
 

MENGELOLA RISIKO DENGAN KONSEP SCRM PADA 
DEPARTEMEN PROCUREMENT DAN WAREHOUSE 

 PT. SEMEN BOSOWA MAROS 
 
 

The Management of Risks with SCRM Concept at the 

Procurement and Warehouse Department at  

PT. Semen Bosowa Maros 

 
 
 
 
 

 
 

MUKHLIS  M 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS HASANUDDIN  

MAKASSAR  
2008



 

MENGELOLA RISIKO DENGAN KONSEP SCRM PADA 
DEPARTEMEN PROCUREMENT DAN WAREHOUSE 

 PT. SEMEN BOSOWA MAROS 
 

 
 

 
 
 

Tesis  
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister 
 
 
 
 

 
Program Studi 

Teknik Mesin 
 
 
 
 
 

Disusun dan diajukan oleh : 
 
 
 
 

MUKHLIS  M 
 
 
 

Kepada  
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 
2008



 

HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 
 

MENGELOLA RISIKO  
DENGAN KONSEP SCRM PADA DEPARTEMEN 

PROCUREMENT DAN WAREHOUSE 
 PT. SEMEN BOSOWA MAROS 

 
 
 
 

Disusun dan diajukan oleh : 
 
 

MUKHLIS. M 
P220 320 6009 

 
 
 
 

Menyetujui 
Komisi Penasihat 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. J.B. Manga 
Ketua 

Prof. Dr. Ir. H. Syukri Himran, MSME. 
Anggota 

 
 
 

Mengetahui  
Ketua Program Studi Teknik Mesin 

 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Ir. Effendy Arif, M.Eng. 
NIP. 130 604 509 



 

ABSTRAK 

MUKHLIS. M. Mengelola Risiko dengan Konsep SCRM pada 
Departement Procurement dan Warehouse PT. Semen Bosowa Maros 
(dibimbing oleh Prof. DR. Ir. J.B. Manga dan Prof. DR. Ir. H. Syukri 
Himran,MSME). 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengidentifikasi risiko yang timbul 
dalam departemen procurement dan warehouse, (2) mengetahui faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya risiko, (3) mendapatkan 
pendekatan yang tepat untuk mengelola risiko pada Departemen 
Procurement dan warehouse sebagai cakupan Supply Chain Management 
(SCM) PT. Semen Bosowa Maros. 

Risiko dalam perspektif supplay chain management oleh pada 
praktisi dan akademisi disebut dengan supply chain risk management 
(SCRM). Tujuan pendekatan konsep ini untuk mengurangi potensi 
kerapuhan supply chain dan membangun supply chain yang tangguh. 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Semen Bosowa Maros, data 
yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan Metode FMEA 
(Failure Mode And Effect Analysis) di mana metode ini sebagai salah satu  
metode yang efektif, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh 
dalam proses timbulnya risiko dalam supply chain. Adapun pendekatan 
yang digunakan dalam mengelola risiko akan mengikuti Standar 
Australian/New Zealand Risk management  SA/NZS 4360 :1999. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Diperoleh 10 kejadian 
risiko yang dapat menjadi risiko berdampak sangat besar terhadap 
aktivitas perusahaan khususnya departemen procurement dan warehouse 
jika tidak mendapat perhatian dalam proses pengelolanya. (2) Faktor- 
faktor  yang berkontribusi terhadap timbulnya risiko adalah Potensi risiko 
yang timbul sebanyak 30 dalam Departemen Procurement dan 
Warehouse sebagai cakupan SCM. (3) Risiko yang timbul  berupa risiko 
yang bersifat strategis, teknikal, dan oprasional dapat dikelola dengan 
perlakuan Mitigate Risk, Transfer Risk, Avoid Risk, dan Retain Risk 
dengan pendekatan Supply chain Risk Management Standard The 
Australia New Zealand  AS/NZS 4360:1999 
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ABSTRAK 

MUKHLIS. M. Mengelola Risiko dengan Konsep SCRM pada 
Departemen Procurement dan Warehouse PT. Semen Bosowa Maros 
(dibimbing oleh Prof. DR. Ir. J.B. Manga dan Prof. DR. Ir. H. Syukri 
Himran, MSME). 

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi risiko yang timbul 
dalam departmen procurement dan warehouse, (2) mengetahui faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya risiko, (3) mendapatkan 
pendekatan yang tepat untuk mengelola risiko pada departemen 
procurement dan warehouse, dan (4) mendapatkan tindakan prioritas 
terhadap risiko teknikal yang terjadi dalam departemen procurement dan 
warehouse sebagai cakupan supply chain management (SCM) PT. 
Semen Bosowa Maros. 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Semen Bosowa Maros. Data 
dianalisis menggunakan Metode FMEA (Failure Mode And Effect 
Analysis). Pendekatan yang digunakan dalam mengelola risiko, mengikuti 
Standar Australian/New Zealand Risk management  SA/NZS 4360 :1999. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, diperoleh  sepuluh kejadian 
risiko yang dapat menjadi risiko berdampak sangat besar terhadap 
aktivitas perusahaan khususnya departemen procurement dan warehouse 
jika tidak mendapat perhatian dalam proses pengelolaannya. Kedua, 
faktor- faktor  yang berkontribusi terhadap timbulnya risiko adalah potensi 
risiko yang timbul sebanyak tiga puluh dalam departemen procurement 
dan warehouse sebagai cakupan SCM. Ketiga, risiko yang timbul  berupa 
risiko yang bersifat strategis, teknikal, dan operasional dapat dikelola 
dengan perlakuan mitigate risk, transfer risk, avoid risk, dan retain risk 
dengan pendekatan risk management standart the australia new zealand  
AS/NZS 4360:1999. Keempat, tindakan prioritas terhadap risiko teknikal 
berupa risiko lower maintenence dan upper maintenence dikurangi 
(mitigate risk) dengan kebijakan penentuan safety stok baru dimana 
dilakukan penambahan selisih safety stok terhadap 117 item  kekurangan, 
mengurangi selisih safety stok terhadap 119 item  kelebihan, mentransfer 
safety stok nol terhadap 121 item  kesub material suku cadang, dan safety 
stok yang sesuai antara hasil perhitungan dengan referensi terdapat 16 
item  dari 373 item material consumable dipertahankan. 



 

ABSTRACT 
 
 
MUKHLIS M. Managing Risk by SCRM Concept at Procurement and 
Warehouse Department of PT. Semen Bosowa Maros (supervised by 
Prof. DR. IR. J.B. Manga and Prof. DR. Ir. H. Syukri Himran, MSME).  
 
 This study was aimed to (1) identify the emerging risks in 
Procurement and Warehouse Department of PT. Semen Bosowa Maros, 
(2) determine factors contributing to the emergence of the risks, (3) find 
out the appropriate approach in managing risk at procurement and 
warehouse department of PT. Semen Bosowa Maros as a coverage of 
Supply Chain Management (SCM) of PT. Semen Bosowa Maros.  
 Risk in supply chain management perspective was called supply 
chain risk management by practitioners and academics. The objective of 
this approach was to reduce the instability potencies of supply chain and 
to build a strong supply chain.  
 This study was conducted in PT. Semen Bosowa Maros, data 
obtained were analyzed using FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
method, in which this is one of effective method because of its ability to 
provide overall description in the process of risk emergence in supply 
chain. The approach used in managing risk would follow the Standard 
Australian/New Zealand Risk Management SA/NZS 4360:1999.  
 Study results indicated that (1) ten risk occurrences were observed 
that  would have significant impact on company activities particularly on 
procurement and warehouse department if they are not considered 
carefully in their management. (2) factors contributing to the emergence of 
risk were risk potencies occurred 30 times in Procurement and Warehouse 
Department as a coverage of SCM. (3) Emerging risk with strategic, 
technical, and operational nature can be managed with Mitigate Risk 
treatment, Transfer Risk, Avoid Risk, and Retain Risk with Supply Chain 
Risk Management of Standard Australia/New Zealand (AS/NZS 
4360:1999).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan industri global mengalami perubahan yang sangat 

drastis sehingga beberapa perusahaan dalam perkembangannya 

menghadapi berbagai persoalan yang serba rumit, sehingga menuntut 

para pengelola industri untuk menghitung matang-matang dalam setiap 

pengambilan Keputusan, untuk  dapat mengelola industri secara cermat 

dan fleksibel yang dapat memberi kontribusi terhadap kelanjutan sebuah 

perusahaan. Para praktisi dan akademisi pun melakukan pendekatan-

pendekatan yang mampu menggabungkan berbagai kepentingan dalam 

satu kerangka kerja yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan, 

melalui Supply Chain Management (SCM) 

Keadaan alam yang tidak menentu dan munculnya berbagai 

kendala berupa ketidakpastian dan kegagalan yang dapat menimbulkan 

kemungkinan perusahaan mengalami kerugian telah memberikan 

kesadaran baru terhadap para akademisi dan praktisi tentang adanya 

faktor lain yang berpengaruh pada supply chain management (SCM) yang 

perlu dipertimbangkan, di mana menjadi suatu problem atau kendala yang 

dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan, namun hal ini sering 

tidak mendapat perhatian serius sebelum kejadian tersebut terjadi, Faktor 
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yang dimaksud adalah risiko dalam aktivitas manajemen rantai pasokan, 

yang disebut Supply Chain Risk management (SCRM) 

Risiko tidak dapat dihilangkan melainkan dapat diolah berdasarkan 

kebutuhan perusahaan. penanganan risiko yang dilakukan dengan 

terstruktur dan menyeluruh dapat berkontribusi terhadap perbaikan kinerja 

perusahaan, sekaligus menambah keuntungan dengan mengurangi 

terjadinya kejadian risiko yang tidak diharapkan dalam aktivitas bisnis. 

Dengan konsep SCRM diharapkan tantangan bisnis masa depan berupa 

ketidakpastian dapat ditangani, sehingga dapat menghasilkan rantai 

pasokan (supply chain)  yang tangguh. 

Perhatian para ahli terhadap risiko-risiko supply chain dan 

bagaimana menanganinya terus berkembang beberapa tahun terakhir, 

tetapi permasalahan ini masih sangat sedikit dibahas dalam literatur 

akademik. Di bidang industri, khususnya industri yang akan menggunakan 

supply chain yang lebih panjang (seperti akibat outsourcing) dan 

menghadapi ketidakpastian, isu penanganan risiko supply chain dan 

distribusi risiko di sepanjang supply chain merupakan sebuah topik yang 

penting.  

PT. Semen Bosowa Maros dengan semua aktivitas Khususnya 

pada departemen procurement (pengadaan) dan warehouse (gudang) 

sebagai cakupan suppy chain management (SCM) di dalamnya seringnya 

terjadi kendala-kendala berupa mulai dari pasokan bahan baku/suku 

cadang macet, pengiriman terhambat, pabrik berhenti beroperasi, barang 
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hilang, supplier menghentikan kontrak, kualitas produk terdegradasi 

secara tiba-tiba, dan sebagainya, maka dengan timbulnya risiko tersebut 

dibutuhkan parameter-parameter untuk mengatur dan mengelola risiko 

dengan konsep supply chain risk management (SCRM), sehingga 

ketangguhan departemen  tersebut dapat terwujud. Maka penulis 

mengambil judul "Mengelola Risiko dengan Konsep SCRM Pada 

Departemen  Procurement dan Warehouse PT. Semen Bosowa 

Maros" 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas, maka akan timbul permasalahan yang 

akan dihadapi oleh para top manajemen dalam menangani departemen 

procurement dan warehouse sebagai cakupan SCM, yang dapat 

dirumuskan sebagai  berikut : 

1. Risiko apa saja yang berpotensi terjadi di wilayah departemen 

procurement dan warehouse? 

2. Bagaimana melakukan penilaian terhadap risiko dalam departemen 

procurement dan warehouse? 

3. Bagaimana mengelola risiko dalam departemen procurement dan 

warehouse? 

4. Menetapkan tindakan prioritas terhadap risiko teknikal yang terjadi 

dalam departemen procurement dan warehouse? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasikan risiko yang timbul dalam departemen  procurement 

dan warehouse 

2. Mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya risiko 

3. Mendapatkan pendekatan yang tepat untuk mengelola risiko pada 

departemen procurement dan warehouse 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat berupa : 

1. Memberikan masukan tentang arah dan kebijakan jangka panjang  

pengambilan Keputusan terhadap munculnya risiko pada departemen 

procurement dan warehouse 

2. Perusahaan mendapat masukan Faktor-faktor yang berpotensi 

menghasilkan risiko, serta efek dari risiko tersebut. 

3. Memberikan jawaban terhadap strategi yang mengandung risiko  

4. Dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini. 

5. Menemukan solusi dalam mengurangi risiko strategi, teknikal, dan 

operasional pada departemen procurement dan warehouse 

6. Secara khusus dapat ditemukan solusi dalam mengurangi risiko 

teknikal pada departemen procurement dan warehouse 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data diambil pada sisi internal departemen procurement dan 

warehouse  

2. Obyek yang dianalisa adalah material consumable (meterial yang 

memiliki pergerakan kebutuhan cepat) 

3. Risiko yang dianalisa secara kuantitatif dilakukan pada risiko teknical 

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian tesis ini, digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

Bab I     Pendahuluan 

 Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah yang 

dihadapi, tujuan penulisan, manfaat, batasan serta asumsi yang 

digunakan, termasuk pula sistematika penulisan yang digunakan. 

Bab II    Tinjauan pustaka 

Bab ini berisikan tinjauan terhadap konsumen dasar supply chain 

management, area cakupan supply chain management, supply 

chain risk management, kategori  supply chain risk management 

(SCRM), metode failure mode and effect análisis (FMEA), 

penentuan safety stok dan dari berbagai literatur yang relevan. 
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Bab III   Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan metodologi yang digunakan pada penelitian ini. 

Bab IV   Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini berisikan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan 

data serta proses pengolahan data tersebut. Bab ini 

menghasilkan data risiko yang akan mendapat perlakuan dalam 

proses pembahasan selanjutnya. 

Bab V Analisa dan Pembahasan 

 Bab ini membahas analisa risiko  supply chain, pengklasifikasian    

perlakuan terhadap risiko supply chain serta strategi yang 

diterapkan dalam mengelola risiko tersebut. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran–saran untuk perbaikan dan penelitian serta 

pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendahuluan 

Perkembangan supply chain management (SCM) mengalami 

pertumbuhan begitu pesat sejak diperkenalkan oleh oliver dan webber 

pada tahun 1982 (Sorensen & Larsen,2005). Tidak hanya di bidang 

logistik saja, supply chain management kemudian memasuki banyak 

bidang keilmuan seperti supply chain project management, supply chain 

human resources management, supply chain management, dan bidang – 

bidang lainnya. 

Perkembangan supply chain saat ini semakin pesat dimana telah 

diperhitungkannya risiko-risiko yang terjadi pada wilayah supply chain 

untuk dikelola dengan konsep supply chain risk management, konsep ini 

menjadi sebuah fenomena kemajuan ilmu pengetahuan yang akan 

menjadikan supply chain management semakin berkembang di masa 

yang akan datang. Dimana Konsep tersebut telah banyak 

diimplementasikan dalam bidang industri guna memenangkan persaingan 

yang begitu ketat diantar para pelaku bisnis. 

Faktor keamanan dalam supply chain mendapat perhatian yang 

besar dari pemerintah dan industriawan. Sejak terjadinya berbagai 

Keadaan alam yang tidak menentu dan munculnya berbagai kendala 

berupa ketidakpastian yang dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan 
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mengalami kerugian, telah melahirkan fenomena baru dalam bidang 

supply chain.  

PT. Semen Bosowa dalam aktivitas bisnisnya khususnya pada 

departemen procurement dan warehouse sebagai cakupan SCM 

seringnya terjadi kendala-kendala berupa mulai dari pasokan bahan 

baku/suku cadang macet, pengiriman terlambat, pabrik berhenti 

beroperasi, barang hilang, supplier menghentikan kontrak, kerusakan 

barang saat penyimpanan dan sebagainya, khususnya material 

consumable di mana dapat mempengaruhi kegiatan produksi  

 

B. Area Cakupan Supply Chain Management 

1. Procurement   

Secara tradisional bagian procurement atau  pengadaan dianggap 

bagian yang kurang strategis . Bagian ini sering hanya diasosiasikan 

dengan kegiatan-kegiatan administrasi seperti meminta penawaran dari 

supplier (request for quotation, RFD), mencetak purchase order (PO), 

mengirim PO ke supplier, dan sebagainya. Dewasa ini  anggapan tersebut 

sudah sangat banyak berubah. Bagian pembelian semakin dianggap 

strategis oleh banyak perusahaan besar maupun kecil di dunia. Ini 

dikarenakan bagian ini punya potensi untuk menciptakan daya saing 

perusahaan ataupun supply chain, bukan hanya dari peranya dalam 

mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah, tetapi juga dalam 

upaya meningkatkan pengawasan terhadap risiko supply chain, 
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meningkatkan kualitas produk dengan  bekerja sama dengan supplier 

untuk menjalankan program-program kualitas, dan meningkatkan 

responsif (dengan memilih supplier-supplier yang bukan hanya murah, 

tetapi juga responsif) 

Untuk bisa berperan strategis seperti itu bagian 

pengadaan/pembelian tidak cukup hanya bisa mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan administratif. Mereka dituntut juga untuk memiliki keahlian 

bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan tujuan strategis 

perusahaan ke dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier, dan 

sebagainya. Di samping tugas-tugas rutin untuk melakukan pembelian 

bahan baku, komponen, jasa, dan sebagainya, bagian ini juga diharapkan 

bisa menciptakan kolaborasi jangka panjang dengan supplier-supplier 

yang relevan, melibatkan mereka dalam perancangan produk baru, 

mengevaluasi supply risk, dan sebagainya. 

 

2. Warehouse 

Warehouse atau pergudangan berfungsi menyimpan barang dan 

alat untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu 

tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan 

permintaan. Kendala yang dihadapi supply chain dalam pengelolaan 

warehouse adalah akurasi pergerakan barang dan menghitung rentang 

waktu barang disimpan. Dibutuhkan kontrol aktivitas pergerakan barang 

dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan warehouse agar 
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jumlah dan rentang waktu barang disimpan dalam nilai minimum atau 

sesuai perencanaan.  

Sistem pengolahan gudang  yang didukung teknologi informasi 

untuk membantu pengawasan pergerakan barang masuk, pergerakan 

dalam gudang dan barang keluar. Pengawasan dengan menggunakan 

sistem, memberikan kemudahan pengelolaan dan nilai tambah gudang, 

yaitu:  

1. Memudahkan pengelola gudang memberikan informasi ketersediaan 

suatu barang kepada bagian perencanaan produksi atau pengiriman 

agar ketersediaan barang tetap pada tingkat yang aman 

2. Penempatan barang yang ditentukan oleh sistem sehingga 

memudahkan penyimpanan, pengambilan dan perhitungan stok 

3. Mengurangi lead time dari aktivitas penyimpanan barang dan 

pengiriman barang 

4. Ketersediaan beragam informasi mengenai level barang dan utilitas 

gudang memudahkan analisa untuk menyusun strategi penggunaan 

gudang yang lebih efisien 

 Namun dalam mengelola procuremet dan warehouse disadari atau 

tanpa disadari bahwa adanya kendala berupa risiko yang harus 

diperhitungkan, di mana seringnya terjadi hal-hal yang sifatnya strategis, 

teknikal, dan operasional. Salah satu pendekatan yang mampu 

memberikan solusi menyeluruh terhadap persoalan tersebut adalah 

menggunakan pendekatan supply chain risk management  (SCRM) 
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C. Supply Chain Risk Management 

1. Supply Chain Management 

Istilah supply chain management (SCM) pertama kali dikemukakan 

oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982 (cf.Oliver &Weber, 1982; Lambert  

et al. 1998), kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni 

perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, 

bahan pendukung , memproduksi barang, maupun mengirimkannya 

kepemakai akhir.  

Suatu supply chain mencakup seluruh bagian dari suatu proses 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memenuhi 

permintaan konsumen, tidak hanya pada manufaktur dan supplier, tetapi 

juga termasuk transportasi, pergudangan, retail, dan konsumen itu sendiri 

(Chopra dan Meindl,2004). 

Supply chain management merupakan upaya untuk mengatur dan 

mengelola tahapan – tahapan yang terdapat dalam supply chain sehingga 

menghasilkan keuntungan maksimal. Tahapan – tahapan tersebut 

meliputi: 

• Konsumen 

• Retail/eceran 

• Wholesaler / distributor 

• Manufaktur 

• Supplier konsumen barang mentah 
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Mengelola aliran material berupa suku cadang dengan tepat adalah 

salah satu tujuan utama dari supply chain. Aliran yang tepat berarti tidak 

terlalu terlambat dan tidak terlalu dini, jumlah sesuai dengan kebutuhan, 

dan terkirim ke tempat yang memang membutuhkan. 

Jadi supply chain management tidak hanya berorientasi pada 

urusan internal perusahaan, melainkan juga urusan eksternal yang 

menyangkut hubungan perusahaan-perusahaan partner. Diperlukan 

koordinasi dan kolaborasi antar perusahaan yang berada pada supply 

chain untuk memuaskan komponen akhir, mereka harus bekerja sama 

untuk membuat produk yang murah, mengirimnya tepat waktu, dan 

kualitas yang bagus. Pada hakikatnya semua perusahaan memilik metode 

atau pendekatan dalam mengelola supply chain, namun tidak semua dari 

mereka menerapkan pendekatan yang interaktif dan kolaboratif sehingga 

mengabaikan kendala atau risiko dalam pengelolaan supply chain. 

 

2. Risk Management 

Risiko adalah probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan 

kerugian ketika  kejadian itu terjadi selama periode tertentu (Frosdick, 

1997). Pengaruhnya dapat diukur dengan mengalikan frekuensi kejadian 

dan dampak dari kejadian tersebut (Mills, 2001). Risiko selalu dikaitkan 

dengan ketidakpastian, namun risiko tidak selalu sama dengan 

ketidakpastian. Spekman dan Davis (2004) memberikan perbedaan antara 

risiko dan ketidakpastian, di mana risiko diartikan sebagai probabilitas 
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kerugian dari suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian dinyatakan 

sebagai exogeneous disturbance.  

Manajemen Risiko merupakan perkembangan terakhir yang kita 

lihat pada area Supply Chain Management .  Manajemen risiko tidak lagi 

hanya merupakan tanggung jawab mereka yang tugasnya terkait dengan 

analisis investasi, tetapi sudah merambah pada lingkup supply chain. 

Salah satu penyebabnya adalah munculnya berbagai risiko yang bisa 

mengganggu kinerja supply chain. Berbagai risiko bisa terjadi pada supply 

chain, mulai dari pasokan bahan baku macet, pengiriman terhambat, 

pabrik berhenti beroperasi, barang hilang, supplier menghentikan kontrak, 

kualitas produk terdegradasi secara tiba-tiba, dan sebagainya. 

Pendekatan sistematis dibuat kemudian agar risiko menjadi jelas, 

digambarkan secara formal dan membuatnya mudah diatur. Pendekatan 

ini menjadikan manajemen risiko menjadi alat manajemen yang 

membutuhkan pengalaman praktek dan pelatihan untuk menggunakannya 

(Mills,A.,2001). 

Penggabungan supply chain management dan risk management 

telah menjadi wilayah penelitian baru bagi akademisi dan menarik 

perhatian bagi para praktisi. Supply chain risk management merupakan 

irisan antara supply chain management dan risk management. Hal ini oleh 

Paulsson (Brindley, 2004) ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Supply chain risk management merupakan irisan 
antara SCM dan RM (sumber ; Brindley, 2004) 

 
 

Kolaborasi risiko dalam supply chain menjadikan supply chain 

management semakin berkembang. Jika pada awalnya penelitian tentang 

supply chain management hanya diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu 

bidang operasional, teknikal dan strategi (Huan ,et al., 2004), maka 

dengan adanya penelitian risiko dalam supply chain yang disebut dengan 

supply chain risk management (SCRM), kategori itu pun ditambahkan 

menjadi empat, yaitu operasional, teknis, dan strategi serta risiko. 

Dalam mengelola risiko supply chain digunakan standar  The 

Australia New Zealand Strandard for Risk Management AS/NZS 

4360:1999 mendefinisikan Risiko sebagai “ the chance of something 

happening that will impact on objectives / peluang terjadinya sesuatu 

kejadian yang akan berdampak pada sasaran hasil”. standar yang satu ini 

lebih seimbang, Di mana tidak selalu mengasosiasikan risk dengan hal 

negatif yang kita terima. Standar ini sudah melihat risiko dari dua sisi baik 

sisi positif maupun negatif. Hal ini akan memberikan kita peluang untuk 
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lebih dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko  dengan tujuan 

memaksimalkan keuntungan  dan mengurangi kerugian yang diterima.  

Adapun kerangka kerja (framework) Proses manajemen risiko yang 

menggunakan standar Australia ditunjukkan seperti pada Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Proses manajemen risiko (sumber :Standard Australia,1999) 
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Penjelasan elemen-elemen pokok dalam proses Manajemen Risiko 

yang bersumber dari Standard Australia/New Zealand (AS/NZS) 4360 

:2004, adalah sebagai berikut : 

a.   Menetapkan ruang lingkup (Establish the context)  

Pada tahapan ini dilakukan penetapan ruang lingkup organisasi, 

hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal dan internalnya, 

tujuan dan strategi organisasi. Kemudian juga menetapkan ruang 

lingkup yang menjadi obyek dari manajemen risiko yang meliputi 

target, tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter aktivitas 

organisasi, sehingga proses manajemen risiko dapat berjalan lebih 

terarah dan tepat sasaran. Keputusan mengenai risiko apa saja yang 

dapat diterima ataupun tidak dapat diterima, tergantung pada 

organisasi itu sendiri.  

b.   Identifikasi Risiko  

Mengidentifikasikan risiko dengan pertanyaan : what can go wrong ?, 

probability (C/O/R); (C=Common, O=Occasional, R=Rare), 

Consequences  apa yang bisa terjadi/kegagalan?, kemungkinan ( 

C/O/R); umum, sekali-kali, jarang, Consequences, kejadian-kejadian 

yang dapat menghambat, menurunkan, menunda pencapaian tujuan. 

Pada tahap ini akan diidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi dan 

bagaimana risiko itu dapat terjadi. Identifikasi risiko dapat diperoleh 

melalui  kuesioner  
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c.   Analisis Risiko  

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko mayor dan 

risiko minor yang mencakup pertimbangan mengenai sumber risiko, 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat 

dikendalikan (event risk), menentukan dampak atau pengaruh risiko 

(consequences) dan peluang terjadinya (likelihood) serta level-level 

risiko. Analisa ini harus mempertimbangkan batasan dari dampak yang 

potensial terjadi dan bagaimana hal ini bisa terjadi.  

Untuk menghindari adanya penilaian subyektif terhadap penentuan 

consequences dan likelihood, digunakan sumber informasi yang 

terbaik dan alat yang kompeten, yaitu : Teknik yang dapat digunakan 

untuk menganalisa risiko adalah  brainstorming dan wawancara 

dengan pihak top manajemen dengan fokus grup, evaluasi individu 

dengan kuesioner, 

d.  Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko adalah membandingkan level-level risiko yang 

diperkirakan terjadi dengan penetapan kriteria sebelumnya dan 

mempertimbangkan keseimbangan antara potensi yang 

menguntungkan dan hasil yang merugikan. Kemungkinan-

kemungkinan dari Keputusan yang dibuat menyangkut tentang 

perkembangan dan perlakuan alami yang dipersyaratkan serta 

prioritas-prioritas. Hasil dari evaluasi risiko adalah berupa daftar tingkat 

prioritas (risk priority number-RPN) untuk tindakan lebih lanjut. 
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e.   Pengendalikan/perlakuan Risiko (Threat risk)  

Pengendalian risiko merupakan penentuan apa yang akan dilakukan 

untuk menanggapi risiko yang teridentifikasi. Beberapa pilihan yang 

dapat dilakukan untuk pengendalian risiko menurut Standar Australia 

New Zealand (AS/NZS) 4360 : 2004 yaitu : menghindari risiko (avoid 

risk), mengurangi likelihood dari kemunculan risiko, mengurangi 

consequence, mentransfer risiko (transfer the risk) dan mengontrol 

risiko (retain the risk) 

Berdasarkan proses pengolahan seperti yang telah dibahas 

diatas, maka diperoleh 3 perlakuan risiko yang tertulis, dan satu lagi 

tidak tertulis secara detail yaitu perlakuan terhadap risiko yang sifatnya 

menerima risiko yang ada. Secara singkat keempat perlakuan risiko 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Mitigate risk; Merupakan perlakuan risiko di mana risiko akan 

dikurangi dampak maupun frekuensi kejadiannya, sehingga kontribusi 

akibat risiko tersebut tidak lagi signifikan. 

2) Transfer risk; Merupakan perlakuan risiko di mana risiko dialihkan 

kepada pihak lain, sehingga risiko yang timbul  tidak lagi menjadi 

tanggung jawab departemen , tetapi menjadi tanggung jawab pihak 

lain tersebut. 

3) Avoid risk; Merupakan risiko yang tidak bisa diterima dan 

semaksimal mungkin harus dihindari. Kegagalan dalam menghadapi 
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jenis risiko ini akan sangat berkonsekuensi terhadap risiko yang sangat 

besar. 

4) Retain risk; Adalah risiko yang diterima, ketika proses-proses 

perlakuan risiko yang telah dilakukan. Tentu risiko ini merupakan risiko 

yang sangat minim baik dari tingkat frekuensi  kejadian maupun 

dampak kejadiannya, sebab telah mengalami perlakuan risiko 

semaksimal mungkin. 

Ziegenbein dan Nienhaus (2004), mengusulkan 5 mekanisme 

yang dapat dilakukan untuk mengontrol risiko supply chain 

management, yaitu : 

a. Mengambil atau menerima risiko 

b. Menghindari kejadian yang menjadi sumber risiko (berorientasi 

pada frekuensi kejadian) 

c. Mengurangi tingkat kejadian yang menjadi sumber risiko 

(berorientasi pada frekuensi kejadian) 

d. Mengurangi dampak atau pengaruh yang menjadi sumber risiko 

(berorientasi pada dampak atau pengaruh kejadian) 

e. Membagi atau memindahkan risiko (berorientasi pada dampak atau 

pengaruh kejadian) 

Selain mekanisme di atas, kontrol terhadap risiko supply chain 

dapat juga distrukturkan berdasarkan tingkat perencanaan dalam 

organisasi, yaitu : 



 

 

20

 

• Kontrol pada tingkat strategis, yaitu kontrol yang bersifat jangka 

panjang seperti desain Keputusan dalam supply chain. 

• Tingkat teknikal, yaitu pengontrolan risiko untuk jangka menengah 

seperti mengurangi terjadinya lower maitenence risk dan upper 

maintenen risk pada perawatan dan perencanaan kebutuhan 

material khususnya safety stok material consumable. 

• Tingkat operasional, yaitu kontrol risiko jangka pendek seperti pada 

proses maintenence dan jadwal penggunaan. 

Proses perbaikan dalam supply chain risk management merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu organisasi supply chain 

yang tangguh terhadap timbulnya risiko dalam aktivitas bisnis yang ada. 

Pendekatan supply chain risk management (SCRM) diharapkan 

memberikan kesadaran bagi pelaku bisnis untuk menjadikan risiko 

sebagai salah satu pertimbangan yang harus diperhitungkan sehingga 

mencegah timbulnya kerapuhan dalam supply chain. 

 Prinsip dasar yang tepat diterapkan dalam menentukan strategi 

terbaik untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses perbaikan ini 

adalah dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut (Chopra & 

Meindl, 2004) : 

1. Mengetahui kebutuhan konsumen dan ketidakpastian dalam supply 

chain management 

2. Mengetahui kapabilitas supply chain 

3. Mendapat strategi terbaik 
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f.    Memonitor dan Mereview  

Risiko dan efektivitas pengukurannya perlu dimonitor untuk 

memastikan perubahan keadaan tidak mengubah prioritas. Manajemen 

risiko dapat diaplikasikan pada semua level dalam suatu organisasi 

baik level strategik dan level teknikal serta level operasional 

Untuk mengidentifikasikan, menganalisa dan menilai suatku risiko 

ada beberapa teknik yang di gunakan: (frosdick, 1997 :Shafer 2004 

:Norrman dan Jansson,2004; Brindley,2004), salah satunya adalah Failure 

Mode dan Effect Analysis (FMEA) di mana: 

• Prosedurnya tahap demi tahap untuk mengidentifikasi modus 

kegagalan untuk konsekuensi dari kegagalan tersebut 

• Level kegagalan dikualifikasikan dengan sebuah nilai RPN (Risk 

Priority number) yang merupakan hasil perkalian dari dampak, 

frekuensi kejadian dan deteksi kejadian itu. 

Risiko supply chain bisa mencakup beberapa isu berbeda jika 

ditinjau dari sudut pandang teoritis dan praktis. Ketiga dimensi berikut 

merupakan sebuah kerangka pikir awal untuk melakukan penelitian di 

bidang ini, unit analisis supply chain, tipe risiko, dan tahapan penanganan 

risiko. Seperti pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 kerangka pikir dimensi supply chain risk 
(sumber: lindroth & Norrman, 2001) 

 
Unit analisis supply chain befokus pada sebuah perusahaan 

tunggal (atau bahkan imbas terhadap sebuah aktivitas logistik tunggal), 

hubungan-hubungan yang lebih kompleks seperti hubungan pembeli dan 

penjual atau rantai/jaringan dari tiga atau lebih perusahaan.  

 Tipe risiko bisa memiliki jenis dan cakupan berbeda. Besarnya 

risiko misalnya bisa dihitung sebagai produk frekuensi/probabilitas (jarang, 

sering, atau sangat sering) dan konsekuensi (kecil, besar atau merusak). 
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Sebuah cara pendahuluan untuk mengategorikan tipe risiko adalah 

membedakan antara risiko strategis, risiko  operasional, dan risiko teknikal 

yang dapat memiliki konsekuensi yang merusak berdasarkan skenario-

skenario yang tidak pasti  

Tahap penanganan risiko yang dibahas bisa berbeda dari analisis 

risiko melalui penilaian risiko terhadap berbagai cara yang berbeda untuk 

pengelolaan risiko (seperti menghindari, mengurangi, mentransfer atau 

membagi risiko). 

 

D. Kategori  Supply Chain Risk Management (SCRM) 

Supply chain management sebagai suatu kesatuan yang saling 

berhubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya memiliki 

variasi yang acak yang dapat berpengaruh terhadap kinerja dari sebuah 

mata rantai. Risiko supply chain dapat timbul berupa penjadwalan, 

teknologi ataupun ketidakpastian biaya. Tujuan analisis risiko dalam 

supply chain adalah mengembangkan sebuah struktur yang dapat 

mendefinisikan, mengidentifikasi, menilai dan mengurangi risiko supply 

chain (Sinha et  al., 2004). 

Secara umum risiko supply chain cenderung dapat dikelola secara 

terpisah berdasarkan tipe persepsi risiko yang ada yaitu (Bailey dan 

Thomas,2004): 

• Keamanan – fokus pada kasus pencurian 

• Proteksi kebakaran – fokus pada standar pemadaman api 
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• Tenaga kerja – fokus pada SDM 

• Teknologi informasi – fokus pada kebutuhan komputer 

• Keselamatan – fokus pada perundang – undangan yang berlaku 

• Asuransi – fokus pada pemenuhan kebutuhan asuransi 

Persepsi tersebut dapat berbeda – beda berdasarkan sudut 

pandang masing – masing penulis, sehingga dari beberapa literatur 

diperoleh pandangan yang berbeda. 

Christopher dan Peck (2003) memberikan kategori risiko dalam 

supply chain menjadi tiga kategori utama dan membaginya menjadi sub 

kategori sehingga diperoleh lima kategori, yaitu : 

• Risiko internal perusahaan : 

o Risiko proses 

o Risiko kontrol 

• Risiko eksternal supply chain 

o Risiko demand 

o Risiko supply 

• Risiko eksternal perusahaan 

o Risiko lingkungan 

Kategori tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.5 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 Kategori risiko supply Chain 

(Sumber : Christopher et  al., 2003) 

Kelima kategori risiko tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

• Process risk adalah risiko yang timbul dari kegiatan operasional 

dan manajerial akibat terganggunya sebuah proses. 

• Control risk adalah risiko yang timbul akibat salah implementasi 

aturan yang ditetapkan perusahaan seperti besarnya pesanan, 

kebijakan safety stock, transportasi 

• Demand risk adalah potensi risiko yang timbul akibat terganggunya 

saluran produk dan informasi yang secara khusus berhubungan 

dengan proses, kontrol, aset dan infrastruktur pada arah hilir 

(downstream). 

• Supply risk adalah potensi risiko yang serupa dengan demand risk 

tapi pada sisi upstream akibat terganggunya aliran produk atau 

informasi. 

• Environment risk adalah risiko akibat adanya gangguan yang 

secara langsung dapat berpengaruh terhadap arah hulu (upstream) 
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atau arah hilir (downstream) proses seperti produk terkontaminasi 

atau kejadian luar biasa atau bencana alam. 

Penulis lain, Bailey dan Thomas (2004) memberikan kategori risiko 

supply chain menjadi 3 yaitu : 

1. Risiko global, kejadian internasional yang dapat menimbulkan risiko 

terhadap bisnis 

• Risiko pemerintahan, risiko yang disebabkan oleh pemerintah 

• Risiko ekonomi, faktor ekonomi akibat ekonomi lokal dan global 

• Risiko sektor bisnis, kecenderungan dan kejadian pada sektor 

bisnis baik lokal maupun internasional 

• Risiko utilitas, risiko akibat tidak adanya air, listrik, saluran 

pembuangan dan jasa lokal. 

• Risiko lingkungan, polusi, kebakaran kecil. 

2. Risiko bencana alam : 

• Kebakaran, kerusakan total terhadap lingkungan 

• Bencana lain, kejadian luar biasa, seperti gempa, tsunami dan 

topan 

3. Risiko operasional 

• Risiko internal perusahaan, tindakan, dan strategi perusahaan yang 

dapat meningkatkan risiko supply chain 

• Risiko supplier, kegagalan supplier menyediakan barang dan jasa 

tepat waktu, dengan harga yang sesuai serta kualitas yang baik 
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• Risiko konsumen, kegagalan pelayanan terhadap salah  dalam 

memahami kebutuhan konsumen 

• Risiko keamanan : perampokan, sabotase, kriminalitas dengan 

kekerasan, mata – mata dan kriminalitas bisnis 

• Risiko produksi, ketidakmampuan untuk memproduksi sesuai 

kebutuhan konsumen atau kelebihan yang menciptakan kelebihan 

stock 

• Risiko Sistem teknologi informasi, kegagalan sistem teknologi 

informasi yang tidak berfungsi sesuai kebutuhan 

• Buruh/tenaga kerja; produktivitas menurun, kehilangan staf penting 

pada posisi kunci, ketidakmampuan ikut berkompetisi 

• Penyakit dan kecelakaan : AIDS, flu burung, antraks, kerusakan 

lingkungan 

• Risiko teknologi, teknologi baru yang tidak beroperasi atau tidak 

bekerja sesuai spesifikasi 

• Mata – mata, kehilangan informasi atau sumber daya karena ke 

pihak lain 

• Kerusakan produk: kegagalan jual produk, kadaluwarsa, 

penumpukan barang, kerusakan kemasan, ketidakmampuan 

mendukung produk. 

Untuk memudahkan dalam mengategorikan risiko supply chain, 

maka dalam penelitian ini risiko dibagi berdasarkan pembagian yang 

dilakukan oleh Cranfield (2002) yaitu : 
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a. Risiko internal supply chain; 

Berasal dari interaksi antara bagian mata  rantai supply chain, 

disebabkan oleh kurangnya interaksi dan kerja sama dengan komponen 

supply chain yang ada. Terjadi akibat kurangnya visibilitas, rasa memiliki, 

self-imposed ‘chaos’ praktek just in time dan kurang tepatnya peramalan 

b. Risiko eksternal; 

Berasal dari interaksi antara supply chain dan lingkungannya, 

termasuk gangguan yang disebabkan oleh serangan teroris dan bencana 

alam 

 

E. Metode Failure Mode and Effect Análisis (FMEA) 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menilai risiko 

adalah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA pertama 

digunakan pada tahun 1960 di Aerospace industri, dan di industri mobil 

Amerika tahun 1970 yang kemudian saat ini diakui sebagai alat dasar di 

dalam bidang keteknikan (Cook,2005). FMEA bertujuan mengetahui 

kemungkinan mode kegagalan dan menentukan pengaruh kegagalan 

terhadap suatu produk  

FMEA secara lebih luas dapat digunakan sebagai alat perbaikan 

kualitas, yang dapat diaplikasikan pada sistem fisik seperti pada 

kendaraan, pesawat terbang, peralatan elektronik dan sebagainya. Juga 

dapat digunakan pada sistem non fisik seperti pada proses supply chain 

management (Cristopher,et al.,2003).  
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Manfaat FMEA  yang dapat diberikan berupa : 

• Mampu memberikan identifikasi secara baik terhadap kemungkinan 

munculnya kegagalan dalam proses supply chain. 

• Dapat menentukan efek dari kegagalan tersebut. 

• Kegagalan dapat dirangkingkan berdasarkan  frekuensi kejadian, 

efek dari kejadian dan deteksi usaha perbaikan yang dapat 

dilakukan dari kejadian tersebut. 

Penilaian FMEA didasarkan pada potensi risiko atau kegagalan 

yang ditentukan oleh 3 faktor,yaitu : 

• Severity (S) yaitu efek atau dampak disebabkan mode kegagalan. 

• Occurance (O) yaitu probabilitas atau frekuensi kejadian kegagalan. 

• Detection (D) yaitu kemampuan mendeteksi kegagalan sebelum 

efek kegagalan tersebut benar – benar terjadi. 

Berdasarkan pada penilaian rangking yang diberikan oleh masing – 

masing faktor tersebut, maka dapat  diketahui pula potensi risiko yang 

paling besar yang diakibatkan oleh mode kegagalan. Semakin tinggi nilai 

yang diperoleh dari perangkingan ini, maka semakin penting pula untuk 

melakukan tindakan perbaikan terhadap kegagalan tersebut. 

Perangkingan dalam FMEA menggunakan banyak skala. Berbagai 

organisasi menggunakan skala 1 sampai 10, atau sampai 5 untuk 

menggambarkan tingkat risiko atau frekuensi kejadiannya. Penelitian ini 

menggunakan skala 1 sampai 10 untuk mendapatkan nilai yang lebih 

representatif dari penilaian risiko yang ada. 
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FMEA merupakan metode yang berorientasi pada kelompok, 

sehingga dalam melakukannya membutuhkan sebuah tim yang 

beranggotakan beberapa orang dengan berbagai aspek pengetahuan, 

baik pada proses maupun pada evaluasi (Spath,2003). Prosesnya 

dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan pengungkapan 

pendapat/brainstorming pada berbagai mode potensi kegagalan pada 

proses atau produk, melakukan identifikasi terhadap penyebab kegagalan, 

efek dari kegagalan serta kontrol yang terdapat pada tempat kejadian 

sebelum kegagalan tersebut terjadi. 

Setelah semua potensi kegagalan diidentifikasikan berdasarkan 

penyebabnya, efek dan kontrolnya secara langsung, FMEA akan 

memberikan penilaian terhadap dampak yang ditimbulkannya (Severity-S), 

Frekuensi kejadian (Occurance-O) dan adanya deteksi terhadap 

kegagalan (Detection-D) tersebut. Akumulasi nilai setiap potensi 

kegagalan tersebut disebut dengan nilai RPN (Risk Priority Number). 

Seperti pada rumus berikut : 

RPN = S x O x D     ............................(1) 

Di mana:  

RPN  : Risk Priority Number 

S  : Severity (dampak) 

O  : Occurance (frekuensi) 

D  : Detection (deteksi) 
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Nilai inilah yang akan menjadi patokan dalam mengelola risiko yang 

timbul dari suatu proses. Tindak lanjutnya dapat berupa perbaikan proses, 

transfer risiko atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan organisasi atau 

perusahaan. 

Secara umum langkah – langkah yang dilakukan dalam proses 

FMEA adalah sebagai berikut : 

1. Definisikan cakupan dan fungsi proses yang akan dianalisa. 

penggunaan flow chart dapat digunakan atau dengan membuat peta 

dan mereview proses yang terjadi. 

2. Identifikasi semua komponen yang terlibat dalam proses tersebut. 

Dapat dilakukan dengan braistorming untuk mendapatkan penyebab 

kegagalan dan efek dari kegagalan tersebut. 

3. Identifikasi semua kemungkinan yang terjadi dan berpotensi 

menghasilkan kegagalan. Buat daftar potensi kegagalan dan efek dari 

setiap kegagalan tersebut. 

4. Tentukan efek dari setiap kegagalan, dapat menggunakan diagram 

sebab akibat untuk membantu proses ini. 

5. Identifikasi semua penyebab kegagalan dan semua efek dari masing – 

masing kegagalan itu. 

6. Berikan nilai terhadap dampak kejadian tersebut (S), mulai dari 1 

sampai 10. 

7. Berikan nilai terhadap frekuensi kejadian (O), mulai dari 1 sampai 10. 
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8. Berikan nilai terhadap adanya deteksi pada potensi kegagalan (D) 

mulai dari 1 sampai dengan 10. 

9. Hitung nilai RPN untuk setiap nilai kegagalan dengan mengalikan 

masing – masing nilai tersebut. Nilai maksimum adalah 100. 

10. Prioritaskan risiko dengan menempatkan nilai RPN tertinggi pada 

posisi  teratas. 

11. Rencanakan tindakan perbaikan untuk meminimalkan potensi 

kegagalan berdasarkan nilai rangking RPN. 

12. Hitung reduksi biaya untuk setiap risiko yang teridentifikasi dan 

tentukan ekspektasi nilai RPN. 

13. Tentukan nilai ekspektasi biaya – manfaat (Nilai RPN – ekspektasi nilai 

RPN)/biaya. Prioritaskan tindakan selanjutnya. 

 

F. Penentuan Safety Stok  

Persediaan pengaman atau safety stok berfungsi untuk melindungi 

kesalahan dalam memprediksi permintaan selama lead time. Persediaan 

pengaman akan berfungsi apabila permintaan yang sesungguhnya lebih 

besar dari nilai rata-rata tersebut. Untuk mendapatkan gambaran 

seberapa tidak pasti permintaan selama lead time tersebut, perusahaan 

perlu mengumpulkan data untuk mendapatkan distribusinya. Misalkan 

data permintaan selama lead time berdistribusi normal, maka perhitungan 

safety stok bisa dilakukan dengan cukup mudah. Yang perlu diketahui 

hanyalah standar deviasi permintaan selama lead time dan suatu nilai dari 



 

 

33

 

tabel distribusi normal standar yang berkorelasi dengan probabilitas 

tertentu (Z). Nilai Z biasanya diterjemahkan dari Keputusan manajemen. 

Kalau manajemen memberikan toleransi terjadinya kekurangan 5 kali 

untuk setiap 100 siklus pemesanan maka berarti service level yang 

diinginkan adalah 95%. Nilai Z yang berkorelasi dengan service level 95% 

adalah 1.645. besarnya safety stok (SS) secara umum dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.5 Demand selama lead time berdistribusi normal 
 
 Besarnya nilai safety stok tergantung pada ketidakpastian pasokan 

maupun permintaan. Pada situasi normal, ketidakpastian permintaan 

biasanya diwakili  dengan standar deviasi besarnya permintaan 

perperiode. Kalau permintaan perperiode maupun lead time sama-sama 

konstan maka tidak diperlukan safety stok karena permintaan selama lead 

time memiliki standar deviasi nol. 

 Nilai standar deviasi permintaan bisa dicari dengan menghitung 

nilai variansi di mana nilai variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau 

kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. 

Variansi untuk sampel dilambangkan S. Adapun rumus dari variansi yaitu:  

Z= 1.645

Persentase Luas 
Area = 5% 
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1
)(

_
2

−
−Σ

=
n
XXS      ............................(2) 

    Variansi berkaitan langsung dengan standar deviasi. Di mana 

standar deviasi adalah akar pangkat dua dari variansi. Standar deviasi 

sering kali disebut simpangan baku. Dengan demikian rumus standar 

deviasi adalah:  

1
)( 2

_

−
−Σ

=
n
XXσ      ............................(3) 

Namun demikian kita dapat menetukan nilai standar deviasi untuk 

penentuan safety stok dengan bantuan sofeware SPSS. 

 

Dengan demikian untuk menghitung nilai safety stok dapat 

dilakukan dengan mengetahui rata-rata permintaan (x) dan standar 

deviasi permintaan (µ  ) dengan rumus : 

 µ−= XSS       ............................(4) 

 Untuk nilai kemungkinan stock out yang diperkenangkan = 5% dengan 

(kata lain, service level = 95%) digunakan pendekatan kurva normal maka: 

 
σ
µ−

=
XZ   , dimana Z= 1,645   ............................(5) 

 σ.ZSS =       ............................(6) 

      σ.645,1=  

 Di mana : SS = safety stok 

        σ = Standar deviasi 
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