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1.1 Latar Belakang  

Asean Economic Community 2015 merupakan peluang dan tantangan 

yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini. AEC 2015 akan diarahkan 

kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi 

biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta 

meningkatkan daya saing sektor UMKM.  

Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan 

basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi 

terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di 

dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta 

difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi 

AEC 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor 

barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri 

berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa 

(transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri 

teknologi informasi atau e-ASEAN) (Kemsetneg Republik Indonesia, 2014). 

Dunia industri manufaktur yang merupakan salah satu sektor prioritas 

AEC 2015 Indonesia dan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi 

nasional akan dihadapkan oleh tantangan dalam persaingan bisnis tidak hanya 

dalam negeri saja, namun akan lebih meluas menjadi persaingan bisnis di wilayah 
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ASEAN. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) melalui 

portalnya http://www.weforum.org mempublikasikan ranking daya saing global 

(The Global Competitiveness Report / GCR) tahun 2014 - 2015. Dalam publikasi 

ini, posisi Indonesia menempati peringkat 34 dari 144 negara, atau naik 4 (empat) 

tingkat dari posisi sebelumnya 38 (tahun 2013-2014), dan posisi ke-50 pada 2012-

2013. 

Menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pertumbuhan 

industri manufaktur meningkat sebanyak 6,4 persen dan telah berkontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto  nasional sebanyak 20,8 persen atau Rp1.714 

triliun pada tahun 2013. 

Pertumbuhan industri manufaktur yang semakin tahun semakin meningkat 

tak lepas dari tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat pula. Persaingan 

bisnis yang diwarnai dengan ketidakstabilan pasar, permintaan konsumen yang 

semakin meningkat, hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki keunggulan 

kompetitif baik dalam hal harga maupun kualitas. Kemampuan dalam memenuhi 

permintaan konsumen dan pasar dengan waktu tunggu dan waktu pengiriman 

yang pendek merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat respon perusahaan 

terhadap permintaan konsumen.  

Proses bisnis mulai dari menyediakan produk, berkualitas dan pengiriman 

yang tepat waktu merupakan kunci kesuksesan perusahaan pada era globalisasi 

ini. Perusahaan dituntut untuk memenuhi demand pasar yang dinamis agar 

mampu bertahan serta tidak hanya berfokus untuk memproduksi produk dengan 

kualitas yang baik saja. Munculnya produk yang berkualitas tidak ditentukan dari 
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proses produksi saja, pengadaan raw material dari supplier hingga proses delivery 

on time merupakan beberapa aspek penilaian konsumen. Untuk mencapai 

kesuksesan tersebut dibutuhkan juga usaha dari jaringan perusahaan yang terkait. 

Jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk 

menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemain akhir disebut 

dengan supply chain (Pujawan, 2010). 

Suatu  supply  chain  tidak  hanya  terdiri dari manufaktur  dan supplier  

saja, melainkan juga  distributor  dan  pelanggan dimana  semua elemen  tersebut  

terkait  antara  satu  dengan lainnya.  Dengan  demikian  efektif  tidaknya 

pengelolaan  supply  chain  suatu  perusahaan akan  menjadi  kunci  apakah  suatu  

perusahaan akan kompetitif di pasar (Pujawan, 2005). 

Dalam kegiatan operasional, industri dihadapkan pada kenyataan bahwa 

kompetensi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sulit 

diperoleh. Untuk mengatasinya, perusahaan dituntut melakukan kerjasama dalam 

sumber daya atau kompetensi yang dibutuhkan masing-masing perusahaan dalam 

menghasilkan kebutuhan sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen melalui 

manajemen rantai pasokan (supply chain management). Selain itu, melalui 

kerjasama antar perusahaan diharapkan proses inovasi dapat ditingkatkan. 

Untuk dapat menangkap keuntungan dari AEC 2015 tantangan yang 

dihadapi Indonesia adalah meningkatkan kompetitif dalam sektor pertanian yang 

merupakan salah satu jantung perekonomian Indonesia. Peningkatan keunggulan 

komparatif di sektor prioritas integrasi, antara lain adalah pembangunan pertanian 

perlu terus dilakukan, mengingat bahwa luas daratan yang dimiliki Indonesia 
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lebih besar sehingga Indonesia biasa disebut negara agraris dengan tingkat 

konsumsi yang tinggi terhadap hasil pertanian dengan jumlah penduduk mencapai 

249,9 juta orang pada tahun 2013 (Bank Dunia, Biro Sensus Amerika Serikat). 

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran 

penting dalam menunjang peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia. Pada tahun 

2004 perolehan devisa dari komoditas kopi menghasilkan nilai ekspor sebesar 

US$ 251 juta atau 10,1% dari nilai ekspor seluruh komoditas pertanian atau 0,5% 

dari ekspor non-migas atau 0,4% dari nilai total ekspor (AEKI, 2005). Penurunan 

nilai ekspor selain karena harga dipasar internasional yang menurun juga karena 

kualitas kopi dari Indonesia diduga menurun. Sebagian besar kopi Indonesia 

diusahakan oleh petani dengan luas garapan rata-rata berkisar antara 0,5-1 ha. 

Pada tahun 2004 luas areal perkebunan kopi mencapai 1,3 juta ha dengan 

produksi sebesar 675 ribu ton (Ditjenbun, 2004). Sekitar 61% dari jumlah 

produksi tersebut diekspor sedangkan sisanya dikonsumsi di dalam negeri dan 

disimpan sebagai carry over stocks oleh pedagang dan eksportir, sebagai  

cadangan bila terjadi gagal panen. Konsekuensi dari besarnya jumlah kopi yang 

diekspor adalah ketergantungan Indonesia pada situasi dan kondisi pasar kopi 

dunia. Sementara itu, konsumsi kopi dalam negeri masih tergolong rendah dengan 

konsumsi per kapita sekitar 0,5-0,6 kg per tahun (Yahmadi, 2005).  

Dalam meningkatkan daya saing dengan mengedepankan sistem supply 

chain dalam proses bisnisnya, dalam perencanaan dan pelaksanaan tidak hanya 

memunculkan kekuatan, peluang saja, namun juga muncul kelemahan dan 
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ancaman yang justru menjadi tantangan bagi perusahaan agar tetap bertahan di 

dunia bisnis. 

Salah satu tantangan terbesar dalam proses bisnis adalah mengelola dan 

mengurangi risiko yang melekat dalam setiap situasi bisnis yang bisa menjadi 

kelemahan dan ancaman bagi kelanjutan bisnis perusahaan bila tidak segera 

terdeteksi dan ditangani. 

 Penanganan risiko dalam supply chain sangat diperlukan agar dapat 

meminimalisasi biaya, waktu, dan kinerja yang dikeluarkan dalam aktifitas supply  

chain tersebut. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara manajemen risiko. 

Menurut Clough and Sears (1994), manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu 

pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang 

menimbulkan kerugian. Dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang 

timbul dalam supply chain diperlukan suatu manajemen risiko yang baik dalam  

Supply Chain Risk Management (SCRM). 

Untuk mengantisipasi risiko yang terjadi, perusahaan menerapkan sistem 

manajemen risiko dalam membuat strategi pada proses bisnisnya. Namun, 

manajemen risiko tidak terlepas dari persoalan-persoalan baru yaitu adanya 

hubungan keterkaitan antara satu risiko dengan risiko lain, hubungan keterkaitan 

antara satu penyebab risiko dengan penyebab risiko lain, dan hubungan 

keterkaitan antara risiko dengan penyebab risiko lainnya. 

Namun, saat ini mengelola risiko semakin lama semakin bertambah 

kompleks karena munculnya berbagai persoalan-persoalan. Sementara itu, 

persoalan yang dihadapi dalam mengelola risiko tidak hanya terletak pada 
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bertambahnya jumlah jenis risiko baru yang akan menyulitkan proses identifikasi 

risiko tetapi juga perlu memahami hubungan keterkaitan antara satu risiko dengan 

risiko lain, hubungan keterkaitan antara satu risiko dengan penyebab risiko 

sekaligus memahami dugaan-dugaan baru bahwa adanya hubungan saling 

keterkaitan antara satu penyebab risiko dengan penyebab risiko lainnya. 

Pentingnya memahami hubungan keterkaitan antara satu risiko dengan 

risiko lain pernah diungkapkan oleh Chopra dan Sodhi (2004) yang menyatakan 

bahwa dengan memahami hubungan keterkaitan antar satu risiko dengan risiko 

lain akan membantu pemegang keputusan di setiap perusahaan dalam mengambil 

keputusan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko.  Namun, penelitian 

mengenai keterkaitan risiko-risiko pada rantai pasok masih sedikit (Pfohl dkk, 

2011).  

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan banyak peneliti yang 

telah mengangkat tentang hubungan keterkaitan antara satu risiko dengan risiko 

lainnya di dalam penelitiannya. Salah satu peneliti adalah Chopra dan Sodhi 

(2004) yang mengungkapkan bahwa hubungan keterkaitan satu risiko dengan 

risiko lain bisa saja terjadi karena adanya pengaruh tersembunyi dari risiko yang 

tertentu dalam kaitannya dengan risiko lain sehingga akan mengakibatkan 

kerusakan yang sangat besar. Peneliti lain, Kayis dan Karningsih (2012) 

mengungkapkan bahwa proses identifikasi risiko tidak hanya mengidentifikasi 

risiko dan penyebab risiko saja tetapi juga perlu mengenali hubungan keterkaitan 

antar risiko yang terjadi karena ada sebuah hubungan keterkaitan satu risiko 

dengan risiko lainnya karena dengan memahami hubungan keterkaitan risiko-
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risiko di dalam rantai pasok akan memudahkan dalam memahami dampak yang 

diakibatkan oleh risiko. 

Di sisi lain, risiko yang terjadi tidak hanya memiliki hubungan keterkaitan 

dengan risiko lain tetapi juga memiliki hubungan keterkaitan dengan penyebab 

risiko. Dalam kajian literatur, penelitian yang telah menyertakan hubungan 

keterkaitan antara risiko dan penyebab risiko ke dalam penelitiannya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Pujawan dan Geraldin (2009). Menurut Pujawan 

dan Geraldin (2009), risiko yang terjadi dapat dipicu oleh adanya beberapa faktor 

penyebab risiko atau dikenal dengan agen risiko atau sebaliknya.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diperlukan sebuah analisis 

tentang hubungan keterkaitan risiko dengan penyebab risiko menggunakan 

pendekatan model House of Risk (HOR). Metode terbaru dalam menganalisis 

risiko dengan pengembangan modifikasi model Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA) untuk pengukuran risiko secara kuantifikasi dan model House 

of Quality (HOQ) untuk memprioritaskan agen risiko mana yang harus ditangani 

lebih dahulu dan untuk memilih tindakan yang paling efektif untuk mengurangi 

risiko potensial yang ditimbulkan oleh agen risiko.  

Pada tahap kuantifikasi, tahap pertama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi dan mendefinisikan proses dasar yang akan dianalisis untuk 

mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dan konsekuensi jika risiko terjadi. Para 

agen risiko dan probabilitas juga akan dinilai pada metode ini.  

Tidak seperti metode yang terkenal adalah FMEA, penilaian risiko melalui 

perhitungan Risk Priority Number (RPN) dengan tiga faktor, yaitu probabilitas 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO SUPPLY CHAIN 
DENGAN PENDEKATAN HOUSE OF RISK (HOR) STUDI KASUS PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY

RUDATY ARIANI



8 

 

  

terjadinya, tingkat keparahan dari dampak yang muncul dan deteksi, pada metode 

HOR hanya menetapkan probabilitas untuk agen risiko dan tingkat keparahan dari 

risiko. Karena salah satu agen risiko dapat menginduksi sejumlah kejadian risiko, 

maka perlu kuantitas potensi risiko agregat dari agen risiko. Bobot untuk masing-

masing risiko digunakan untuk menghitung nilai severity dari kejadian risiko dan 

bobot untuk masing-masing penyebab risiko digunakan untuk menghitung 

probabilitas dari penyebab risiko. Nilai severity dan probabilitas yang baru 

digunakan untuk menghitung nilai ARP kembali. Nilai ARP terakhir menjadi nilai  

patokan dalam merancang strategi mitigasi pada penyebab risiko. Teknik yang 

digunakan untuk merancang strategi mitigasi tersebut menggunakan model House 

Of Risk. 

Metode ini didasarkan pada tujuan manajemen risiko yang berfokus pada 

tindakan pencegahan, yaitu mengurangi kemungkinan agen risiko terjadi. Maka 

dari itu perlu dilakukan identifikasi kejadian risiko dan agen risiko. Biasanya, satu 

agen bisa menyebabkan risiko lebih dari satu kejadian risiko. Sebagai contoh 

masalah dalam kesalahan sistem perencanaan produksi dapat mengakibatkan 

kekurangan bahan baku, waktu produksi yang tidak sesuai dengan rencana,kurang 

atau lebih hasil produksi sehingga dapat menyebabkan efek berkelanjutan 

keterlambatan pengiriman barang ke konsumen. 

Proses supply chain dalam industri pembuatan kopi instant pada PT. 

Aneka Coffee Industy melibatkan jaringan supply chain kompleks mulai dari 

supplier, manufaktur hingga konsumen. Kompleksitas  supply chain 

menghadapkan PT. Aneka Coffee Industry dengan berbagai risiko yang bisa 
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menyebabkan gagalnya tujuan (goal) yang hendak dicapai, hilangnya penjualan 

dan penurunan realisasi penjualan serta menurunnya kepuasan pelanggan hal ini 

mungkin dikarenakan oleh keterlambatan kedatangan bahan baku dari supplier, 

kecacatan produk saat produksi,  pembatalan kontrak dengan pelanggan yang 

disebabkan oleh molornya serah terima bahan jadi, persaingan dengan barang 

impor dengan kualitas yang lebih rendah. Segala risiko yang muncul mampu 

berdampak realisasi penjualan, hal ini dialami pada realisasi penjualan PT. Aneka 

Coffee Industry yang makin tahun mengalami penurunan untuk detail dapat 

dilihat pada gambar grafik realisasi pengiriman PT. Aneka Coffee Industry dalam 

5 tahun terakhir ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Data internal perusahaan 

 

Gambar 1.1  Grafik Target Pengiriman terhadap Realisasi Pengiriman  

tahun 2010 – 2014  

 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

5,000,000.00

(d
a
la

m
 k

g
)

TARGET 2,944,439.80 3,691,630.00 4,634,870.00 3,904,090.00 3,667,300.00

REALISASI 3,662,624.84 3,473,649.36 3,716,131.90 3,688,067.92 2,796,785.97

2010 2011 2012 2013 2014

124.39 % 94.10 %

80.18 %

94.47%
76.26%

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO SUPPLY CHAIN 
DENGAN PENDEKATAN HOUSE OF RISK (HOR) STUDI KASUS PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY

RUDATY ARIANI



10 

 

  

Dari gambar diatas dapat dilihat penurunan target penjualan, hal ini 

disebabkan peramalan oleh marketing melihat kondisi pasar yang semakin lesu, 

terutama risiko persaingan kompetitor yang semakin gencar mengandalkan harga 

yang lebih murah. Pada realisasi pengiriman pada tahun 2014 juga mengalami 

penurunan 24% dibanding tahun 2013. Sedangkan realisasi pengiriman tertinggi 

dicapai pada tahun 2012 dalam 5 tahun terakhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Data internal perusahaan 

 

Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Pengiriman Domestik dengan 

Ekspor tahun 2010 - 2014 
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Sumber :  Data internal perusahaan 

 

Gambar 1.3 Grafik Realisasi Pengiriman Ground Coffee  

pada Domestik dan Ekspor tahun 2008 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Data internal perusahaan 

 

Gambar 1.4 Grafik Realisasi Pengiriman Roasted Coffee  

pada Domestik dan Ekspor tahun 2008 – 2014 
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Kegagalan pencapaian penjualan ini juga berdampak pada pencapaian 

target kapasitas produksi kopi instant. Pencapaian produksi Instant Coffee pada 

tahun 2014 diproyeksikan sebesar 90% terhadap kapasitas terpasang sebanyak 

4,200 ton/tahun. Pada tahun 2014 ini pencapaian produksi terhadap kapasitas 

terpasang terealisasi sebesar 59,4%. Untuk mengetahui pencapaian produksi 

instant coffee terhadap target yang ditetapkan dan trend produksi tahunan PT. 

Aneka Coffee Industry dapat dilihat pada grafik dibawah ini :  

 

 

 

   

 

 

 

Sumber :  Data internal perusahaan 

 

Gambar 1.5 Grafik Proyeksi Pencapaian Produksi thd Realisasi Produksi 

Instant Coffee tahun 2010 - 2014  
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penyebab masalah – masalah yang muncul yang disebabkan oleh kejadian risiko 

yang timbul pada proses supply chain bisnisnya. Pada  penelitian  ini  akan  

dilakukan  identifikasi  kejadian  risiko  yang  berpotensi  timbul pada  suatu  

supply chain, kemudian mengidentifikasi penyebab dan dampak, mencari korelasi 

antara penyebab dan kejadian risiko, memperoleh mana yang menjadi prioritas 

untuk mitigasi serta mencari pemecahan masalah mitigasi yang mampu diterapkan 

pada perusahaan. Peneliti mencoba mengkaji lebih dalam pada setiap proses 

bisnis, mungkin saja terdapat beberapa kaitan antar risiko dan penyebabnya 

seperti efek domino, apabila ada satu kegagalan maka akan berdampak pada 

kegagalan lainnya. Pengembangan metode House of Risk dipilih oleh peneliti 

untuk menilai prioritas risiko yang harus ditangani dan strategi mitigasi yang akan 

diterapkan pada perusahaan PT. Aneka Coffee Industry hal ini bertujuan untuk 

menghilangkan atau meminimalisir kerugian bagi perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Risiko adalah probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian 

ketika kejadian itu terjadi selama periode tertentu (Bowden et. Al, 2001). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan timbul permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan yaitu 

1.  Apakah kejadian risiko yang berpotensi muncul dalam proses supply 

chain PT. Aneka Coffee Industry yang mampu menimbulkan kerugian 

signifikan pada perusahaan? 
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2. Apakah dampak dari kejadian risiko yang timbul terhadap proses bisnis 

& penyebab dari kejadian risiko yang berpotensi timbul dalam proses 

supply chain PT. Aneka Coffee Industry?  

3. Bagaimanakah hubungan korelasi antara penyebab risiko dan kejadian 

risikonya serta apakah risiko yang prioritas untuk mampu untuk 

ditangani? 

4. Strategi mitigasi apakah yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan 

untuk memitigasi risiko demi meminimalisir kerugian yang lebih 

parah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kejadian risiko yang berpotensi timbul di dalam 

proses supply chain pada perusahaan. 

2. Mengidentifikasi dampak risiko yang timbul akibat potensi kejadian 

risiko di dalam proses supply chain pada perusahaan. 

3. Mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mendorong timbulnya risiko 

yang terjadi di dalam proses supply chain. 

4. Melakukan penilaian terhadap hubungan keterkaitan antara risiko 

dengan penyebab risiko. Serta mengevaluasi penentuan prioritas risiko 

sebagai upaya untuk merancang strategi mitigasi risiko. 
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5. Mendapatkan tindakan – tindakan yang tepat sebagai upaya untuk 

melakukan strategi mitigasi pada penyebab risiko. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini maka terdapat 

beberapa hal yang menjadi batasan dalam penelitian ini, studi kasus untuk 

penelitian ini di perusahaan  PT. Aneka Coffee Industry pada proses bisnis 

pembuatan kopi instant yang merupakan core business dengan realisasi 95% 

penjualan dibandingkan tipe produk lainnya. 

Responden yang terlibat merupakan posisi yang memegang keputusan baik 

secara manajerial dan operasional antara lain kepala bagian dan manager 

departemen yang terkait dengan proses supply chain, serta stakeholder lainnya 

antara lain supplier, transporter dan konsumen. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang 

dibangun untuk penelitian ini adalah sumber data diperoleh dari hasil sebaran 

kuisioner pada responden. Dimana responden dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat – manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui risiko serta penyebab risiko yang timbul pada proses supply 

chain perusahaan. Serta hubungan keterkaitan antara risiko dengan 

penyebab risiko. 
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2. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil oleh perusahaan 

untuk meminimalisir dari penyebab risiko.  

3. Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai risiko dan 

penyebab - penyebab yang bisa muncul di dalam proses bisnis. 

4. Memberikan masukan kepada perusahaan tentang pentingnya 

mengelola risiko.  

5. Dengan mempelajari hubungan keterkaitan tersebut akan menjadi 

masukan bagi perusahaan saat mengambil sebuah keputusan yang tepat 

sebagai upaya untuk melakukan strategi mitigasi terhadap penyebab 

risiko. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam menyusun penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang dari pentingnya penelitian ini dilakukan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan asumsi, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.  

Bab II : Kajian Pustaka  

Pada bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan terkait topik penelitian 

antara lain : definisi supply chain, supply chain management, konsep risiko, 

manajemen risiko, keterkaitan antar risiko rantai pasok, metode house of 

risk, penentuan severity dan occurrence, penelitian terdahulu. 
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Bab III : Kerangka Konseptual 

Pada bab ini akan menjelaskan alur kerangka konsep dalam melakukan 

penelitian mulai dari tahapan persiapan, tahap pengumpulan dan pengolahan 

data , dan yang terakhir tahap analisa data.  

Bab IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari 

menentukan rancangan penelitian, populasi, batasan penelitian, instrumen 

penelitian. pengumpulan data sampai proses pengolahan data tersebut. 

Bab V : Analisis dan Interpretasi Hasil 

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisa hasil dari pengolahan data yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

Bab VI : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan  kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan 

pada pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan serta memberikan  

saran-saran untuk perbaikan penelitian sehingga dapat memperoleh  

gambaran pengembangan penelitian lebih lanjut di waktu yang akan datang. 
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