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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Kuliner menjadi penempat tingkat awal ekonomi kreatif sebesar 41,69%. 

Kemudian posisi selanjutnya ditempati oleh fashion sebesar 18,15%, kriya 

15,70%, film 10,28%, musik 7,26%, arsitek 6,62% dan terakhir game 6,68% 

(Kominfo, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa kuliner menjadi penyumbang 

terbesar di dalam ekonomi kreatif. Perkembangan kuliner yang cukup tinggi dan 

inov  atif menjadikan banyaknya Industri yang berdiri pada bidang kuliner. 

Industri kuliner merupakan salah satu pendongkrak perekonomian suatu daerah, 

dimana kuliner sendiri menjadi nilai tambah bruto dan penyerapan tenaga kerja 

dalam unit usaha di bidang kuliner. 

Tingginya nilai persentase kontribusi menjadikan industri kuliner sebagai 

penyumbang terbesar perekonomian. Oleh karena hal tersebut persaingan industri 

kuliner saat ini sangat lah tinggi dan setiap industri kuliner dituntut untuk memiliki 

strategi agar dapat bertahan pada tingginya persaingan dan perkembangan saat ini.  

Industri kuliner memiliki bentuk Supply chain seperti supplier, manufaktur, 

dan retailer. Supply chain diharuskan efisien sehingga produk yang dihasilkan dan 

disalurkan dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat dan lokasi yang tepat untuk 

memenuhi keinginan konsumen dengan biaya yang minim (Widisatriani, 2015). 

Setiap Supply chain perusahaan pasti terdapat risiko di setiap aktivitas di dalamya 

yaitu kejadian yang disebabkan karena ketidakseimbangnya antara permintaan dan 

pasokan (Handayani,2016). Luasnya segmen pasar yang luas, ketidakpastian 

supply dan demand, waktu pengiriman serta kualitas barang menjadikan risiko 

Supply chain yang secara umum sering terjadi di suatu perusahaan.  

CV Ganep merupakan bagian dari industri kuliner. Berdiri di Surakarta 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang memproduksi berbagai 
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macam makanan kecil. CV Ganep  memiliki alur Supply chain yang cukup 

kompleks yang berawal dari supplier, manufaktur, retailer hingga sampai ke 

konsumen. Hasil Produksi CV Ganep disalurkan ke berbagai kota besar seperti 

Surakarta, Semarang, Yogyakarta bahkan Jakarta. Luasnya segmen pasar CV 

Ganep  sendiri akan lebih rentan terjadinya risiko pada Supply chain. Semakin 

luasnya segmen pasar peluang risiko yang dihasilkan semakin banyak dan 

kompleks. 

Permintaan barang oleh konsumen yang bersifat fluktuatif, pemesanan 

dadakan, jumlah pemesanan di luar perkiraan yang membuat perusahaan harus 

memesan bahan baku secara dadakan, dan mencari supplier lain yang dapat 

menyuplai bahan baku secara dadakan. Sehingga membuat CV Ganep  harus 

mengubah jadwal produksi, hal tersebut merupakan risiko internal. 

Selain itu bahan baku yang didapatkan kurang berkualitas, pengembalian 

barang dari retailer, produk yang hancur ketika proses distribusi, terjadinya 

keterlambatan pengiriman barang ke retailer luar kota sehingga terdapat 

kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang mempengaruhi kecepatan dan 

ketepatan Supply chain. Hal tersebut merupakan risiko eksternal.  

Berdasarkan uraian kondisi tersebut penanganan Supply chain menjadi peran 

penting dalam penentuan keefektifan suatu perusahaan agar dapat meminimalisir 

biaya, waktu. Upaya preventif CV Ganep  dalam meminimalisir penyebab risiko 

masih sangat minim sehingga aktivitas Supply chain masih belum optimal.  

Manajemen risiko sangat diperlukan untuk menjalin aktivitas Supply chain 

yang efektif dan efisien dengan meminimalisir risiko yang terjadi. Hal tersebut 

dapat terwujud dengan merumuskan manajemen risiko dengan menggunakan 

metode House Of Risk adalah metode yang berfokus menentukan prioritas risiko 

(Risk Event) dan prioritas penyebab risiko (Risk Agent) yang mengembangkan 

fmea untuk merancang dan memetakan strategi yang proaktif untuk memitigasi 

risiko. Sehingga dalam penelitian di CV Ganep peneliti mengambil judul 
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penelitian “Analisa Pengukuran dan Pengendalian risiko Supply chain pada CV 

Ganep  Surakarta dengan Menggunakan Metode House Of Risk”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan pada poin latar belakang 

maka dapat dirumuskan masalah berupa: 

  1. Bagaimana cara mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan setiap risiko 

yang timbul pada Supply chain pelaku CV Ganep  Surakarta ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian “Analisis Pengukuran dan 

Pengendalian risiko Supply chain pada CV Ganep Surakarta dengan menggunakan 

metode House Of Risk” diatas didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut  

1. Menentukan risk agent dominan dari aktivitas Supply chain pada pelaku CV 

Ganep  Surakarta. 

2. Menentukan usulan strategi penanganan risiko Supply chain pada CV Ganep  

Surakarta 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun pada penelitian “Analisis Pengukuran dan Pengendalian Risiko 

Supply chain pada CV Ganep  Surakarta dengan Menggunakan Metode House Of 

Risk”. Terdapat Batasan-batasan penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1.  Peneliti menetapkan 5 responden supplier CV Ganep ,5 responden CV Ganep  

Surakarta dan 5 responden retailer CV Ganep  di setiap Supply chain. 

2.  Peneiti menentukan penelitian hanya pada produk roti kering CV Ganep 

3. Peneliti tidak menerapkan identifikasi risiko dan penyebab risiko dengan 

menggunakan jumlah biaya kerugian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian “Analisis Pengukuran dan 

Pengendalian Risiko Supply chain pada CV Ganep  Surakarta dengan 

menggunakan metode House Of Risk” adalah sebagai berikut: 
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1. CV Ganep  memperoleh informasi tentang risiko dan penyebab risiko 

dominan yang sering terjadi pada CV Ganep  serta supplier dan retailer yang 

berhubungan. 

2. Pelaku Supply chain CV Ganep  akan memperoleh usulan perbaikan terhadap 

penyebab Risiko yang sering terjadi guna dapat meminimalisir risiko yang 

selama ini terjadi. 

1.6 Sistematika Penulisan laporan 

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulisanya dibagi dalam 

beberapa tahapan dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan 

suatu rangkaian yang saling melengkapi. Oleh karena itu sistematika penulisan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan digambarkan dan dijelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan laporan yang 

digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan berisi konsep teoritis dan tinjauan pustaka yang 

berkaitan dengan Risiko, penyebab Risiko, strategi usulan Risiko dan 

Supply chain management. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci kerangka serta tahapan dari 

suatu penelitian. Yang mencakup tahapan penelitian, pengumpulan 

data, pengolahan data dan analisis data. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sistematis pengolahan data 

dengan menggunakan metode House of Risk sehingga akan diperoleh 
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informasi mengenai penyebab risiko dominan dan strategi mitigasi 

dalam mengatasi permasalahan risiko pada rantai pasok. 

BAB V      PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan penyebab risiko pada alur Supply chain 

CV Ganep yang paling dominan serta usulan strategi mitigasi 

penyelesaian untuk mengatasi suatu penyebab risiko agar Supply chain 

lebih efektif. 


