dalam metodologi 

penelitian yang diguanakan: 

Pemetaan Aktivitas Rantai Pasok

Model Supply Chain Operations Reference (SCOR)

PERSIAPAN PENGADAAN KONTRUKSI HAND OVER

Identifikasi Risiko

Metode Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

à Sumber risiko ?  à Apa yang berisiko ?

à Dimana risiko berada ? à Bagaimana risiko muncul ?

Analisis Risiko

Identifikasi Kejadian Risiko (Risk Event) dan Agen Risiko (Risk Agent)

Menentukan 

severity dari risk 

events

Menentukan 

occurrence dari risk 

agents

Menentukan 

correlation

Menghitung Nilai Aggregate Risk Potential (ARP)

Evaluasi Risiko

à Menentukan peringkat

à Menentukan prioritas risiko

Risk Response

à Identifikasi opsi mitigasi risiko

à Evaluasi opsi mitigasi risiko

Pemilihan aksi mitigasi / aksi 

proaktif

HOR 1

HOR 2

 

Gambar 1. Diagram Alir Metode House of Risk 
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2.2 Metode Hayami 

Pengujian hipotesis kedua dilakukan menggunakan analisis nilai tambah metode 

Hayami. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai tambah pada pemasaran 

janggelan. Perhitungan nilai tambah dilakukan dengan mengkonversikan harga jual produk 

dengan harga pasaran janggelan tiap 1 kilogram. Bentuk formulasi dan konversi adalah 

sebagai berikut ini: 

Konversi harga produk (kg) = 
                

                         
 

Prosedur perhitungan nilai tambah dengan metode Hayami dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 1 Prosedur Perhitungan Nilai Tambah dengan Metode Hayami 

No Variabel Nilai 

 Output, Input, dan Harga  

1 Output  

 Volume penjualan  

 a. Primary prodruct (kg)  

 b. Total volume penjualan  

 c. Total nilai penjualan (Rp/kg) (1d) 

2 a. Volume bahan baku (kg) (2a) 

 b. Nilai bahan baku (Rp/kg) (2b) 

3 Tenaga kerja langsung (Rp) (3) 

4 Faktor konversi (4) = (1c)/(2b) 

5 Koefisiensi tenaga kerja langsung (Rp) (5) = (3)/(2a) 

6 Harga output (Rp/kg) (6) 

7 Upah tenaga kerja langsung (Rp) (7) 

 Penerimaan dan keuntungan  

8 Harga bahan baku (Rp/kg) (2a)/(2b) 

9 Harga input lain (Rp/kg input bahan baku) (9) 

10 Nilai output (Rp/kg) (10) = (4) × (6) 

11 a. Nilai tambah (Rp/kg) (11a) = (10) – (8) – (9) 

 b. Rasio nilai tambah (%) (11b) = (11a) / (10) × 100 

12 a. Pendapatan tenaga kerja langsung (Rp) (12a) = (5) × (7) 

 b. Pangsa tenaga kerja langsung (%) (12b) = (12a) / (11a) × 100 

13 a. Keuntungan (Rp/kg) (13a) = (11a) – (12a) 

 b. Tingkat keuntungan (%) (13b) = (13a) / (10) × 100 

 Balas jasa pemilik faktor produksi  

14 Margin (Rp/kg) (14) = (10) – (8) 

 a. Pendapatan tenaga kerja langsung (%) (14a) = (12a) / (14) × 100 

 b. Sumbangan input lain (%) (14b) = (9) / (14) × 100 

 c. Keuntungan perusahaan (%) (14c) = (13a) / (14) × 100 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Budidaya Janggelan di Wilayah Karangtengah 

Tanaman janggelan atau dikenal dengan cincau hitam sangat dibutuhkan pasar dalam 

negeri maupun luar negeri. Harga daun janggelan kering bisa mencapai 6 ribu hingga 8 ribu. 

Namun jika musim bunga hanya berkisar seribu hingga 3 ribu, karena patinya berkurang. 

Berikut paparkan cara penanaman dan perawatan tanaman janggelan di daerah Karangtengah 
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sebagai salah satu penghasil janggelan yang cukup besar, berikut pengolahan janggelan dari 

awal hingga akhir yaitu Pengolahan lahan à Pembibitan à Penanaman à Pemeliharaan à 

Panen à Pengeringan tahap 1 à Menghilangkan waste à Cacah à Pengeringan tahap 2 à 

Packing à Penjualan 

3.2 Pemilihan Struktur Rantai Pasok Janggelan 

Petani Desa Temboro CV. Bumi MakmurPengepul
Pemasak Natar, 

Lampung Selatan

Pasar Natar

Pasar Jatiagung

Pasar Sidomulyo

Pasar 

Taanjungbintang

End Customer

 

Gambar 2. Model Rantai Pasok Janggelan 

Pemilihan model rantai pasok janggelan diatas adalah hasil dari pengamatan bahwa 

model ini sangat sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ditemukan adalah proses 

pengiriman janggelan yang lama dan membutuhkan ongkos kirim yang relatif mahal. Jarak 

dari produsen ke distributor tergolong jauh yaitu ±878 km. Pada model ini, yang menjadi 

hambatan atau tantangan adalah keberadaan pedagang pengecer yang harus mampu menjual 

jumlah produk olahan cincau yang dihasilkan. Permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian jumlah pedagang pengecer tidak mencukupi untuk menjual semua produk olahan 

cincau yang dihasilkan dalam kurun waktu satu hari. Analisa selanjutnya akan dibahas 

tentang faktor-faktor risiko pada rantai pasok janggelan dan nilai tambah yang dihasilkan 

pada usaha janggelan ini. 

3.1 Aliran Produk, Aliran Keuangan, dan Aliran Informasi 

Petani Pengepul Produsen Pemasak Penjual

Keterangan:

: Aliran Produk

: Aliran Keuangan

: Aliran Informasi

 

Gambar 3. Pola Aliran Produk, Biaya, dan Informasi 

Dari gambar pola aliran diatas dapat diketahui bahwa aliran keuangan yang ada aliran 

uang, untuk aliran dari petani dan pengepul kepada distributor berupa harga bahan baku 

janggelan. Sedangkan dari distributor hingga konsumen akhir berupa produk olahan jadi dari 

janggelan. Aliran produk yang ada meliputi bahan baku janggelan dan produk olahan 
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janggelan yang mana untuk aliran janggelan dimulai dari petani dan pengepul sampai 

penjual, untuk aliran produk bahan baku janggelan mulai dari petani dan pengepul kepada 

podusen. Aliran informasi berbeda dengan aliran produk dan keuangan, pada aliran informasi 

ini ada timbal balik antar jaringan mata rantai pasok. Informasi meliputi harga, kualitas, 

jumlah, dan waktu kirim yang semua informasi ini penting untuk selalu dikomunikasikan 

agar rantai pasok dapat berjalan dengan baik. 

3.4 Analisis Risiko House of Risk 

1. Identifikasi Kejadian Risiko 

Tabel 2. Kejadian Risiko Mata Rantai Janggelan 

Kode Jaringan Kejadian Risiko Tingkat Dampak 

E1 

Petani 

Gagal panen 4 

E2 Bibit yang tidak sesuai 3 

E3 Panen yang sedikit 2 

E4 Sudah tumbuh bunga janggelan yang banyak 2 

E5 
Pengepul 

Penyusutan berat janggelan 3 

E6 Biaya simpan tinggi 2 

E7 

Produsen 

Keterlambatan bahan baku dari pengepul 4 

E8 Bahan baku yang dipesan dari pengepul tidak sesuai 3 

E9 Perubahan jadwal produksi 2 

E10 Terjadi keterlambatan produksi 3 

E11 Pencampuran material janggelan yang tidak sesuai 4 

E12 Kesalahan pengiriman produk kepada penjual 3 

E13 Adanya pengembalian 2 

E14 Keterlambatan pengiriman 3 

E15 Terjadinya bencana alam 2 

E16 Perubahan cuaca yang tidak menentu 2 

E17 Biaya transportasi mahal 2 

E18 

Pemasak 

Kegagalan produksi 4 

E19 Fluktuasi harga pasar janggelan 2 

E20 Harga bahan baku penunjang produksi yang naik 3 

E21 Keterlambatan bahan baku dari produsen 3 

E22 
Penjual 

Kualitas janggelan yang tidak bagus 4 

E23 Keterlambatan pengiriman dari pemasak 2 

Dari 23 kejadian risiko yang telah disajikan pada tabel 2. dapat dilihat bahwa 

terdapat 10 kejadian risiko yang mempunyai nilai skala dua yang menunjukkan bahwa 

dampak yang ditumbulkan mempunyai pengaruh kecil terhadap keberlangsungan kegiatan 

rantai pasok janggelan. Kemudian terdapat delapan kejadian risiko yang mempunyai nilai 

skala tiga yang menunjukkan bahwa kejadian risiko tersebut mengakibatkan dalam 

kategori sedang terhadap keberlangsungan kegiatan rantai pasok janggelan. Selanjutnya 

terdapat lima kejadian risiko yang mempunyai nilai skala empat yang menunjukkan bahwa 

kejadian risiko tersebut mengakibatkan dampak yang serius terhadap kegiatan rantai pasok 

janggelan. 
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2. Identifikasi Agen Risiko 

Tabel 3. Agen Risiko Mata Rantai Janggelan 

Kode Jaringan Agen Risiko 
Tingkat 

Probabilitas 

A1 

Petani 

Perawatan janggelan yang tidak maksimal 3,7 

A2 Terjadi kesalahan pemberian dosis pupuk 2,8 

A3 Perubahan cuaca yang ekstrim 3,6 

A4 Kesalahan pemilihan bibit janggelan 1,9 

A5 Panen sedikit karena banyak janggelan yang mati 2,2 

A6 
Pada musim antara bulan Juli - September pertumbuhan bunga 

janggelan meningkat 
2,6 

A7 

Pengepul 

Pembelian dari petani yang kurang kering 4,5 

A8 Produsen terlambat mengambil janggelan 2,4 

A9 Biaya simpan yang mahal 1,9 

A10 Janggelan yang timbul jamur 3,1 

A11 Keuntungan yang sedikit 1,2 

A12 Tempat penyimpanan bocor, menyebabkan janggelan basah 1,9 

A13 

Produsen 

Pendapatan bahan baku dari pengepul yang sedikit 4 

A14 Adanya produk cacat yang melebihi 30% dari pengepul 2 

A15 Terjadi human error 5 

A16 
Produk yang akan dikemas kurang bahan baku sehingga terjadi 

perubahan jadwal pengemasan 
2 

A17 Iklim di Indonesia saat ini tidak dapat diprediksi 4 

A18 Masalah transportasi dan bencana alam 2 

A19 

Pemasak 

Kegagalan produksi karena human error 4 

A20 Kurangnya sari pati janggelan sehingga terjadi gagal produksi 3 

A21 Harga pasar janggelan menggikuti harga pasar ekspor 2 

A22 Keterlambatan pengiriman bahan baku dari produsen 2 

A23 Kesalahan informasi dari pemasak ke produsen 2 

A24 Ongkos produksi yang mahal 2 

A25 

Penjual 

Produk janggelan yang tidak terlalu kenyal 2,15 

A26 Kesalahan informasi dari pemasak ke penjual 1,25 

A27 Terlambatnya pengiriman produk dari pemasak 1,7 

A28 Berkurangnya pelanggan pembeli produk janggelan 1,1 

A29 Penyimpanan kembali produk yang tidak terjual 3,6 

A30 Biaya simpan yang mahal 1,9 

3. Korelasi Antara Kejadian Risiko dengan Agen Risiko 

Tujuan untuk mengetahui hubungan/korelasi antara kejadian risiko dan agen risiko 

adalah untuk digunakan mencari nilai ARP (Aggregate Risk Potential).  

Berikut adalah tabel hasil analisa korelasi/hubungan antara kejadian risiko dan agen 

risiko: 

Tabel 4 Korelasi Kejadian Risiko dengan Agen Risiko 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30

E1 9 3 3 3 3

E2 9 3

E3 3 9

E4 9

E5 9 3 9 3

E6 3 9

E7 9

E8 9

E9 9

E10 9 3

E11 9

E12 9

E13 3

E14 3

E15 3

E16 9 9

E17 3

E18 9 3

E19 3

E20 3 3

E21 9 3

E22 9 3 3 3

E23 3 3

Risk Event 

(Ei)

Risk Agent (Aj)
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4. Perhitungan Nilai ARP (Agregrat Risk Potential) 

Proses perhitungan ARP (Aggregate Risk Potential) melibatkan beberapa elemen 

yaitu tingkat dampak sebuah kejadian risiko (Si), tingkat peluang terjadinya agen risiko 

(Oj), dan tingkat keterhubungan antara agen risiko dengan kejadian risiko (Rij). 

Perhitungan ARP (Aggregate Risk Potential) diperoleh dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: ARPj = Oj ⅀ Si Rij 

Berikut contoh perhitungan ARP, dan semua hasil perhitungan ARP dapat dilihat 

pada tabel perhitungan nilai ARP. 

A1 = 3,7*((3*3)+(3*3)+(3*3)+(3*3)+(9)) 

Berikut adalah perhitungan nilai ARP (Aggregate Risk Potential) dari A1 sampai 

dengan A30: 

Tabel 5. Perhitungan Nilai ARP 

Kode Jaringan Agen Risiko Oj Si Rij ARP Ranking 

A1 

Petani 

Perawatan janggelan yang tidak maksimal 3,7 3 9 166,5 4 

A2 Terjadi kesalahan pemberian dosis pupuk 2,8 3 3 109,2 5 

A3 Perubahan cuaca yang ekstrim 3,6 4 3 219,6 2 

A4 Kesalahan pemilihan bibit janggelan 1,9 3 9 205,2 3 

A5 Panen sedikit karena banyak janggelan yang mati 2,2 2 9 272,8 1 

A6 
Pada musim antara bulan Juli - September pertumbuhan 

bunga janggelan meningkat 
2,6 2 9 54,6 6 

A7 

Pengepul 

Pembelian dari petani yang kurang kering 4,5 4 9 274,5 1 

A8 Produsen terlambat mengambil janggelan 2,4 2 3 60 3 

A9 Biaya simpan yang mahal 1,9 2 9 39,9 4 

A10 Janggelan yang timbul jamur 3,1 3 3 83,7 2 

A11 Keuntungan yang sedikit 1,2 2 9 27,6 6 

A12 
Tempat penyimpanan bocor, menyebabkan janggelan 

basah 
1,9 2 3 39,9 5 

A13 

Produsen 

Pendapatan bahan baku dari pengepul yang sedikit 4 3 9 168 3 

A14 Adanya produk cacat yang melebihi 30% dari pengepul 2 3 9 84 4 

A15 Terjadi human error 5 4 9 1265 1 

A16 
Produk yang akan dikemas kurang bahan baku sehingga 

terjadi perubahan jadwal pengemasan 
2 2 9 54 5 

A17 Iklim di Indonesia saat ini tidak dapat diprediksi 4 4 3 404 2 

A18 Masalah transportasi dan bencana alam 2 2 9 50 6 

A19 

Pemasak 

Kegagalan produksi karena human error 4 4 9 260 1 

A20 
Kurangnya sari pati janggelan sehingga terjadi gagal 

produksi 
3 2 3 69 3 

A21 Harga pasar janggelan menggikuti harga pasar ekspor 2 3 3 78 2 

A22 Keterlambatan pengiriman bahan baku dari produsen 2 2 9 42 4 

A23 Kesalahan informasi dari pemasak ke produsen 2 2 3 38 5 

A24 Ongkos produksi yang mahal 2 2 3 38 6 

A25 

Penjual 

Produk janggelan yang tidak terlalu kenyal 2,15 3 9 90,3 1 

A26 Kesalahan informasi dari pemasak ke penjual 1,25 2 3 23,75 5 

A27 Terlambatnya pengiriman produk dari pemasak 1,7 2 3 42,5 3 

A28 Berkurangnya pelanggan pembeli produk janggelan 1,1 2 3 23,1 6 

A29 Penyimpanan kembali produk yang tidak terjual 3,6 2 3 32,4 4 

A30 Biaya simpan yang mahal 1,9 2 3 43,7 2 
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Berdasarkan pada tabel 5. diketahui bahwa nilai ARP pada mata rantai petani 

tertinggi memiliki nilai 272,8. Nilai ARP pada mata rantai pengepul tertinggi memiliki 

nilai 274,5. Nilai ARP pada mata rantai produsen tertinggi memiliki nilai 1.265. Nilai 

ARP pada mata rantai pemasak tertinggi memiliki nilai 260. Nilai ARP pada mata rantai 

penjual tertinggi memiliki nilai 90,3 yang menunjukkan bahwa risk agent tersebut 

memiliki prioritas utama dalam penanganannya daripada risk agent yang lainnya. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi nilai ARP suatu risk agent maka akan berbanding lurus 

dengan tingkat dampak yang akan ditimbulkan dalam proses mata rantai janggelan. 

Langkah berikutnya adalah melakukan pembobotan risiko untuk mencari risiko apa 

yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Berikut adalah hasil histogram perbandingan 

tingkat risiko rantai pasok janggelan: 

 

Gambar 4. Histogram Perbandingan Tingkat Risiko Rantai Pasok Janggelan 

Dari hasil perhitungan ARP yang telah dilakukan dan dicari nilai kumulatif masing-

masing jaringan, telah didapatkan hasil seperti gambar 4.1 diatas. Diketahui bahwa risiko 

terbesar terjadi pada mata rantai produsen yang memiliki nilai kumulatif sebesar 46%. 

5. Perhitungan Nilai Tambah Hayami 

a. Analisis Nilai Tambah Mata Rantai Petani 

Pada perhitungan nilai tambah pada mata rantai petani Tardi di Desa Temboro 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dimana dalam satu bulan dapat 

mengumpulkan bahan baku janggelan sebanyak 3841 kg/bulan. Dalam perhitungan 

pada tabel 4.16 menunjukkan nilai faktor konversi sebesar 0,9769153 dimana faktor 

konversi tersebut didapat dari hasil pembagian nilai output dengan nilai input untuk 

setiap kilogram janggelan. Faktor konversi sebesar 0,9769153 artinya bahwa setiap Rp 

0,9769153 harga input janggelan akan menghasilkan output senilai Rp 0,9769153 jika 

dinilai dalam bentuk rupiah. Penanaman janggelan dilakukan oleh 1 orang pekerja 
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dengan upah rata-rata sebesar Rp 25.000 per hari. Input bahan-bahan lain ini bertujuan 

untuk mendukung keberlangsungan penanaman janggelan yang membutuhkan biaya 

sebesar Rp 131. Nilai tambah yang dihasilkan untuk setiap kilogram janggelan adalah 

Rp 4.696 dengan nilai rasio sebesar 64% dari total nilai output. 

b. Analisis Nilai Tambah Mata Rantai Pengepul 

Pada perhitungan nilai tambah pada mata rantai pengepul dari CV. Bumi 

Makmur dimana dalam satu bulan dapat mengumpulkan bahan baku janggelan 

sebanyak 10.254 kg/bulan. Dalam perhitungan pada tabel 4.18 menunjukkan nilai 

faktor konversi sebesar 1 dimana faktor konversi tersebut didapat dari hasil pembagian 

nilai output dengan nilai input untuk setiap kilogram janggelan. Faktor konversi 

sebesar 1,0274549 artinya bahwa setiap Rp 1,0274549 harga input janggelan akan 

menghasilkan output senilai Rp 1,0274549 jika dinilai dalam bentuk rupiah. 

Pengepulan janggelan dilakukan oleh 20 orang pekerja dengan upah rata-rata sebesar 

Rp 25.000 per hari. Input bahan-bahan lain ini bertujuan untuk mendukung 

keberlangsungan pengambilan janggelan yang membutuhkan biaya sebesar Rp 22. 

Nilai tambah yang dihasilkan untuk setiap kilogram janggelan adalah Rp 698 dengan 

nilai rasio sebesar 8% dari total nilai output. 

c. Analisis Nilai Tambah Mata Rantai Produsen 

Hasil perhitungan nilai tambah pada mata rantai produsen CV. Bumi Makmur 

dimana dalam satu bulan dapat mengumpulkan bahan baku janggelan sebanyak 

101.250 kg/bulan. Dalam perhitungan pada tabel 4.20 menunjukkan nilai faktor 

konversi sebesar 0,964285714 dimana faktor konversi tersebut didapat dari hasil 

pembagian nilai output dengan nilai input untuk setiap kilogram janggelan. Faktor 

konversi sebesar 0,964285714 artinya bahwa setiap Rp 0,964285714 harga input 

janggelan akan menghasilkan output senilai Rp 0,964285714 jika dinilai dalam bentuk 

rupiah. Pengepulan janggelan dilakukan oleh 50 orang pekerja dengan upah rata-rata 

sebesar Rp 50.000 per hari. Input bahan-bahan lain ini bertujuan untuk mendukung 

keberlangsungan pengambilan janggelan yang membutuhkan biaya sebesar Rp 22. 

Nilai tambah yang dihasilkan untuk setiap kilogram janggelan adalah Rp 10.553 

dengan nilai rasio sebesar 55% dari total nilai output. 

d. Analisis Nilai Tambah Mata Rantai Pemasak 

Hasil perhitungan nilai tambah pada mata rantai pemasak di Natar, Lampung 

Selatan dimana dalam satu hari dapat memproduks janggelan sebanyak 75.000 

kg/bulan. Dalam perhitungan pada tabel 4.22 menunjukkan nilai faktor konversi 
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sebesar 0,9375 dimana faktor konversi tersebut didapat dari hasil pembagian nilai 

output dengan nilai input untuk setiap kilogram janggelan. Faktor konversi sebesar 

0,9375 artinya bahwa setiap Rp 0,9375 harga input janggelan akan menghasilkan 

output senilai Rp 0,9375 jika dinilai dalam bentuk rupiah. Pengepulan janggelan 

dilakukan oleh 15 orang pekerja dengan upah rata-rata sebesar Rp 15.000 per hari. 

Input bahan-bahan lain ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pengambilan 

janggelan yang membutuhkan biaya sebesar Rp 65. Nilai tambah yang dihasilkan 

untuk setiap kilogram janggelan adalah Rp 4.873 dengan nilai rasio sebesar 14% dari 

total nilai output. 

e. Analisis Nilai Tambah Mata Rantai Penjual 

Hasil perhitungan nilai tambah pada mata rantai penjual di Natar, Lampung 

Selatan dimana dalam satu hari dapat memjual produk janggelan sebanyak 75.000 

kg/bulan. Dalam perhitungan pada tabel 4.24 menunjukkan nilai faktor konversi 

sebesar 0,0002667 dimana faktor konversi tersebut didapat dari hasil pembagian nilai 

output dengan nilai input untuk setiap kilogram janggelan. Faktor konversi sebesar 

0,0002667 artinya bahwa setiap Rp 0,0002667 harga input janggelan akan 

menghasilkan output senilai Rp 0,0002667 jika dinilai dalam bentuk rupiah. 

Pengepulan janggelan dilakukan oleh 1 orang pekerja dengan upah rata-rata sebesar 

Rp 27.000 per hari. Input bahan-bahan lain ini bertujuan untuk mendukung 

keberlangsungan pengambilan janggelan yang membutuhkan biaya sebesar Rp 11. 

Nilai tambah yang dihasilkan untuk setiap kilogram janggelan adalah Rp 1.989 dengan 

nilai rasio sebesar 7% dari total nilai output.  

Setelah didapat hasil dari masing-masing rantai pasok, maka didapatkan hasil 

nilai tambah tersebar sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Nilai Tambah Rata-rata Tiap Mata Rantai 

No 
Mata Rata-rata Rasio 

Rantai (Rp/kg) Nilai Tambah 

1 Petani 4.567 63% 

2 Pengepul 661 8% 

3 Produsen 10.553 55% 

4 Pemasak 3.373 14% 

5 Penjual 1.989 7% 

Berdasarkan Tabel 6. nilai tambah yang ditunjukkan paling besar yaitu petani 

janggelan dengan nilai tambah rata-rata Rp 4.567,00/kg dengan rasio nilai tambah 63%. 

Perolehan nilai tambah yang besar yang dimiliki oleh petani tidak terlepas dari kontribusi 

masing-masing mata rantai lainnya. Produsen mendapat nilai tambah terbesar karena biaya 
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yang digunakan untuk mengolah janggelan cukup besar dan menggunakan teknologi untuk 

mengolahnya. Selain membutuhkan biaya yang cukup besar, untuk mendirikan sebuah 

industri membutuhkan modal lain berupa ilmu pengetahuan untuk meningkatkan hasil 

produksi. 

6. Analisis Nilai Tambah Dan Risiko 

Dari hasil perhitungan nilai tambah dan risiko dari masing-masing mata rantai 

janggelan, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Analisa Nilai Tambah dan Risiko 

No Mata Rantai 
Nilai Tambah 

(Rp/kg) 

Rasio Nilai Tambah 

(%) 

Risiko 

(kumulatif) 

1 Petani 4.567 63% 24% 

2 Pengepul 661 8% 12% 

3 Produsen 10.553 55% 46% 

4 Pemasak 3.373 14% 12% 

5 Penjual 1.989 7% 6% 

Setelah dilakukan analisa nilai tambah dan risiko, langkah selanjutnya adalah 

melukan aksi-aksi mitigasi risiko agar meningkatkan nilai tambah. Berikut adalah aksi-

aksi mitigasi yang dilakukan: 

1. Mata Rantai Petani 

Tabel 8. Aksi Mitigasi Mata Rantai Petani 

No Risiko Petani Aksi Mitigasi 

1 
Perawatan janggelan yang tidak 

maksimal 

Perlu dilakukan perawatan janggelan dan cek kondisi tanaman 

janggelan setiap dua hari sekali. 

2 Terjadi kesalahan pemberian dosis pupuk 
Produsen memberikan penyuluhan kepada petani, berapa dosis 

yang sesuai untuk tanaman janggelan. 

3 Perubahan cuaca yang ekstrim 
Petani harus dapat membaca cuaca saat penanaman janggelan, 

dan perlu dilakukan penyuluhan oleh dinas terkait. 

4 Kesalahan pemilihan bibit janggelan 
Petani harus jeli dalam memilih bibit janggelan, bibit janggelan 

harus dalam keadan baik. 

5 
Panen sedikit karena banyak janggelan 

yang mati 

Petani harus memelihara janggelan sebaik mungkin dan 

perawatan yang lebih. 

6 

Pada musim antara bulan Juli – 

September pertumbuhan bunga janggelan 

meningkat 

Pada musim tersebut, petani harus rajin memangkas bunga 

janggelan agar nilai jual janggelan stabil. 
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2. Mata Rantai Pengepul 

Tabel 9. Aksi Mitigasi Mata Rantai Pengepul 
No Risiko Petani Aksi Mitigasi 

1 
Pembelian dari petani yang kurang 

kering 

Petani diberikan penyuluhan kadar kekeringan yang 

dikehendaki oleh pengepul. 

2 Produsen terlambat mengambil janggelan 

Pengepul harus aktif berkomunikasi dengan produsen, apabila 

bahan baku sudah terkumpul banyak segera menghubungi 

produsen. 

3 Biaya simpan yang mahal 
Pengepul harus bisa meminimalisir biaya simpan yang 

diperlukan. 

4 Janggelan yang timbul jamur 
Tempat penyimpanan janggelan harus benar-benar tidak 

lembab, supaya janggelan tidak tumbuh jamur. 

5 Keuntungan yang sedikit 
Pengepul harus bisa meminimalisir biaya simpan yang tinggi 

dan mengurangi produk janggelan yang cacat. 

6 
Tempat penyimpanan bocor 

mengakibatkan janggelan basah 

Perlu dilakukan pengecekan terhadap genting maupun papan 

penyimpanan janggelan agar tidak terjadi kebocoran. 

3. Mata Rantai Produsen 

Tabel 10. Aksi Mitigasi Mata Rantai Produsen 

No Risiko Petani Aksi Mitigasi 

1 
Pendapatan bahan baku dari pengepul 

yang sedikit 
Perlu diadakan sosialisi dan hubungan baik dengan pengepul. 

2 
Adanya produk cacat yang melebihi 30% 

dari pengepul 

Sebelum pengambilan janggelan, perlu dilakukan pengecekan 

janggelan yang signifikan terlebih dahulu. 

3 Terjadi human error 
Sebelum bekerja, pekerja harus diberikan bimbingan dan 

arahan dalam proses pengemasan. 

4 

Produk yang akan dikemas kurang bahan 

baku sehingga terjadi perubahan jadwal 

pengemasan 

Perlu adanya koordinasi antara pekerja dan pemilik, kemudian 

antara produsen dan pengepul agar tidak terjadi keterlambatan 

bahan baku. 

5 
Iklim di Indonesia yang tidak dapat 

diprediksi 

Perlu dilakukan strategi untuk mengeringkan janggelan, seperti 

dibuatkannya alat oven janggelan. 

6 Masalah transportasi dan bencana alam 

Sebelum alat transportasi berjalan, perlu dilakukan pengecekan 

terhadap mesin maupun part lainnya. Kemudian sopir harus 

menghindari jalan yang sekiranya rawan bencana alam. 

4. Mata Rantai Pemasak 

Tabel 11. Aksi Mitigasi Mata Rantai Pemasak 
No Risiko Petani Aksi Mitigasi 

1 Kegagalan produksi karena human erorr 
Sebelum bekerja, pekerja harus diberikan bimbingan dan 

arahan dalam proses produksi. 

2 
Kurangnya sari pati janggelan sehingga 

terjadi gagal produksi 

Perlu dilakukan inovasi baru, seperti penambahan komposisi 

bahan lain. 

3 
Harga pasar janggelan mengikuti harga 

pasar ekspor 

Perlu dilakukan inovasi baru, seperti penambahan komposisi 

bahan lain untuk menekan biaya produksi. 

4 
Keterlambatan pengiriman bahan baku 

dari produsen 

Perlu adanya koordinasi antara pemasak dan produsen agar 

tidak terjadi keterlambatan bahan baku. 

5 
Kesalahn informasi dari pemasak ke 

produsen 

Perlu dilakukan hubungan baik antara pemasak dengan 

produsen. 

6 Ongkos produski mahal 
Perlu dilakukan inovasi baru, seperti penambahan komposisi 

bahan lain untuk menekan biaya produksi. 
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5. Mata Rantai Penjual 

Tabel 12. Aksi Mitigasi Mata Rantai Penjual 
No Risiko Petani Aksi Mitigasi 

1 
Produk janggelan yang tidak terlalu 

kenyal 

Penjual harus komplain terhadap pemasak, karena produk yang 

tidak kenyal. 

2 
Kesalahan informasi dari pemasak ke 

penjual 
Perlu dilakukan hubungan baik antara penjual dengan pemasak. 

3 
Terlambatnya pengiriman produk dari 

pemasak 

Perlu dilakukan hubungan baik antara penjual dengan pemasak 

dan koordinasi yang baik. 

4 
Berkurangnya pelanggan pembeli produk 

janggelan 
Perlu dilakukan inovasi baru, seperti adanya diskon. 

5 
Penyimpanan kembali produk yang tidak 

terjual 

Penyimpanan harus dilakukan dengan baik, supaya produk 

tidak rusak. 

6 Biaya simpan yang mahal 
Penjual harus bisa meminimalisir biaya simpan yang 

diperlukan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada mata rantai pasokan janggelan dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain: 

1. Aliran rantai pasok pada produk janggelan di Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Wonogiri terdiri dari petani dan pengepul, CV. Bumi Makmur (produsen), 

pemasak dan penjual.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan ARP, diketahui bahwa nilai ARP pada mata rantai petani 

tertinggi memiliki nilai 272,8; pada mata rantai pengepul tertinggi memiliki nilai 274,5; 

pada mata rantai produsen tertinggi memiliki nilai 1.265, pada mata rantai pemasak 

tertinggi memiliki nilai 260, pada mata rantai penjual tertinggi memiliki nilai 90,3 yang 

menunjukkan bahwa risk agent tersebut memiliki prioritas utama dalam penanganannya 

daripada risk agent yang lainnya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai ARP 

suatu risk agent maka akan berbanding lurus dengan tingkat dampak yang akan 

ditimbulkan dalam proses mata rantai janggelan. 

3. Berdasarkan perhitungan nilai tambah yang ditunjukkan paling besar yaitu petani 

janggelan dengan nilai tambah rata-rata 4.567,00/kg dengan rasio nilai tambah 63%. 

Perolehan nilai tambah yang besar yang dimiliki oleh petani tidak terlepas dari kontribusi 

masing-masing mata rantai lainnya.  

4. Dari hasil perhitungan nilai tambah dan pembobotan risiko dari masing-masing mata 

rantai janggelan dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko yang ditimbulkan, maka 

semakin besar nilai tambah yang dihasilkan.  
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4.2 SARAN 

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, ada beberapa saran diantaranya adalah : 

1. Penulis kesulitan dalam menganalisa hubungan antara risiko dengan nilai tambah, 

diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dengan menggabungkan 

keterkaitan risiko dengan nilai tambah. 

2. Memberikan penyuluhan kepada petani, pengepul, produsen, pemasak, dan penjual 

janggelan agar nilai tambah meningkat dan risiko dapat dikurangi. 
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