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ABSTRAK 

 

 

Proses distribusi semen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang komplek. 

Proses ini dimulai dengan produksi semen, target penjualan yang telah ditentukan, 

order pembelian yang telah dibuat oleh Distributor, ketersediaan truk, proses 

matching antara order pembelian semen dengan ketersediaan truk, pelaksanan 

kiriman, hingga pengelolaan gudang distributor. Proses distribusi dikatakan bisa 

tercapai dengan baik jika target harian bisa tercapai. 

 

Semua rangkaian proses di atas memiliki potensi risiko yang saling 

mempengaruhi satu dengan lainnya. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan 

tidak tercapainya rencana distribusi semen yang pada akhirnya mengganggu 

kinerja penjualan semen. Seperti kita ketahui distribusi merupakan bagian erat 

dari penjualan.   

 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis risiko pada distribusi 

semen. Dimulai dengan identifikasi risiko, analisis risiko, menemukan risiko 

potensial dan penyusunan langkah mitigasi risiko. Analisis risiko diatas diolah 

dengan menggunakan metode House of Risk berbasis Failure Mode and Effect 

Analysis untuk mendapatkan nilai Aggregate Risk Potensial (ARP), berdasarkan 

bobot Severity, dan Occurence dan Relevansi dari masing-masing kejadian risiko 

dengan penyebab risiko.. 

 

Perlu dilakukan langkah mitigasi pada kejadian risiko dengan ARP yang tinggi.  

Penyusunan daftar langkah mitigasi diperoleh dengan Focus Group Discussion 

(FGD).  

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat ditentukan prioritas langkah 

mitgasi risiko yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Prioritas langkah mitigasi ini 

dapat digunakan sebagai pijakan bagi perusahaan agar selalu memperhitungkan 

risiko dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan potensi kerugian. 

 

 

Kata kunci : Distribusi Semen, Analisis Risiko, Failure Mode and Effect Analysis, 

House of Risk. 
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Abstract 

 

 

The cement distribution process is a complex activities. This process begins with 

cement production, sales targets, purchase orders issued by Distributors, truck 

availability, matching between cement purchase orders and truck availability, 

delivery cement, manage to distributor’s warehouse. The distribution process can 

be achieved well if the daily target can be achieved. 

 

All of the activities have potential risks who affect each other. These risk can 

influence to achieve distribution plan and finally disturb of sales performance. As 

we know distribution is a tight part of sales 

 

The main purpose of this research is to perform risk analysis on the distribution of 

cement. Beginning with identification of risk, analysis of risk, finding potential of 

risks and formulating risk mitigation. The risk analysis is processed with method 

of  House of Risk based on Failure Mode and Effect Analysis to get Aggregate 

Risk Potential (ARP) value, based on Severity weight, and Occurrence and 

Relevancy of each risk event with risk agent. 

 

ARP with high number need a mitigation step in risk events. The preparation of 

the mitigation steps can be reached by Focus Group Discussion (FGD). 

Based on data processing results can be determined priority risk mitigation steps 

that need to be done by the company. Priority mitigation steps can be used as a 

foothold for the company to always take into account the risks in making 

decisions to minimize potential losses. 

 

 

Keywords: Cement Distribution, Risk Analysis, Failure Mode and Effect 

Analysis, House of Risk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar 

melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari rencana pemerintah untuk 

percepatan dan perluasan pembangunan nasional. Disamping itu, industri 

perumahan di Indonesia juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan 

penduduk. Kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi kebutuhan semen di 

Indonesia. 

Pembangunan membutuhkan ketersediaan bahan-bahan bangunan, salah 

satunya adalah semen. Semen merupakan bahan yang sangat penting dalam proses 

pembangunan. Semen berfungsi sebagai bahan perekat untuk kerikil, pasir, 

batubata dan material sejenis lainnya yang digunakan dalam proses pembangunan. 

Hal ini menyebabkan kebutuhan semen akan semakin meningkat. Asosiasi Semen 

Indonesia (ASI) menyebutkan konsumsi semen nasional pada tahun 2016 

diprediksi tumbuh 10% menjadi 44,3 juta ton dibanding dengan konsumsi tahun 

lalu sekitar 40,3 juta ton. Oleh karena itu, ketersediaan semen yang tepat waktu, 

jenis, jumlah, mutu, lokasi, dan harga merupakan hal yang harus diperhatikan.  

Peningkatan konsumsi semen ini menuntut produsen semen menetapkan 

strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan oleh produsen adalah sistem distribusi semen karena dengan sistem 

distribusi yang baik akan mencegah terjadinya kelangkaan semen. 

Sulitnya memprediksi kebutuhan pasar serta persaingan bisnis yang 

semakin ketat merupakan kendala lain yang dihadapi sebuah perusahaan, sehingga 

manajemen harus dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat 

guna memberikan kepuasan bagi semua konsumen. Ditambah lagi dengan adanya 

konsumen yang tersebar secara geografis, mengakibatkan perusahaan memilih 

kebijakan untuk menempatkan produknya di berbagai lokasi yang mendekati 

konsumen. Suatu perusahaan yang menghasilkan produk untuk melayani pasar 

lokal dimungkinkan untuk mempunyai gudang yang berada pada lokasi pabrik. 

Namun ketika konsumen yang dilayani melebar secara geografis maka perusahaan 
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akan memiliki kebijakan untuk menambah lokasi gudang di beberapa tempat dan 

menambah level saluran distribusinya menjadi distribusi multilevel. Distribusi 

akan melibatkan pergerakan dan penyimpanan produk dari pabrik ke konsumen 

dengan pertambahan biaya dari produk. Sehingga bisa dikatakan distribusi 

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjual 

produknya.. 

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir angka 

pertumbuhan industry selalu berada diatas 4.7 %, meskipun terdapat trend 

penurunan sejak tahun 2012. Pada tahun 2017, konsumsi semen diperkirakan akan 

meningkat hingga mencapai 65 juta ton semen. Hal ini antara lain dikarenakan 

adanya pembangunan infrastuktur yang sedang gencar dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data Permintaan Semen Dari Tahun 2002 hingga Tahun 2015  

 

Mengantisipasi kebutuhan semen yang bertambah, mulai sekitar tahun 

2012  beberapa investor mulai melakukan pembangunan pabrik semen sehingga  

pada tahun 2015 sudah mulai beroperasi setidaknya 10 pabrik semen baru   dari 

semula hanya sekitar 5 pabrik semen menjadi lebih dari 20 pabrik semen. Pada 

Tahun 2016, Indonesia kedatangan lima pendatang baru dalam industri semen 

yaitu Anhui Keong (Tiongkok) beroperasi di Kalimantan Selatan yang memiliki 

kapasitas produksi tahunan 1,55 juta ton pertahun. Selanjutnya terdapat Pan Asia 

(Pakistan) dengan merek Semen Bima yang diproduksi di Banyumas Jawa Tengah 
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dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 2 juta ton. Ketiga, Siam Cement 

merupakan unit produsen semen terbesar di Thailand yang pabriknya beroperasi 

di Sukabumi (Jawa Barat), memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 1,9 juta 

ton semen pertahun. Keempat, Cemindo Gemilang dengan pabrik di Banten 

memiliki kapasitas produksi sebesar 4 juta ton pertahun; dan kelima, Jui Shin 

Indonesia dengan pabrik di Karawang (Jawa Barat) yang memiliki kapasitas 

produksi tahunan 2 juta ton dengan merek dagang Semen Garuda.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta Industri Semen Di Indonesia (Sumber: Presentasi Perusahaan 

PT. Semen Indonesia) 

 

Pada Gambar 1.2 adalah sebaran fasilitas produksi semen pada tahun 

2016. Data pabrik dan produksi gambar masih belum mencakup pabrik semen 

yang berskala kecil, kurang dari 1,2 juta ton pertahun dan hanya berfungsi sebagai 

grinding plant saja (seperti semen Hippo , semen Serang , dan lain-lain). 

Pembangunan pabrik semen baik oleh pemain utama maupun pemain baru 

di industri semen mengakibatkan ledakan pertumbuhan kapasitas industri semen. 

Hal ini mengakibatkan perubahan kondisi yang pada tahun 2017, yang semula 

terjadi kekurangan pasokan semen menjadi kelebihan pasokan. Hal ini akan 

mengakibatkan penurunan utilitas dari 96% pada tahun 2017 diprediksi menjadi 

hanya 67% saja di tahun 2017 seperti yang terlihat dalam Gambar 1.3. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Demand, Supply dan Utilitas Pabrik Semen di Indonesia (Tanuwijaya 

& Tjen, 2016) 

 

Dengan makin tidak seimbangnya antara pasokan dan konsumsi semen di 

Indonesia, maka posisi tawar konsumen menjadi naik, tuntutan makin tinggi,  

maka akan menimbulkan persaingan yang sengit, terutama dari sisi harga, mutu 

dan fungsi pemasaran yang lain, yakni 4P, produk, price, place dan promotion  

(Kotler & Armstrong (1997:48) Salah satu fungsi pemasaran yaitu Place 

mempunyai pengertian pendistribusian barang, sehingga jika perusahaan ingin 

mendapatkan kemenangan persaingan usaha harus pandai dalam merencanakan, 

melaksanakan & mengevaluasi sistem pendistribusian. Dimana sistem distribusi 

yang dibangun harus mengacu kepada kepentingan stake holder utama perusahaan 

(konsumen / distributor, ekspeditur, pabrik).  

Fungsi distribusi semen merupakan hal yang penting bagi perusahaan 

karena dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan image produk 

bahwa produk Semen Gresik selalu tersedia. Sehingga diharapkan jika end user 

melakukan pembelian semen, produk Semen Gresik selalu terlihat. 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMI), merupakan salah satu pemain 

utama di industri semen nasional. SMI adalah holding company (holdco) dari 

operating company (opco) yang bergerak di industri semen yakni PT Semen 

Padang, PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa. Secara grup SMI mempunyai 

kapasitas 30 juta ton pertahun dengan pangsa pasar sekitar 42 persen. PT Semen 
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Gresik memiliki fasilitas integrated plant di Tuban dan Rembang dengan fasilitas 

produksi sekitar 14,5 juta ton pertahun. Sebagai produsen semen terbesar di 

Indonesia, SMI merasakan dampak langsung penambahan kapasitas oleh produsen 

semen yang sudah ada dan penambahan produksi oleh pemain baru. Salah satu 

dampak yang terasa adalah adanya penurunan net margin pada tahun 2015 

menjadi 7.4 miliar dikarenakan adanya tekanan persaingan harga dari competitor 

baru seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 EBITDA PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. (PT. Semen Indonesia, 

2016) 

 

Pengelolaan distribusi semen akan sangat berkaitan dengan stakeholder 

yang memiliki peranan penting dalam jaringan distribusi semen SMI diantaranya 

adalah expeditur, distributor dan vendor penunjang aktivitas distribusi lain seperti 

vendor pallet, vendor pengelola pelabuhan dan fasilitas distribusi lainnya. 

Jaringan distribusi yang tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia juga menjadi 

pertimbangan utama untuk tetap memastikan tersedianya produk SMI. Hal ini 

menjadikan aktifitas distribusi sebagai penunjang daya saing SMI untuk tetap 

mempertahankan pangsa pasarnya, dengan komitmen untuk memastikan 

pelaksanaan program effisiensi agar dapat mencapai target EBITDA yang 

diharapkan. 
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Dari uraian diatas fungsi Distribusi mempunyai peranan penting dalam 

perusahaan, untuk itu perlu faktor-faktor yang dalam proses bisnis distrubsi semen 

perlu dikelola dengan baik, salah satunya dengan mengetahui faktor risiko 

distribusi semen, sehingga permasalahan distribusi semen bisa diketahui diawal 

dan dilakukan mitigasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Rangkaian Distribusi Semen (Sumber : Data Internal PT Semen 

Indonesia, 2017) 

 

Dari Gambar 1.5 tentang pola distribusi semen di atas, unit kerja internal 

dan pihak luar  yang terlibat proses distribusi semen adalah Departemen Distribusi 

& Transportasi, Departemen Produksi Semen dan Departemen Penjualan, 

sedangkan dari pihak luar adalah, ekspeditur, tenaga pemuatan (kuli/ loader) dan 

Distributor. Adapun perannya dalam proses distribusi adalah :  

 Departemen Distribusi & Transportasi : Mengawasi ketersediaan armada dan 

memastikan semen terdistribusi sesuai target yang ada 

 Departemen Produksi Semen : Bertugas memproduksi semen zak dan 

melakukan pemuatan semen zak keatas truk 
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 Departemen Penjualan : menyediakan order pembelian semen sebagai dasar 

pengirimaan semen dan ikut memonitor kondisi semen di lapangan atau 

gudang distributor. 

 Ekspeditur : bertanggung jawab menyediakan kendaraan dan melakukan 

pengiriman semen ke tujuan sesuai dengan waktu yang disepakati. 

 Tenaga pemuatan : melakukan pemuatan dan penataan semen zak diatas truk, 

sesuai dengan jumlah yang harus dimuatkan. 

 Distributor : sebagai pengelola gudang, membongkar semen dari truk dan 

melakukan penataan di gudang, melakukan pengontrolan atas persedian semen 

zak di gudang dan membuat order pembelian semen zak. 

Pencapaian distribusi semen sampai saat ini bisa dilihat dari tabel 

dibawah, dimana realisasi pencapaian pengiriman semen tidak sesuai target yang 

diharapkan sedangkan order pembelian semen dari distributor masih tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Grafik Pencapaian Kiriman  

 

Dari Gambar 1.6 di atas perlu dicari lebih lanjut penyebab ketidakcapaian 

distribusi semen zak, dengan melakukan evaluasi jam kerja packer di pabrik 

Tuban diperoleh gambaran bahwa selama bulan Januari sampai dengan 

Sepetember 2017 rata-rata keterlambatan kedatangan armada merupakan faktor 

terbesar yang menyebabkan packer tidak beroperasi , sebanyak 2,6 jam untuk 

setiap packernya. 
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Gambar 1.7 Penyebab Down Time Packer 

 

Dari fungsi distribusi, dan penjelasan rangkaian distribusi semen (gambar 

1.5)  dan data pada Gambar 1.7, faktor utama dari kelancaran distribusi semen zak 

adalah tersedianya angkutan, namun faktor ketersediaan angkutan perlu dicari 

hubungannya dengan faktor distribusi semen yang lain, seperti tersedianya order 

pembelian semen, pemuatan semen ke truk dan pengelolaan gudang sebagai lokasi 

pembongkaran. Sehingga faktor diatas merupakan satu rangkaian kegiatan untuk 

mendapatkan distribusi yang handal,  dan harus dikelola dengan baik secara 

bersama-sama. Masing-masing faktor tersebut mempunyai faktor risiko yang 

dapat mengakibatkan pencapaian distribusi semen menjadi rendah sehingga perlu 

diketahui dan selanjutnya dikelola dengan benar. 

Kompleksitas aktivitas distribusi di SMI menjadikannya sebagai salah satu 

“key risk” perusahaan yang memerlukan pengendalian dan penanganan risiko 

dengan tepat agar tidak memberikan dampak yang sistemik dan merugikan 

perusahaan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis membuat penelitian 

berjudul “Analisa Risiko Distribusi Semen Dengan Pendekatan House of Risk di 

Pabrik Tuban PT. Semen Gresik”. Penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan nilai tambah dalam melaksanakan strategi pengelolaan distribusi di 

SMI khususnya di Pabrik Tuban PT. Semen Gresik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas diperlukan perumusan masalah untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu : 

1. Mendapatkan risiko yang paling berpengaruh dalam proses distribusi semen 

dari Pabrik Tuban PT. Semen Gresik? 

2. Bagaimanakah mendapatkan mitigasi risiko yang diperlukan sebagai usulan 

perbaikan proses distribusi semen dari Pabrik Tuban PT. Semen Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya, yaitu : 

1. Mengetahui risiko yang paling berpengaruh dalam proses distribusi semen. 

2. Mendapatkan mitigasi risiko yang akan digunakan untuk menyusun kebijakan 

pengelolaan distribusi semen yang lebih baik. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti  

Peneliti mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat selama masa study yang ditempuh dengan penerapan untuk 

menyelesaikan permasalahan riil di industry semen. 

2. Manfaat bagi perusahaan  

Perusahaan mendapatkan daftar risiko dalam proses distribusi semen dan 

strategi untuk melakukan pengendalian dan penanganan risiko yang 

berdampak pada optimaliasi pengelolaan distribusi. 

3. Manfaat bagi civitas akademika 

Memberikan konstribusi dalam sebagai study literature pengelolaan risiko 

dalam distribusi semen di Indonesia.  
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1.5 Batasan Penelitian  

Untuk memperoleh langkah pemecahan yang tepat dan menjaga supaya 

analisa yang dilakukan tetap terarah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

hal-hal berikut : 

1. Area pemasaran hanya sebatas di pulau Jawa & Bali. 

2. Mode transportasi yang digunakan hanya menggunakan truk. 

3. Perhitungan produk hanya yang berasal dari pabrik Tuban. 

4. Pendistribusian dengan tujuan gudang distributor atau pelanggan distributor. 

5. Pemasaran semen dalam kemasan, bukan yang bersifat curah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini secara garis besar dibagi kedalam lima bab, dimana 

setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian yang mendukung isi secara 

sistematis dari setiap bab secara keseluruhan. Adapun sistematika proposal tesis 

ini adalah : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan secara umum materi-materi yang akan 

dibahas, yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika 

penulisan laporan tesis. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan 

teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

rancangan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel, 

teknik pengambilan data dan metode pengumpulan data serta yang 

terakhir adalah teknik analisis data. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang gambaran subyek penelitian yang 

secara garis besar menjelaskan tentang responden penelitian dari 

aspek demografis, serta analisis data yang menjelaskan dari hasil 

penelitian yang terdiri dari analisis deksriptif, pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penyempurnaan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Distribusi 

Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil produksi berupa 

barang dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Produsen 

artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang 

menggunakan atau memakai barang/jasa dan rangkaian kegiatan distribusi 

biasanya dilakukan secara berangkai dan terintegrasi oleh produsen, ekspeditur 

dan distributor. Pengertian distribusi tidak jauh beda dengan pemasaran dimana 

kegiatannya sama-sama memperkenalkan dan menyalurkan barang yang 

diproduksi guna memenuhi kebutuhan konsumen (Galuh, 2011). 

Distribusi melakukan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan 

produksi dan konsumsi. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan 

konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat 

setelah dapat dikonsumsi. 

Dari apa yang diuraikan di atas, tampaklah bahwa distribusi turut serta 

meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (place utility) dan menurut waktunya 

(time utility). 

 

2.1.1 Fungsi Distribusi 

Ada pun kegiatan yang termasuk fungsi distribusi terbagi secara garis 

besar menjadi dua yaitu: 

1. Fungsi Pokok Distribusi  

Yang dimaksud dengan fungsi pokok adalah tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. Dalam hal ini fungsi pokok distribusi meliputi : 

a. Pengangkutan (Transportation)  

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal 

konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan 

pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini 
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mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga 

membutuhkan alat transportasi (pengangkutan). 

b. Penjualan (Selling)  

Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan 

oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen 

dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka 

konsumen dapat menggunakan barang tersebut. 

c. Pembelian (Buying)  

Setiap ada penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Jika penjualan 

barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian dilakukan oleh orang 

yang membutuhkan barang tersebut. 

d. Penyimpanan (Stooring)  

Sebelum barang-barang disalurkan pada konsumen biasanya disimpan 

terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan 

keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan (pergudangan). 

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang  

Dalam setiap transaksi jual-beli, banyak penjual maupun pembeli selalu 

menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang yang akan 

diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik 

jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. 

Pembakuan (standardisasi) barang ini dimaksudkan agar barang yang akan 

dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan. 

f. Penanggung Resiko  

Resiko kerusakan dan cacat barang akibat proses distribusi mungkin saja 

terjadi dan akan ditanggung oleh distributor. Pada zaman sekarang untuk 

menanggung resiko yang muncul bisa dilakukan kerjasama dengan 

lembaga/perusahaan asuransi. 

2. Transportasi 

Sejak dahulu kala transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat, 

hanya saja alat angkut yang digunakan pada saat tersebut bukan seperti 

sekarang ini. Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang 
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tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha 

pengembangan ekonomi suatau Negara. 

Untuk dapat mempelajari transportasi lebih mendalam, perlu diketahui makna 

dari sistem transportasi (transportation system). Transportasi adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat 

yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur terpenting yaitu : 

a. Pemindahan/pergerakan (movement). 

b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke 

tempat lain (AM Sinaga, 2011). 

Dalam sistem transportasi terdapat unsur pemindahan bahan-bahan dan 

hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut ataupun pengangkutan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya menurut Tamin dalam 

Paramita (2010) menyebutkan tiga elemen dasar dalam sistem transportasi sebagai 

berikut: 

1. Sistem prasarana (penunjang), misalnya jaringan jalan raya atau jalan rel; 

2. Sistem manajemen transportasi, misalnya undang-undang, peraturan dan 

kebijakan; dan 

3. Beberapa jenis moda transportasi dengan berbagai macam operatornya. 

 

2.1.2 Manajemen Distribusi dan Transportasi 

Pada dasarnya fungsi manajemen distribusi adalah sebagai penjamin 

bahwa semen yang diproduksi pabrik bisa dikirimkan dan diterima oleh pelanggan 

sebagaimana kuota mereka pada waktu yang sesuai dengan jumlah kuantitas 

sesuai pesanan mereka, Manajamen distribusi   dan transportasi mencakup 

aktifitas fisik seperti menyimpan dan mengirim produk maupun aktifitas non fisik 

berupa aktifitas pengolahan administrasi  dan pelayanan kepada pelanggan yang 

bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, 

kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta pelayanan purna jual 

yang memuaskan. 

Secara tradisional kita mengenal manajemen distribusi dan transportasi 

dengan berbagai sebutan. Sebagian perusahaan menggunakan istilah manajemen 

logistik, sebagian lagi menggunakan istilah distribusi fisik (physical distribution). 
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Manajemen transportasi dan distribusi mencakup baik aktivitas fisik yang secara 

kasat mata bisa kita saksikan, seperti menyimpan dan mengirim produk, maupun 

fungsi non-fisik yang berupa aktivitas pengolahan informasi dan pelayanan 

kepada pelanggan yang bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, 

kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta 

pelayanan purna jual yang memuaskan (Pujawan, 2005). 

Kegiatan transportasi dan distribusi bisa dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur dengan membentuk bagian distribusi atau transportasi tersendiri atau 

diserahkan ke pihak ketiga. Dalam upayanya memenuhi tujuan-tujuan diatas, 

menurut Pujawan (2005) internal perusahaan atau mitra pihak ketiga melakukan 

fungsi dasar dari manajemen distribusi  yaitu melakukan segmentasi dan 

menentukan target service level, menentukan modal transportasi yang akan 

digunakan, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, memberikan 

pelayanan nilai tambah, menyimpan persediaan, menangani pengembalian pada 

umumnya melakukan sejumlah fungsi dasar (Pujawan, 2005) yang terdiri dari: 

1. Melakukan segmentasi dan menentukan target service level  

Segmentasi pelanggan perlu dilakukan karena konstribusi mereka pada 

revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan 

bisa sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dari segi revenue, sering kali 

hukum Pareto 20/80 berlaku di sini. Artinya, hanya 20% dari pelanggan atau 

area penjualan menyumbang sejumlah 80% dari pendapatan yang diperoleh 

perusahaan. Perusahaan tidak bisa menomorsatukan semua pelanggan. 

Dengan memahami perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap pelanggan atau 

area distribusi, perusahaan bisa mengoptimalkan alokasi persediaan maupun 

kecepatan pelayanan. Misalnya, pelanggan Kelas I, yang menyumbangkan 

pendapatan terbesar, memilki target service level yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pelanggan kelas 2 atau kelas 3 yang konstribusinya jauh 

lebih rendah. 

2. Menentukan mode transportasi yang digunakan  

Tiap mode tranportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai 

keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga. Sebagai contoh, tranportasi 

laut memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih rendah, namun lebih 
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lambat dibandingkan dengan transportasi udara. manajemen transportasi harus 

bisa menentukan mode apa yang akan digunakan dalam mengirimkan 

/mendistribusikan produk–produk mereka ke pelanggan. Kombinasi dua atau 

lebih mode transportasi tentu bisa atau bahkan dilakukan tergantung pada 

situasi yang dihadapi. 

3. Melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman  

Konsolidasi merupakan kata kunci yang sangat penting dewasa ini. Tekanan 

untuk melakukan pengiriman cepat namun murah menjadi pendorong utama 

perlunya melakukan konsolidasi informasi ataupun pengiriman. Salah satu 

contoh konsolidasi informasi adalah konsolidasi data permintaan dari berbagai 

regional distribusi center oleh central warehouse untuk keperluan pembuatan 

jadwal pengiriman. Sedangkan konsolidasi pengiriman dilakukan misalnya 

dengan menyatukan permintaan beberapa toko atau ritel yang berbeda dalam 

sebuah truk. Dengan cara ini, truk ini bisa berjalan lebih sering tanpa harus 

membebankan biaya lebih pada pelanggan / klien yang mengirimkan produk 

tersebut. 

4. Melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman 

Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor 

adalah menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute mana yang 

harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah pelanggan. Apabila 

jumlah pelanggan sedikit, keputusan ini bisa diambil dengan relatif gampang. 

Keuntungan penunjukan pihak lain seperti dijelaskan oleh Hu (2010) yaitu 

dapat mengurangi biaya logistik, aset tetap logistik, meningkatkan kemampuan 

pemenuhan pemesanan, dan memperpendek rata-rata siklus pesanan, serta siklus 

keuangan. Banyaknya keuntungan yang didapatkan jika bekerja sama dengan 

pihak luar, Hu (2010) menjelaskan bahwa jika pihak luar dipilih dengan tidak 

tepat, maka akan muncul masalah yang serius seperti kualitas layanan logistik 

yang rendah, kontrak tidak tercapai. Semua itu akan menghancurkan reputasi 

perusahaan dan kepercayaan terhadap principal atau produsen. Oleh karena itu,  

analisa pemetaan resiko atas pengelolaan manajemen pengirima oleh pihak luar 

perlu dilakukan agar keuntungan yang kita dapat. 
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Tabel 2.1 Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Angkutan Pihak Luar 

KEUNTUNGAN KERUGIAN 

Reduksi biaya Kurangnya kontrol terhadap fungsi  logistic 

Meningkatkan effiisiensi 

dan fleksibilitas 

Berdampak pada in-house workforce 

Fokus pada kemampuan 

inti  perusahaan 

Beberapa tujuan dari klien – kehilangan (turunnya 

personal touch) 

Bebas dari sumber daya Layanan yang tidak (belum tentu)  berkelanjutan  

Mengurangi sumber daya 

di bidang infrastruktur 

Perbedaan pendapat atau persepsi terhadap service 

level dari masing-masing ekspeditur 

Pembagian resiko 

Aliran kas yang lebih baik 

Dapat mengakses sumber 

daya yang tidak tersedia di 

perusahaan sendiri. 

 

Sumber : Green dkk, 2008 

 

Tabel 2.2 Fungsi Logistik dan Aktifitas 

Fungsi 

Logistik 
Aktifitas 

Transportasi  Mengirim, meneruskan, konsolidasi, kontrak pengiriman, 

pengiriman tagihan / audit, cros-docking, dll 

Pergudangan Menyimpan, menerima merakit ulang , mengembalikan barang  

pengepakan, dll 

Manajemen 

Persediaan 

Meramalkan persediaan, analisis lokasi, jaringan penjualan, 

desain tata letak, dll 

Proses 

pemesanan 

Menerima pesanan/ pemenuhan pesanan, call centre, dll 

Sistem 

Informasi 

Penentuan rute/ penjadwalan, bar coding, koneksi berbasis web, 

tracking and tracing , dll 

Aktifitas 

pertambahan 

nilai 

Merancang dan mendaur ulang kemasan, memberikan label , 

penagihan, customization, dll 

Sumber : Aguezzoul, 2007 
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2.2 Risiko 

Risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan 

terjadi nantinya (masa depan) dengan keputusan yang diambil berdasarkan 

berbagai pertimbangan pada saat ini. Pengertian risiko menurut Ricky W. Griffin 

dan Ronald J. Ebert (1996) adalah uncertainty about future events (p.752). 

Joel G.Siegel dan Jae K. Shim (1999) mendefinisikan risiko pada tiga hal : 

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya 

dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil 

keputusan. 

2. Variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya. 

3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja 

operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, 

ketidakpastian politik dan masalah industry. 

Menurut Joel G.Siegel dan Jae K. Shim (1999) bahwa analisis risiko 

adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan dengan keputusan 

keuangan dan investasi.  

Risiko dapat muncul dimanapun dan risiko cenderung terus meningkat 

setiap tahunnya dikarenakan globalisasi dunia, liberalisasi dunia dan pemrosesan 

informasi yang semakin cepat serta reaksi investor yang semakin cepat. 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kondisi dimana terdapat 

perbedaan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan dibandingkan dengan 

kondisi sesungguhnya terjadi (Vaughan & Vaughan, 2008).  Resiko bisa terjadi 

karena adanya ketidakpastian dimasa depan dan kemungkinan terjadinya.              

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko 

berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan melibatkan pilihan 

dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Manajemen risiko dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan 

pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas 

perusahaan. 
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2.2.1 Klasifikasi Risiko 

Secara umum risiko hanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu risiko 

murni (pure risk) dan risiko spekulatif (speculative risk). . 

1. Risiko Murni (Pure Risk) 

Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi 

kemungkinan keuntungan tidak ada. 

a. Risiko Aset Fisik 

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu 

perusahaan, misalnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami dan bencana alam 

lainnya. 

b. Risiko Karyawan  

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di 

perusahaan tersebut. Misalnya kecelakaan kerja pada karyawan yang 

mengakibatkan proses produksi terhambat. 

c. Risiko Legal  

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak 

yang tidak berjalan sesuai perjanjian atau rencana. Misalnya perselisihan 

dengan perusahaan. 

2. Risiko Spekulatif (Speculative Risk) 

Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian 

dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam 

jenis risiko ini. 

a. Risiko Pasar  

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya 

harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. 

b. Risiko Kredit 

Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi 

kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, 

persentase piutang meningkat. 
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c. Risiko Likuiditas  

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. 

Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tak mampu untuk 

membayar hutang. 

d. Risiko Operasional 

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak 

berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada alat transportasi. 

 

2.2.2 Manajemen Risiko 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia di kutip dari Risiko adalah “akibat 

yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan 

atau tindakan”. Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau 

keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah 

organisasi atau individu. 

Bandingkan dengan defenisi konseptual mengenai risiko menurut Robert 

Charette bahwa risiko melibatkan kejadian di masa yang akan datang yang 

melibatkan perubahan (misalnya perubahan pemikiran, pendapat, aksi atau 

tempat), pilihan serta ketidakpastian bahwa risiko itu akan dilakukan. Risiko 

adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu 

dalam kondisi tertentu (William & Heins, 1985). Risiko adalah sebuah potensi 

variasi sebuah hasil (William, Smith, Young, 1995). Tampak bahwa risiko 

merupakan hal yang tidak akan pernah dihindari pada suatu kejadian atau aktivitas 

yang dilakukan mansuia karena dalam setiap kegiatan pasti ada ketidakpastian 

(uncertainty). Faktor ketidakpastian inilah yang menimbulkan risiko pada sutau 

kegiatan. 

Menurut George Allayannis dan James Watson (1990-1995), manajemen 

risiko meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan 

ekonomi dengan menurunkan biaya modal serta mengurangi ketidakpastian 

aktivitas sosial. Penerapan manajemen risiko oleh perusahaan bertujuan 

mengidentifikasi, mengukur, dan mengatasi risiko perusahaan pada level toleransi 

tertentu. 
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Menurut Australian Risk Management Standart (4360:2004), manajemen 

risiko merupakan kultur, proses dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan 

peluang potensial sekaligus mengelola dampak yang merugikan. 

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko, bahkan 

perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan badan usaha atau 

perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko 

tersebut. Dalam pengertian praktisi, konsep ini dapat diartikan sebagai proteksi 

ekonomis terhadap kerugian yang mungkin timbul atas aset dan pendapatan suatu 

perusahaan. Dalam konteks operasional, manajemen risiko adalah seni dan 

pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta menjawab faktor-fator 

risiko sepanjang masa proyek.  

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk 

menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin 

tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap 

situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut yang dapat 

dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya 

sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko merupakan strategi fleksibel yang 

dapat diterapkan untuk berbagai skala industri. 

1. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten 

tetapi tidak kaku dan fleksibel. 

2. Manjemen risiko bukan merupakan alat yang secara ajaib meningkatkan 

penerimaan sekaligus mengurangi risiko. 

3. Lingkungan usaha saat ini  telah menyebabkan kompleksitas manajemen 

risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sangat sulit. 

4. Kecenderungan meningkatnya persaingan, konsumen yang semakin menuntut 

dan perkembangan baru dalam teknologi semakin mempersulit pengelolaan 

risiko. 

 

2.2.3 Tahapan Proses Manajemen Risiko 

Pemahaman manajemen resiko memungkinkan pihak manajemen untuk 

terlibat secara efektif ketika menghadapi ketidakpastian dengan risiko dan peluang 

yang berhubungan dan juga meningkatkan kemampuan suatu organisasi untuk 
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dapat memberikan nilai tambah. Proses manajemen risiko dibagi ke dalam 6 tahap 

proses :  

1. Internal environment (Lingkungan internal)  

Komponen ini berkaitan dengan adanya lingkungan dimana 

perusahaan berada dan juga beroperasi. Cakupannya adalah kultur manajemen 

tentang risiko, integritas, perspektif terhadap risiko, penerimaan terhadap 

risiko, nilai moral, struktur organisasi, dan juga pendelegasian wewenang.  

2. Objective setting (Penentuan tujuan)  

Manajemen harus dapat menetapkan objectives (tujuan) dari organisasi 

agar bisa mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola suatu risiko. Objective 

dapat diklasifikasikan menjadi suatu strategic objective dan activity objective. 

Strategic objective di perusahaan berhubungan juga dengan pencapaian dan 

peningkatan kinerja dari instansi dalam jangka menengah ataupun panjang, 

dan merupakan suatu implementasi dari visi dan misi instansi tersebut. Activity 

objective dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu  

a. operations objectives;  

b. reporting objectives; dan  

c. compliance objectives.  

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu organisasi yang ada 

di seluruh divisi dan bagian harus dilibatkan dan mengerti risiko yang akan 

dihadapi. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa semua 

pejabat/pegawai adalah pemilik dari risiko. Demikian pula, dalam penentuan 

tujuan suatu organisasi, dapat menggunakan pendekatan SMART, dan 

ditentukan juga risk appetite and risk tolerance (variasi dari tujuan yang bisa 

diterima). Risk tolerance adalah variasi dalam pencapaian objective yang 

dapat diterima oleh manajemen.  

3. Event identification (Identifikasi risiko)  

Komponen ini mengidentifikasi kejadian yang potensial, terjadi di 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang akan mempengaruhi 

strategi ataupun pencapaian tujuan dari organisasi. Terdapat 4 model dalam 

identifikasi suatu risiko, yaitu  
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a. Exposure analysis;  

b. Environmental analysis;  

c. Threat scenario;  

d. Brainstorming questions.  

Salah satu model tersebut, yaitu exposure analysis, mencoba 

mengidentifikasi suatu risiko dari sumber daya organisasi yaitu financial 

assetsphysical assets seperti tanah dan bangunan, human assets yang juga 

mencakup pengetahuan dan keahlian, dan juga intangible assets seperti 

reputasi dan penguasaan dari informasi. Atas setiap sumber daya yang dimiliki 

organisasi dapat dilakukan penilaian risiko kehilangan dan risiko penurunan.  

4. Risk assessment (Penilaian risiko)  

Komponen ini memberikan penilaian sejauh mana akibat dari events 

(kejadian atau keadaan) dapat mengganggu suatu pencapaian dari objectives. 

Besarnya akibat dapat diketahui dari inherent dan juga residual risk, dapat 

dianalisis dalam dua perspektif, diantaranya: likelihood (kecenderungan atau 

peluang) dan impact/consequence (besaran dari terealisirnya suatu risiko). 

Besarnya risiko setiap kegiatan organisasi merupakan perkalian likelihood dan 

consequence. Penilaian risiko bisa menggunakan dua teknik, yaitu:  

a. qualitative techniques; dan  

b. quantitative techniques.  

Qualitative techniques dapat menggunakan tools seperti self-

assessment (low, medium, high), questionnaires, dan internal audit reviews. 

Sementara itu, quantitative techniques data merupakan angka yang diperoleh 

dari tools seperti probability based, non-probabilistic models (optimalkan 

hanya asumsi consequence), dan benchmarking. Penilaian risiko untuk setiap 

aktivitas organisasi dapat menghasilkan informasi berupa peta dan angka 

risiko. Aktivitas paling kecil risikonya ada pada aktivitas a dan e, dan aktivitas 

yang mempunyai paling risiko paling tinggi dengan kemungkinan terjadi 

tinggi ada pada aktivitas d. Aktivitas c, walaupun mempunyai dampak yang 

besar, tetapi memiliki risiko terjadi yang rendah.Yang harus dicermati adalah 

events relationships yaitu hubungan antar kejadian/keadaan. Events yang 

terpisah bisa jadi memiliki risiko kecil. Namun, bila digabungkan dapat 
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menjadi signifikan. Oleh karena itu, risiko yang mempengaruhi banyak 

business unit perlu untuk dikelompokkan dalam common event categories, dan 

dapat dinilai secara aggregate.  

5. Risk response (Sikap atas risiko)  

Organisasi harus dapat menentukan sikap akan hasil penilaian suatu 

risiko. Risk response dari organisasi dapat berupa:  

a. avoidance, yaitu dihentikannya suatu aktivitas atau pelayanan yang 

menyebabkan risiko;  

b. reduction, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi likelihood atau 

impact dari risiko;  

c. sharing, yaitu mengalihkan ataupun menanggung bersama risiko atau 

sebagian dari risiko dengan pihak lain;  

d. acceptance, yaitu menerima suatu risiko yang terjadi (biasanya risiko yang 

kecil), dan tidak ada upaya yang khusus dilakukan. Dalam memilih sikap 

(response), perlu untuk dipertimbangkan faktor-faktor dari pengaruh tiap 

response terhadap risk likelihood dan impact, response yang optimal 

sehingga dapat bersinergi dengan pemenuhan risk appetite and tolerances, 

analis cost versus benefits, dan juga kemungkinan peluang (opportunities) 

yang bisa timbul dari setiap risk response.  

6. Control activities (Aktifitas-aktifitas pengendalian)  

Komponen ini berperanan dalam penyusunan kebijakan (policies) dan 

prosedur untuk menjamin risk response agar terlaksana dengan efektif. 

Aktifitas pengendalian memerlukan suatu lingkungan pengendalian yang 

meliputi :  

a. integritas dan juga nilai etika;  

b. kompetensi;  

c. kebijakan dan juga praktik-praktik SDM;  

d. budaya organisasi;  

e. filosofi dan juga gaya kepemimpinan manajemen;  

f. struktur organisasi; dan  

g. wewenang serta tanggung jawab.  
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Dari pemahaman dari lingkungan pengendalian, dapat ditentukan jenis dan 

juga aktifitas pengendalian. Ada beberapa jenis pengendalian, diantaranya adalah 

preventive, detective, corrective, dan directive. Sementara aktifitas pengendalian 

berupa:  

1. pembuatan kebijakan dan prosedur;  

2. pengamanan kekayaan organisasi;  

3. delegasi wewenang dan pemisahan fungsi; dan  

4. supervisi atasan.  

Aktifitas pengendalian sebaiknya terintegrasi dengan manajemen risiko 

sehingga pengalokasian dari sumber daya yang dimiliki organisasi bisa menjadi 

optimal. 

 

2.2.4 Risiko Pada Distribusi Semen  

Risiko pada distribusi semen pada dasarnya adalah ketidakmampuan suatu 

perusahaan dalam melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan 

(Designing The Distribution Network in a supply Chain, Sunil Shopra, Pergamon, 

2001) , yang meliputi : 

1. Waktu respon : waktu yang diperlukan antara penempatan order hingga 

barang diterima. 

2. Order pembelian : timbulnya order sebagai syarat pembelian. 

3. Produksi semen : kemampuan menyediakan semen sesuai permintaan pasar. 

4. Target penjualan : sebagai penyeimbang keputusan pengiriman dari order 

pembelian. Ada kalanya dari sisi target penjualan sudah tercapai namun order 

masih tersisa. 

5. Matching : proses menggabungkan permintaan order pembelian dengan truk 

yang tersedia. Meskipun dilakukan dengan sistem komputerisasi, namun tahap 

ini bisa dikatakan dilakukan dengan manual, karena pemilihan truk yang 

datang harus sesuai dengan lokasi pengiriman (ada klas jalan). 

6. Truk : di Semen Gresik setidaknya ada 5 type truk yang digunakan untuk 

mengangkut  semen zak, antara lain truk engkel ( kapasitas 20 ton ), tronton 

(32 ton), gandeng (45 ton) trailer pendek (45 ton) dan trailer panjang ( 60 ton).  

Transportasi memegang peranan penting dalam pencapaian distribusi. 
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7. Variasi Produk : bukan hal yang penting karena varian semen kemasan hanya 

diberat kemasan 40 kg dan 50kg. 

8. Ketersediaan produk : seberapa besar atau seberapa mudah kemungkinan 

pelanggan mendapatkan produk yang kita distribusikan tersedia di pasar. 

9. Pengalaman pelanggan : image yang terbentuk di pelanggan terkait 

kemudahan pelanggan membuat order hingga barang datang. 

10. Mampu telusur :  adanya sistem buat pelanggan yang bisa dengan mudah 

untuk mengetahui posisi pengiriman dari transaksi yang telah dilakukan. 

11. Kemampuan pengembalian barang : kemudahan pengurusan dan komunikasi 

jika barang yang telah diterima ternyata tidak memuaskan. 

 

2.3 FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Ada banyak pendekatan yang tersedia untuk mengidentifikasi risiko, salah 

satunya adalah Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Metodologi FMEA 

juga direkomendasikan oleh standar internasional sebagai salah satu teknik analisa 

risiko (Wessiani & Sarwoko, 2015). 

FMEA adalah sebuah metodologi di pengembangan produk dan 

manajemen operasi untuk analisa dari mode kegagalan potensial di dalam sistem 

untuk klasifikasi oleh kepelikan dan kemungkinan dari kegagalan. Mode 

kegagalan merupakan kesalahan atau cacat pada sebuah proses, desain, atau 

barang, terutama yang berdampak ke pelanggan dan dapat menjadi potensial 

(Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). Ebrahimipour et al (2010) 

mendefinisikan “failure - kegagalan” dalam FMEA sebagai hasil yang tidak 

diinginkan, seperti kerugian produksi, cedera, dan kecelakaan, dan mendefinisikan 

seorang “customer – pelanggan” sebagai seseorang yang menerima produk atau 

jasa. 

FMEA juga dikenal sebagai fault tree analysis (FTA), adalah sebuah 

teknik yang dapat digunakan untuk menilai keandalan potensial dari produk 

(Mulcahy, 2010, p. 104). FMEA merupakan sebuah metode evaluasi 

kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan dari sebuah sistem, desain, proses atau 

service untuk dibuat langkah penanganannya (Yumaida, 2011). FMEA 

menggunakan fokus pada hardware-oriented approach atau bottom-up approach, 
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karena analisis yang dilakukan oleh FMEA dimulai dari peralatan dan 

meneruskannya ke sistem yang merupakan tingkat yang lebih tinggi. 

Program aerospace pada tahun 1940an merupakan salah satu yang 

pertama menggunakan metodologi ini. Pada tahun 1950an, FMEA pertama kali 

digunakan pada system operasi utama di Grunman Aircraft Corporation untuk 

menganalisa proses yang bersangkutan, mendeteksi mode kegagalan dan akibat 

yang berpotensi, mengambil tindakan perbaikan untuk mengeliminasi kegagalan 

yang berpotensi, dan membawa perbaikan yang berkelanjutan (Liao & Ho, 2014). 

Pada pertengahan 1960 di industri aerospace, FMEA sebagai sebuah alat untuk 

mencegah insiden dan kecelakaan keamanan agar tidak terjadi. Pada tahun 1974, 

FMEA dikembangkan oleh Navy yang dinamakan FMEA Procedure Mil-Std-

1629 yang sering dipakai sampai sekarang. Pada awal tahun 1980, setelah banyak 

perusahaan industri otomotif yang menggunakan FMEA, perangkat ini menjadi 

popular. Untuk mengatasi permasalahan kualitas produk yang rendah, perusahaan 

industri otomotif mengimplementasikan FMEA ke dalam proses pengembangan 

produk mobilnya.  

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pertama kali  dikembangkan 

oleh US Military pada tahun 1949 untuk melakukan klasifikasi kegagalan 

berdasarkan dampaknya terhadap tingkat kesuksesan misi dan kemanan 

personil/peralatan. Pada tahun 1980, FMEA digunakan oleh Ford untuk 

mengurangi risiko kegagalan produksi mobil, setelah terjadi kegagalan produksi 

mobil model Pinto akibat keretakan tangki bahan bakar yang akhirnya 

menyebabkan kebakaran saat mobil mengalami tabrakan. 

FMEA melihat pada mode kegagalan yang memungkinkan. FMEA juga 

melihat pada dampak yang potensial dari kegagalan dan cara untuk mengurangi 

kemungkinan atau memitigasi dampak dari kegagalan tersebut. Seperti daftar 

risiko yang lain, FMEA akan menilai risiko berbeda yang terkait dengan setiap 

mode kegagalan (Mulcahy, 2010, pp. 104-105). Aktifitas FMEA berhasil 

membantu untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial, berdasarkan 

pengalaman sebelumnya dengan produk atau proses yang sama. Analisa efek 

mengacu pada pembelajaran konsekuensi dari kegagalan-kegagalan tersebut 

(Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). 
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FMEA dapat menyediakan sebuah pendekatan analitis, ketika berhadapan 

dengan mode kegagalan potensial dan dampak yang terkait. Ketika 

mempertimbangkan kegagalan yang memungkinkan pada sebuah desain (seperti 

keamanan, biaya, performansi, kualitas, dan keandalan) seorang insinyur dapat 

mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana mengubah proses 

pengembangan atau manufaktur untuk menghindari kegagalan tersebut. Proses 

untuk melaksanakan FMEA dikembangkan dalam tiga tahap, dimana tindakan 

yang sesuai perlu ditetapkan (Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). Dari 

sistem yang kritis dapat dinilai dan diketahui tindakan yang diperlukan untuk 

memperbaiki jenis desain dan mengurangi serta mengeliminasi modus atau jenis 

kegagalan atau kerusakan yang terjadi (Tondatuon, Sutrisno, & Mende, 2013). 

Metode FMEA berawal dari mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai 

sifat khusus, yang mempunyai arti bahwa kita bisa mencatat secara bebas 

mengenai risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dari dampak proses yang terjadi 

di dalam suatu perusahaan. FMEA mengidentifikasi risiko dari kegagalan dan 

dampaknya sebagai tiga faktor, yaitu severity, occurrence, dan detection. Severity 

(S) menyampaikan konsekuensi dari kegagalan yang seharusnya terjadi. 

Occurrence (O) merefleksikan probabilitas atau frekuensi dari kegagalan yang 

terjadi. Sedangkan detection (D) merupakan probabilitas dari kegagalan dapat 

terdeteksi sebelum dampak dari efek disadari. Setiap mode dan efek kegagalan 

dinilai di setiap tiga faktor tersebut dengan skala mulai dari 1 sampai 10, rendah 

sampai tinggi.  Biasanya, analisa dari ahli dan tim diperlukan untuk menggunakan 

pengalaman masa lalu dan keputusan engineering dalam memberikan peringkat 

menurut rating skala tersebut. Level risiko dari sebuah komponen, proses, atau 

produk diperoleh dengan perkalian skor S, O, dan D, yang dikenal sebagai Nomer 

Prioritas Risiko (Risk Priority Number – RPN) (Wessiani & Sarwoko, 2015). 

FMEA menguantifikasi setiap kemungkinan kegagalan yang terjadi untuk 

pembuatan prioritas penanganan. Dengan mengalikan rating frekuensi, tingkat 

kerusakan, dan tingkat deteksi dari risiko, kuantifikasi penentuan prioritas dapat 

dilakukan. Pembuatan kontrol dalam pengetahuan prioritas risiko mengacu pada 

proses yang paling berisiko. Dalam melakukan analisis FMEA beberapa hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: 
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1. Ada berbagai macam permasalahan dengan tingkat kepentingan yang berbeda 

pula. Perusahaan sering kali salah menafsirkan permasalahan yang mungkin 

terjadi tanpa melihat kepentingannya dikarenakan perusahaan tidak melakukan 

prioritas permasalahan yang mungkin terjadi. FMEA bertujuan untuk 

memprioritaskan permasalahan yang mungkin akan terjadi, sehingga 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih efektif. 

2. Fungsi dan tujuan dari analisis penelitian harus didefinisikan terlebih dahulu. 

Setiap proses dari sisi tujuan dan fungsi dianalisis oleh FMEA. Keadaan 

kegagalan yang dibuat adalah kegagalan jika proses tidak mencapai tujuan 

atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, tujuan dan fungsi 

dari proses yang akan dianalisa perlu diidentifikasi. 

3. Orientasi yang digunakan mengacu pada pencegahan peningkatan yang 

berkelanjutan. Hal ini merupakan penggerak pelaksanaan FMEA agar analisis 

yang dilakukan tidak statis. Dengan bertujuan memperbaiki kinerja, FMEA 

dilakukan bukan hanya untuk kebutuhan dokumentasi saja. 

Sehingga tujuan dari FMEA adalah untuk merancang kegagalan keluar 

dari produk (Mulcahy, 2010, p. 104). Fungsi utama dari FMEA adalah untuk 

menunjukkan sebuah desain atau sistem mode kegagalan, memeriksa akibat dari 

kegagalan pada sistem, memberikan penilaian kualitatif atau kuantitatif, dan 

kemudian mengambil pengukuran perbaikan yang diperlukan serta 

mengimplementasi kebijakan pencegahan. Sehingga metode ini sering digunakan 

pada tahap desain produk atau diaplikasikan untuk pengembangan dari analisa 

keamanan dan teknik pabrik (Liao & Ho, 2014). Pengembangan lebih jauh (Feili, 

Akar, Lotfizadeh, Bairampour, & Nasiri, 2013) (Kumru & Kumru, 2013) 

menunjukkan bahwa FMEA diaplikasikan lebih luas lagi diluar area keamanan 

(Wessiani & Sarwoko, 2015). Semenjak FMEA digunakan di area luas dan 

berbagai macam industri, termasuk automotif, aeronautika, militer, nuklir, dan 

elektro teknis; skala rating dengan gaya tertentu telah dikembangkan 

(Hoseynabadi, Oraee, & Tavner, 2010). 

FMEA hanya memberi gambaran tentang tingkat resiko suatu kegagalan. 

Metode FMEA bukan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Maka dari itu FMEA perlu dikombinasikan dengan 
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metode problem solving seperti brainstroming, fishbone diagram, design of 

experiment, dan lain-lain (Octavia, 2010). 

Manajemen risiko menggunakan FMEA sebagai tools untuk melakukan 

evaluasi dan kontrol terhadap risiko (Riplova, 2007). FMEA adalah metode yang 

pertama kali dikembangkan oleh system engineering untuk mengidentifikasi 

potensi kegagalan dari suatu produk atau proses. FMEA dapat digunakan untuk 

mengevaluasi prioritas mitigasi risiko yang akan dilakukan untuk mengatasi 

ancaman atau potensi ancaman dalam managemen risiko. 

 

2.3.1 Jenis FMEA 

Ada beberapa jenis dari FMEA, beberapa digunakan lebih sering daripada 

yang lain. Pada dasarnya, ada 2 jenis dari FMEA digunakan dalam manufaktur 

industri, yaitu Design FMEA dan Process FMEA (Ambekar, Edlabadkar, & 

Shrouty, 2013). 

1. Design FMEA  

DFMEA normalnya dilakukan pada tiga tingkat; tingkat sistem, sub-

sistem, dan komponen (Prajapati, 2012). 

Dengan fokus utama pada desain, DFMEA mempunyai titik utama 

pada failure mode yang disebabkan ketidakefisienan dalam 

perancangan.Setiap tahap dan proses manufaktur maupun perakitan sebuah 

produk akan diuji failure mode-nya oleh DFMEA. DFMEA memperhatikan 

dimana failure mode tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap 

kualitas, kekuatan, dan produk akhir yang dihasilkan (Jimmy, 2012). 

2. Process FMEA 

Process FMEA (PFMEA) sering dikembangkan pada saat produk atau 

proses baru sedang diperkenalkan. PFMEA adalah kumpulan kemungkinan 

penyebab dan mekanisme failure mode, sebagaimana ditentukan oleh tim. Hal 

ini juga dapat memainkan peran penting dalam perbaikan dan pemecahan 

masalah dari hari ke hari. 
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2.3.2 Flow Process FMEA 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) adalah jenis desain dan 

teknologi untuk menganalisis keandalan pencegahan, yang merupakan formula 

yang sistematis terstruktur untuk mengidentifikasi modus kerusakan yang 

potensial dalam desain atau manufaktur, kemudian mempelajari pengaruh 

kerusakan pada sistem, kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mengkoreksi dan sebagai metode pencegahan sementara yang mengarah 

pada masalah dalam sistam keandalan (Effendi & Arifin, 2015). Metode FMEA 

mengubah kualitatif menjadi kuantitatif, maka untuk menilai risiko kegagalan 

dengan konsep fungsi utilitas sebagai dasar untuk meningkatkan urutan prioritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Flow Proses FMEA 

 

Tahapan dalam FMEA dimulai dengan melakukan identifikasi ruang 

lingkup dan deskripsi sistem atau proses yang akan menjadi objek kajian dari 
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FMEA. Selanjutnya diperlukan identifikasi aliran proses yang harus 

menggambarkan input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan hingga output 

yang dihasilkan. Dalam setiap aliran proses kemudian diidentifikasi kegagalan 

yang bersifat potensial dan sebab akibatnya. Setelah mendapatkan setiap potensi 

kegagalan kemudian dilakukan penilaian severity (s), occurance (o), dan detection 

(d). Setiap penilaian memiliki ratingnya masing-masing. Ketika penilaian selesai 

dilakukan maka dapat dilakukan perhitungan risk priority number (rpn) yang akan 

menjadi dasar penentuan risiko yang menjadi prioritas untuk dimitigasi. 

Mekanisme control dan corrective action menjadi tindak lanjut dari mitigasi risiko 

yang dilakukan. Dalam Gambar 2.1. adalah gambaran flow proses dari FMEA. 

Langkah-langkah berikut digunakan untuk mengimplementasikan FMEA 

(Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). 

1. Penilaian Severity 

Menentukan semua mode kegagalan, berdasarkan pada kebutuhan 

fungsional dan efeknya. Sebuah mode kegagalan pada satu komponen dapat 

membawa ke sebuah mode kegagalan di komponen yang lain, sehingga setiap 

mode kegagalan harus terdaftar di istilah teknis dan untuk fungsi. Kemudian 

efek terakhir dari setiap mode kegagalan perlu dipertimbangkan. Sebuah efek 

kegagalan didefinisikan sebagai hasil dari sebuah mode kegagalan pada fungsi 

dari sistem seperti diketahui oleh pengguna. Dengan cara ini, mudah untuk 

menulis efek tersebut di istilah dari yang pengguna mungkin lihat atau alami. 

Setiap efek diberikan sebuah nilai severity (S) dari 1 (tidak ada bahaya) 

sampai 10 (gawat). Nilai ini membantu insinyur untuk memprioritaskan mode 

kegagalan dan efeknya. Jika nilai S suatu efek adalah 9 sampai 10, tindakan 

dipertimbangkan untuk mengubah desain dengan mengeliminasi mode 

kegagalan, jika memungkinkan, atau melindungi pengguna dari efek tersebut. 

Peringkat severity dari 9 sampai 10 umumnya ditujukan untuk efek-efek yang 

akan menyebabkan cedera kepada pengguna atau sebaliknya mengakibatkan 

litigasi (Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). 

Severity atau tingkat keparahan adalah penilaian keseriusan dampak 

dari bentuk kegagalan potensial terhadap kebutuhan konsumen (Setyadi, 

2013). Tabel berikut ini merupakan matriks rating dari severity : 
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Tabel 2.3 Matriks Severity (S) 

Effect SEVERITY of Effect Ranking 

Hazardous 

without 

warning 

Very high severity ranking ketika  kegagalan 

berpotensi berakibat pada keamanan operasi sistem 

tanpa memberikan peringatan 

10 

Hazardous with 

warning 

Very high severity ranking ketika  kegagalan 

berpotensi berakibat pada keamanan operasi sistem 

dengan memberikan peringatan 

9 

Very High Sistem tidak dapat beroperasi dengan kegagalan 

yang bersifat destruktif  yang berakibat terhadap 

keamanan 

8 

High Sistem tidak dapat beroperasi dengan kerusakan 

peralatan 

7 

Moderate Sistem tidak dpat beroperasi dengan kerusakan 

ringan 

6 

Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa kerusakan 5 

Very Low Sistem beroperasi tetapi memberikan dampak yang 

signifikan terhadap performansi kinerja 

4 

Minor Sistem beroperasi tetapi memberikan dampak yang 

sedang terhadap performansi kinerja 

3 

Very Minor Sistem beroperasi dengan minimal gangguan 2 

None Tidak berakibat 1 

(Wang, Chin, & Poon, 2009) 

 

 

2. Penilaian Occurrence 

Pada langkah ini, perlu untuk melihat pada penyebab dari sebuah mode 

kegagalan dan berapa kali terjadinya. Ini dapat diselesaikan dengan melihat 

produk atau proses yang serupa dan mode kegagalan yang telah 

didokumentasikan di masa lalu. Sebuah penyebab kegagalan dipandang 
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sebagai sebuah kelemahan desain. Semua peyebab yang berpotensi untuk 

mode kegagalan harus diidentifikasi dan didokumentasi. Sekali lagi ini harus 

ada di istilah teknis (Aravinth, Kumar, Dakshinamoorthy, & Kumar, 2012). 

Occurance (O) atau probabilitas kejadian adalah frekuensi suatu 

penyebab mengakibatkan kegagalan, nilai ini didapatkan dari data historis 

kejadian masa lalu. Occurance memiliki range rangking mulai dari 1 hingga 

10. Dalam Tabel 2.4. range rangking occurance. 

 

3. Penilaian Detection 

Ketika tindakan yang seharusnya ditentukan, perlu untuk menguji 

efisiensinya. Sebagai tambahan, verifikasi desain diperlukan. Metode inspeksi 

yang tepat perlu untuk dipilih. Pertama seorang insinyur harus melihat kontrol 

yang digunakan saat ini dari sistem, yang mencegah mode kegagalan agar 

tidak terjadi atau yang mendeteksi kegagalan sebelum mencapai pelanggan.  

 

Tabel 2.4 Matriks Occurance 

Probability of Failure Failure Prob Ranking 

Very High  :  Kegagalan hampir tidak dapat 

dihindari 

>1 in 2 10 

1 in 3 9 

High  :   Kegagalan berulang 1 in 8 8 

1 in 20 7 

Moderate  :   Kegagalan yang bersifat 

jarang 

1 in 80 6 

1 in 400 5 

1 in 2,000 4 

Low  :   Relatif sedikit terjadi 1 in 15,000 3 

1 in 150,000 2 

Remote  :   Kegagalan hampir tidak 

pernah terjadi 

<1 in 1,500,000 1 

(Wang, Chin, & Poon, 2009) 
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Kemudian salah satu harus mengidentifikasi pengujian, analisis, 

pemantauan, dan teknik lain yang telah digunakan pada sistem yang serupa 

untuk mendeteksi kegagalan. Dari kontrol ini, seorang insinyur dapat 

mempelajari bagaimana sebuah kegagalan diidentifikasi atau dideteksi. 

Setiap kombinasi dari dua langkah sebelumya mendapat nilai detection 

(D). Ini mengurutkan kemampuan dari uji dan inspeksi terjadwal untuk 

menghilangkan cacat atau mendeteksi mode kegagalan pada waktunya. Nilai 

D yang telah ditetapkan mengukur risiko yang kegagalan akan lolos deteksi. 

Nilai deteksi yang tinggi mengindikasikan bahwa kegagalan akan lolos deteksi 

mempunyai kesempatan yang tinggi, atau dengan kata lain, kesempatan dari 

deteksi rendah. Setelah tiga langkah dasar ini, risk priority number (RPN) 

dikalkulasi (Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). 

Detection atau deteksi adalah kemampuan alat atau metode yang 

digunakan sebagai pengendali risiko mampu mendeteksi kejadiaan atau 

penyebab kejadian selanjutnya. Tabel berikut ini merupakan matriks dari 

deteksi :  

Tabel 2.5 Matriks Detection 

Deteksi 
Kemungkinan Deteksi oleh  

Alat/Metode Pengontrol 
Ranking 

Absolute 

Uncertainty 

Tidak ada alat atau metode pengontrol yang mampu 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 

kegagalan berikutnya. 

10 

Very Remote Sangat kecil kemampuan alat pengontrol 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 

kegagalan berikutnya 

9 

Remote Kecil kemampuan alat pengontrol mendeteksi 

penyebab kegagalan dan modus kegagalan 

berikutnya 

8 
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Tabel 2.6 Matriks Detection Lanjutan 

Deteksi 
Kemungkinan Deteksi oleh  

Alat/Metode Pengontrol 
Ranking 

Very Low Sangat rendah kemampuan alat pengontrol 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 

kegagalan berikutnya 

7 

Low Rendah kemampuan alat pengontrol mendeteksi 

penyebab kegagalan dan modus kegagalan 

berikutnya 

6 

Moderate Sedang kemampuan alat pengontrol mendeteksi 

penyebab kegagalan dan modus kegagalan 

berikutnya 

5 

Moderately 

High 

Sangat Sedang kemampuan alat pengontrol 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 

kegagalan berikutnya 

4 

High Tinggi kemampuan alat pengontrol mendeteksi 

penyebab kegagalan dan modus kegagalan 

berikutnya 

3 

Very High Sangat tinggi kemampuan alat pengontrol 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 

kegagalan berikutnya 

2 

Almost Certain Hampir Pasti alat pengontrol mendeteksi 

penyebab kegagalan dan modus kegagalan 

berikutnya 

1 

(Wang, Chin, & Poon, 2009) 

 

4. Perhitungan Risk Priority Number (RPN) 

RPN tidak memainkan peran yang penting dalam pilihan dari tindakan 

terhadap mode kegagalan. RPN merupakan nilai ambang dalam evaluasi dari 
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tindakan tersebut. Setelah peringkat severity, occurrence, dan deteksibilitas, RPN 

dapat dengan mudah dihitung dengan mengalikan tiga peringkat tersebut. 

 

Ini harus dilakukan untuk semua proses dan/atau desain. Sekalinya ini 

dilakukan, mudah untuk menentukan area yang membutuhkan perhatian paling 

besar. Mode kegagalan yang memepunyai RPN paling tinggi harus diberikan 

prioritas paling tinggi untuk tindakan perbaikan. Ini berarti tidak selalu mode 

kegagalan dengan nilai severity paling tinggi yang harus diperbaiki terlebih 

dahulu. Mungkin ada kegagalan yang kurang parah, tapi yang terjadi lebih sering 

dan kurang dapat terdeteksi. Setelah nilai tersebut dialokasikan, tindakan 

rekomendasi dengan target, tanggung jawab, dan tanggal implentasi dicatat. 

Tindakan tersebut dapat termasuk inspeksi spesifik, prosedur pengujian atau 

kualitas, desain ulang (seperti pemilihan komponen yang baru), penambahan lebih 

banyak redundansi, dan pembatasan tekanan lingkungan atau jangkauan operasi. 

Sekalinya tindakan telah diimplementasikan di desain atau proses, RPN yang baru 

harus dicek untuk memastikan perbaikan. Pengujian ini biasanya berupa grafik 

agar lebih mudah dilihat. Kapanpun sebuah desain atau proses berubah, FMEA 

harus diperbarui (Ambekar, Edlabadkar, & Shrouty, 2013). 

   

2.4 Focus Group Discussion (FGD)  

Focus Group Discussion atau lebih dikenal dengan FGD merupakan 

adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang banyak digunakan, 

khususnya oleh pembuat keputusan atau peneliti, karena relatif cepat selesai dan 

lebih murah. FGD digunakan untuk suatu teknik pengumpulan data di 

manapartisipan dibebaskan untuk saling berdiskusi tanpa ada rasa takut atau kuatir 

terhadap pendapat yang akan dikeluarkannya. 

Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk 

menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. 

FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif 
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yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan 

subjektivitas peneliti (Kresno S. dkk., 1999). 

Prinsip yang harus dipegang teguh dalam FGD adalah: 

1. FGD adalah Kelompok Diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Ciri khas 

metode riset FGD yang tidak dimiliki oleh metode penelitian kualitatif lain 

(baik wawancara mendalam maupun observasi) adalah adanya interaksi. 

2. FGD adalah Group, bukan individu. Sehingga, agar dinamika kelompok 

berjalan lancar, setiap anggota kelompok terlibat secara aktif. 

3. FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Tidak hanya terfokus pada 

Interaksi dan Dinamika Kelompok, namun pula terfokus pada Tujuan Diskusi. 

 

2.4.1 Karaketeristik FGD 

Jumlah peserta dalam kelompok cukup 7–12 orang, sehingga 

memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan 

pendapatnya serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang 

bervariasi (Krueger, 1988) . Peserta harus mempunyai ciri-ciri yang sama atau 

homogen. Ciri-ciri yang sama ini ditentukan oleh tujuan atau topik diskusi dengan 

tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan ras, etnik, bahasa, kemampuan 

baca-tulis, penghasilan dan gender (Krueger, 1988). 

 

2.5 House of Risk (HOR) 

HOR merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Pujawan dan 

Geraldin (2009). Model pendekatan HOR bertujuan untuk mengidentifikasi resiko 

dan merancang strategi mitigasi untuk mengurangi probabilitas kemunculan dari 

penyebab resiko dengan memberikan tindakan pencegahan pada penyebab resiko. 

Agen resiko atau penyebab resiko merupakan faktor penyebab yang mendorong 

timbulnya risiko. Dengan mengurangi agen resiko berarti mengurangi timbulnya 

beberapa kejadian risiko dan mengurangi dampak dari kejadian risiko. 

Model HOR ini menempatkan probabilitas terjadinya risiko berkaitan 

dengan penyebab risiko sedangkan untuk severity berkaitan dengan kejadian 

risiko. Dalam HOR juga mempertimbangkan  hubungan korelasi antara kejadian 

risiko dengan penyebab risiko. Nilai dari tingkat severity dari kejadian risiko, 
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kemungkinan dari penyebab risiko dan tingkat korelasi yang telah diperoleh akan 

digunakan untuk menghitung  nilai aggregate risk potensial (ARP).  Berdasarkan 

nilai ARP akan diambil keputusan untuk memilih sejumlah penyebab risiko yang 

prioritas untuk  terlebih dahulu untuk tindakan mitigasi. 

Tahapan dalam kerangka perencanaan strategi dengan menggunakan 

metode HOR dibagi dalam dua bagian yaitu fase identifikasi risiko dan fase 

penanganan risiko.  

1. HOR fase 1 , digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko dan agen 

risiko yang timbul sehingga hasil output dari HOR fase 1 yaitu 

pengelompokan agen risiko kedalam agen risiko prioritas sesuai dengan nilai 

Aggregate Risk Potensial (ARP) 

2. HOR fase 2, digunakan untuk perancangan strategi mitigasi yang dilakukan 

untuk penanganan agen risiko kategori prioritas. Hasil output dari HOR fase 1 

akan digunakan sebagai input pada HOR fase 2. 

 

2.5.1 HOR  Fase 1 

HOR fase 1 merupakan  tahapan awal yang bertujuan untuk  

mengidentifikasi   kejadian risiko serta agen risiko yang menyebabkannya.  Dalam 

proses pengerjaannya HOR fase 1 memiliki beberapa tahap pengerjaan yaitu: 

1. Identifikasi   proses bisnis/aktivitas   rantai  pasok perusahaan, bertujuan   

untuk  mengetahui  dimana  risiko tersebut  dapat muncul. 

2. Identifikasi  kejadian risiko (Ei) untuk masing-masing proses bisnis yang telah 

teridentifikasi pada tahap sebelumnya.  Risiko ini merupakan  semua kejadian 

yang mungkin timbul  pada proses rantai pasok yanmengakibatkan  kerugian 

pada perusahaan. 

3. Pengukuran tingkat dampak (Si) suatu kejadian risiko terhadap  proses bisnis 

perusahaan. Nilai severity  ini  menyatakan  seberapa  besar gangguan  yang 

ditimbulkan   oleh  suatu kejadian risiko terhadap  proses bisnis perusahaan. 

4. Identifikasi  agen penyebab  risiko  (Aj), yaitu  faktor  apa saja yang  dapat  

menyebabkan terjadinya  kejadian risiko yang telah teridentifikasi   tadi. 

5. Pengukuran   nilai  peluang   kemunculan (occurance)   suatu  agen  

risiko.   Occurance ini menyatakan  tingkat  peluang frekuensi  kemunculan  
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suatu agen risiko sehingga mengakibatkan  timbulnya  satu atau beberapa  

kejadian risiko yang dapat menvebabkan gangguan pada proses bisnis dengan 

tingkat  dampak tertentu. 

6. Pengukuran nilai korelasi (correlation)  antara suatu kejadian risiko dengan 

agen penyebab risiko. Bila suatu agen risiko menyebabkan timbulnya  suatu 

risiko, maka dikatakan terdapat korelasi. Nilai korelasi (Rij) terdiri  atas 

(0,1,3,9) dimana 0 menunjukkan tidak ada hubungan , korelasi 1 

menggambarkan  hubungan  korelasi kecil, 3 menggambarkan  korelasi sedang 

dan 9 menggambarkan  korelasi tinggi. 

7. Perhitungan  nilai indeks prioritas  risiko/Aggregate   Risk Potential  (ARP). 

Indeks prioritas ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan  untuk 

menentukan  prioritas penanganan risiko  yang  nantinya   akan  menjadi   

input dalam HOR Fase 2.  

Perhitungan   nilai  ARP menggunakan  perhitungan   berikut:  

 

Tabel 2.7 HOR Fase 1 

Business Processes 

Risk 

Events 

(Ei) 

Risk Agents (Aj) 

Severity 

of Risk 

event 

A1 A2 A3 A4 A5 i (Si) 

Plan E1 R11 R12 R13 
  

S1 

Source E2 R21 R22 
   

S2 

Make E3 R31 
    

S3 

Deliver E4 R41 
    

S4 

Return E5 
     

S5 

Occurance of 

Agent  j  
O1 O2 O3 O4 O5 

 

Aggregate risk 

potential  j  
ARP1 

  
ARP4 ARP5 

 

Priority rank of 

agent        

Sumber : Pujawan , Business Process Management : 2009 
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2.5.2 HOR FASE 2  

HOR fase 2 merupakan   perancangan   strategi   mitigasi  untuk  

melakukan   penanganan   (risk treatment)  agen risiko yang telah teridentifikasi  

dan berada pada level risiko prioritas.  Penerapan HOR fase 2 meliputi  beberapa 

tahap pengerjaan  yaitu: 

1. Menyeleksi agen risiko mulai dari nilai ARP tertinggi  hingga terendah 

dengan menggunakan analisis Pareto. Agen risiko yang termasuk  kategori  

prioritas  tinggi  akan menjadi  input dalam HOR fase ke 2. 

2. Mengidentifikasi aksi mitigasi yang relevan (PA ) terhadap agen risiko yang    

muncul. Penanganan risiko dapat berlaku  untuk  satu atau lebih agen risiko. 

3. Pengukuran nilai korelasi antara suatu agen risiko dengan penanganan                                  

risiko. Hubungan korelasi tersebut  akan menjadi pertimbangan  dalam 

menentukan  derajat efektivitas dalam mereduksi  kemunculan  agen risiko 

4. Mengkalkulasi   total   efektivitas (TEk)   pada  setiap  agen  risiko  dengan  

menggunakan perhitungan  sebagai berikut : 

 

5. Mengukur tingkat kesulitan dalam penerapan aksi mitigasi (Dk) dalam upaya 

mereduksi kemunculan agen risiko.  

6. Mengkalkulasi total efektivitas penerapan aksi mitigasi / effectiveness to 

difficulty of ratio (ETDk) dengan rumus sebagai berikut :  

 

7. Melakukan skala prioritas mulai dari nilai ETD tertinggi hingga yang 

terendah. Nilai prioritas utama diberikan dengan aksi mitigasi yang memiliki 

nilai ETD tertinggi. 
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Tabel 2.8 HOR Fase 2 

To be treated risk agent (aj) 
Preventive Action (Pak) 

Aggregate 

risk 

potentials 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 (ARP) 

A1 
     

ARP1 

A2 
     

ARP2 

A3 
     

ARP3 

Total effectiiveness of 

action 
TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 

 

Degree of diffulty 

preforming action 
D1 D2 D3 D4 D5 

 

Effectiveness to difficulty 

ratio 
ETD1 ETD2 ETD3 ETD4 ETD5 

 

Rank of priority R1 R2 R3 R4 R5 
 

Sumber : Pujawan, Business Process Management : 2009 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan ini digunakan untuk mendapatkan agar proses penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti mudah dipahami dan diikuti secara sistimatis. Secara 

garis besar penelitian mempunyai beberapa tahap diantaranya yaitu tahap 

identifikasi tentang perumusan identifikasi proses distribusi semen, pengumpulan 

data, analisa data dan kesimpulan dan saran. 

  

3.1 Tahap Perumusan 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah tahap identifikasi. Tahap 

identifikasi bertujuan untuk mendapatkan rumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan studi literature dan studi lapangan. 

1. Studi Literatur 

Studi pustaka berupa pembelajaran literatur berupa buku, artikel dan 

jurnal-jurnal yang terkait dengan teori pengiriman, manajemen risiko, 

pengukuruan risiko dengan House of Risk berbasis metode FMEA dan 

mitigasi risiko sehingga dapat memudahkan pola berpikir agar permasalahan 

bisa dapat segera diselesaikan. 

2. Studi Lapangan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang distribusi semen 

diperlukan studi lapangan untuk mengamati bagaimana proses distribusi 

pengiriman semen dilakukan dan bisa memetakan titik risiko permasalahan 

serta menelusuri penyebabnya. 

 

3.2 Tahap Identifikasi dan Pengumpulan Data 

3.2.1 Pengumpulan Data Penyebab Masalah 

Dari hasil perumusan masalah perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk 

mendapatkan akar permasalahan dalam proses disribusi semen zak.  Dengan jalan 

mengikuti proses bisnis pengiriman semen dan dipadukan dengan teori tentang 

keberhasilan proses distribusi diharapkan bisa diperoleh gambaran permasalahan 

proses distribusi secara tahap demi tahap dan sebab secara berjenjang.  
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Pengumpulan data juga diperoleh melalui focus group disscussion (FGD), 

wawancara, dan pembagian kuisioner yang ditujukan kepada personil yang terkait 

langsung dengan distribusi semen, sedangkan point yang ditulis dalam wawancara 

dan kuisioner diperoleh dari focus group disscussion (FGD)  petugas terkait dari 

PT Semen Gresik maupun pengusaha angkutan, dengan tujuan setidaknya untuk 

mendapatkan data atau gambaran tentang tata cara pengiriman semen,  

perbandingan data dari catatan pengiriman semen yang lalu dan permasalahan 

yang ada. 

Dari PT Semen Gresik, proses wawancara dilakukan dengan jajaran 

personil di Departemen Distribusi & Transportasi, Produksi Semen dan Penjualan. 

Tugas dari Departemen Distribusi & Transportasi, melakukan proses pengiriman 

semen sesuai tujuan dengan volume sesuai order dan tanggal permintaan yang 

harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tugas Produksi Semen 

memastikan semen zak yang dimuatkan keatas truk sudah sesuai baik dalam 

jumlah, berat, kemasan yang utuh (tidak sobek) dan cepat. Tugas Penjualan 

memastikan semen yang akan didistribusikan telah tersedia ordernya dan 

distributor dalam kondisi siap menerima semen ( semen bisa dijual bukan sekedar 

ditumpuk) . 

Proses wawancara untuk mendapatkan permasalahan kiriman dan 

risikonya dilakukan dengan mengetahui uraian kerja, catatan pekerjaan, pola 

kontrol dan rencana kerja. Responden wawancara dengan Departemen Distribusi 

dan Transportasi meliputi jajaran unit kerja Biro Transportasi ( Seksi Transportasi 

Darat), Biro Distribusi ( Seksi Penyerahan Tuban), Departemen Produksi Semen 

(Seksi Packer) dan Departemen Penjualan ( Seksi Administrasi Penjualan ), 

dengan responden yang terlibat langsung penentuan pengiriman semen, seperti 

Kepala Regu Transpotasi Darat dan Penyerahan, Kepala Seksi Transportrasi Darat 

dan Penyerahan , Kepala Biro Transportasi, petugas pengelola pengiriman dari 

perusahaan angkutan. 

Infromasi data distribusi semen zak yang diperoleh dari Pabrik Tuban 

terbagi menjadi jenis data : 



47 

1. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

angka-angka mengenai jumlah semen yang didistribusikan ke daerah tujuan 

serta biaya pendistribusiannya. 

2. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka, yaitu 

informasi mengenai sumber (pabrik, gudang atau distributor), daerah tujuan 

pendistribusian, bagian proses distribusi, alat transportasi distribusi yang 

digunakan dan metode transportasi yang digunakan. 

Sumber data diatas dibedakan sebagai berikut :   

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, 

melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan, kepala biro distribusi, dan 

karyawan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan melalui dokumen-

dokumen dan laporan tertulis serta informasi lain yang ada hubungannya 

dengan masalah ini.  

Untuk dapat memberikan data yang valid dan reliabel dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa teknik metode pengumpulan data sehingga hasil 

yang diperoleh bisa maksimal, sebagai berikut : 

1. Observasi  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan atau peninjauan 

secara langsung pada obyek penelitian yakni pada perusahaan Pabrik Tuban 

PT. Semen Gresik untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan 

informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 

2007). Henning dan Columbia (1990) menjelaskan bahwa diskusi kelompok 

terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang 

narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka 

dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik 

saat itu. Menurut Andi Prastowo (2008) Diskusi Kelompok Terarah 

merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang 
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dimintai pendapatnya mengenai suatu produk, konsep, layanan, ide, iklan, 

kemasan / situasi kondisi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

masukan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada proses distribusi semen 

pada Pabrik Tuban PT. Semen Gresik, sehingga memberikan informasi, 

masukan, ide atau pendapat untuk membentuk variabel-variabel yang 

digunakan sebagai petunjuk pertanyaan permasalahan risiko distribusi semen. 

3. Interview  

Interview merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi 

dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui tentang 

objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah dengan pihak manajemen/ karyawan 

PT. Semen Gresik khususnya pada Departemen Distribusi & Transportasi, 

Departemen Produksi Semen dan Departemen Penjualan yaitu data mengenai 

sumber (pabrik, gudang, atau distributor), alokasi pendistribusian, pola 

transportasi distribusi, pengontrolan distribusi, dan sarana transportasi yang 

digunakan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

dokumen atau catatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

distribusi. 

 

3.2.2 Identifikasi Kejadian Risiko 

Merupakan tahapan awal dari pengelolaan risiko, jika identifikasi tidak 

dilakukan dengan benar maka perusahaan berpotensi terkena risiko. Dilakukan 

untuk mendapatkan risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan 

dalam menjalankan aktifitasnya. Identifikasi risiko diperoleh dengan jalan :  

1. Pembacaan literatur tentang hal-hal penting terkait distribusi semen 

2. Mempelajari proses bisnis distribusi semen dan melakukan wawancara dengan 

petugas terkait, untuk menemukan kemungkinan peristiwa yang merugikan 

3. Menelusuri sumber risiko 

Pencarian informasi bertujuan untuk memahami kondisi, fakta dan 

peristiwa yang terjadi di masa lalu dan saat ini, untuk mengidentifikasi adanya 

indikator risiko (risk indicator), yang dapat berupa masalah, perubahan kebijakan, 
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penambahan permintaan dan penambahan layanan bisnis, sebagai dasar 

pertimbangan membuat pernyataan risiko yang mungkin timbul di masa yang 

akan datang. Sebuah struktur risiko dibuat secara Top-Down mengacu pada ruang 

lingkup penilaian risiko operasional dan mengacu pada proses melalui 

brainstorming dengan kepala Departemen Distribusi untuk mempermudah proses 

identifikasi failures operasional. Urutan risiko yang dibuat melalui brainstorming 

dengan kepala Logistik. Variabel risiko disusun sesuai ruang lingkup operasional 

Departemen Distribusi secara umum yang dimulai dari unsur produksi, order 

pembelian semen hingga pengiriman. 

 

3.2.3 Identifikasi Penyebab Risiko  

Kejadian risiko dalam suatu proses bisnis biasanya dibentuk (mempunyai)  

sub-proses  risiko yang disebut dengan penyebab risiko. Identifikasi penyebab 

risiko bisa diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat logistik dan 

untuk mengetahui seberapa besar kaitannya (relevansi) dengan Kejadian Risiko 

dilakukan dengan memberikan penilaian . 

 

Tabel 3.1 Relevansi 

Nilai 

Skor 

Relevansi 

Kriteria Deskripsi 

0  Tidak Terkait Tidak ada keterkaitan antara aksi pencegahan risiko 

dan penyebab risiko. 

1 Keterkaitan 

Rendah 

Keterkaitan yang kecil, jika gagal tidak berdampak 

signifikan <5% 

3 Keterkaitan 

Sedang 

Keterkaitan yang sedang, jika gagal bisa berdampak < 

20% terhadap tujuan  

9 Keterkaitan 

Tinggi 

Keterkaitan yang sangat erat, jika gagal bisa berakibat 

fatal (>20%)  terhadap tujuan  
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3.2.4 Pengumpulan Data  

Setelah diperoleh list kejadian risiko dan sub proses kejadian risiko 

(penyebab risiko) , perlu disusun dalam bentuk tabel yang sistematis untuk 

memudahkan penilaian dampak (severity), kejadian (occurance) dan relevansi. 

Pola pemberian nilai skor untuk dampak (severity) dan kejadian (occurance) 

mengikuti penilaian dari model FMEA seperti penjelasan diatas, namun untuk 

pemberian nilai relevansi seperti yang disampaikan di bab ini (3.2.3) . 

Pengambilan nilai dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner untuk 

mengetahui : 

1. Dampak (Severity) dari setiap kejadian risiko  

Penilaian dampak, untuk mengetahui seberapa besar dampak dari setiap 

kejadian risiko terhadap porses bisnis distribusi. 

2. Kejadian (Occurence) dari tiap penyebab risiko  

Penilaian kejadian untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan penyebab 

risiko bisa timbul dan memberi pengaruh ke kejadian risiko.  

3. Relevansi antara penyebab risiko dan kejadian risiko  

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau tingkat keterkaitan antara 

penyebab risiko terhadap kejadian risiko. 

4. Evaluasi Risiko dan Pengelolaan Risiko 

Evaluasi dan Pengukuran Risiko untuk memahami karakteristik risiko dengan 

lebih baik sehingga risiko lebih mudah diukur dan dikendalikan.  

Pengukuran risiko tergantung :  

1. Kepada jenis risiko sehingga kita bisa memperkirakan kemungkinannnya. 

Makin tinggi kemungkinannya makin tinggi pula pengelolaan risiko yang 

diberikan.  

2. Tingkat keseriusan konsekuensi risiko, kemungkinan besarnya kerugian yang 

timbul akibat risiko tersebut. 
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3.3 Flow Chart Metodologi Penelitian 

Berikut adalaah flow chart yang menunjukkan proses penelitian mulai dari 

tahap perumusan hingga analisis data dan pengambilan kesimpulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

Gambar 3.1 di atas merupakan gambaran proses dan langkah-langkah pada 

penelitian ini agar mudah dipahami dan diikuti. 

 

 

 

Tahap 

Pengolahan Data 

Tahap Analisa Data 

dan Kesimpulan 

Selesai 

Tahap Identifikasi  

dan                                                                                                                                             

Pengumpulan Data 

Mulai 

Pendahuluan 

- Perumusan Masalah 

- Tujuan 

Studi Literatur 

- Distribusi 

- FMEA 

- HOR 

Studi Lapangan 

- Proses bisnis saat ini 

- Unit kerja & Uraian Kerja 

- Permasalahan Operasi 

Pengolahan Data 

 HOR 

Analisa Data 

- Mitigasi Risiko dengan ARP Tertinggi 

Kesimpulan dan Saran 

Tahap Perumusan 

Perumusan Aktifitas, Identifikasi 

Risiko dan Penyebab Risiko  

- Sistem kerja , dokumen kerja 

- Wawancara 

Pengumpulan Data  

 FGD  &  wawancara  

 Kuisioner 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN 



53 

3 BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Pabrik Tuban PT. SEMEN GRESIK  

Perusahaan berkantor pusat berada di Jl. Veteran Gresik mempunyai 

kantor perwakilan di area Kuningan. Jakarta. Mempunyai 2 pabrik yang berlokasi 

di Gresik dan Tuban. Lokasi pabrik Tuban PT. Semen Gresik berada di tiga 

kecamatan Tuban yaitu kecamatan Merak Urak, Kecamatan Kerek dan 

Kecamatan Jenu. Sedangkan lokasi pabrik terletak di Desa Sumber Arum, 

Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan luas area pabrik sekitar 1500 Ha 

dengan bangunan pabrik seluas 400.000 m2. jauh dari perumahan penduduk 

sehingga risiko masyarakat terdampat polusi pabrik kecil.  

Pabrik Tuban mempunyai 4 unit pabrik Tuban dan pelabuhan sendiri 

dengan panjang dermaga sepanjang 400 meter yang mampu disandari kapal 

hingga muatan 40.000 ton. 

Sedangkan pabrik Gresik di Sidomoro kecamatan Kebomas, Kabupaten 

Gresik, ± 16 km dari kota Surabaya dengan luas bangunan 150.000 m2 terbentang 

diatas area seluas 750 Ha. Daerah deposit batu kapur berada ± 5 Km sebelah barat 

pabrik dan deposit tanah luasnya 2-5 Km di sebelah barat pabrik. 

Sedangkan pabrik Gresik mempunyai 2 unit pabrik semen dan pelabuhan 

sendiri dengan panjang dermaga sekitar 400 meter yang mampu disandari kapal 

dengan muatan 20.000 ton. 

PT. Semen Gresik. mendirikan Pabrik Tuban dengan beberapa 

pertimbangan, antara lain :  

1. Bahan Baku  

Bahan baku berupa batu kapur terletak di Desa Temandang, kurang lebih 3 km 

dari lokasi pabrik. Sedang bahan baku berupa tanah liat terletak di Kecamatan 

Kerek kurang lebih 5 km dari lokasi pabrik.  

2. Bahan Pembantu  

Bahan pembantu berupa pasir besi, pasir silika, batu trass dan gypsum, bahan-

bahan  ini diperoleh kota-kota di jawa Timur. Pasir besi yang digunakan pasir 
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besi sintetis yang merupakan limbah dari perusahaan copper slack di  Gresik. 

Gypsum juga bukan gypsum alam namun gypsum sintetis yang diperoleh dari 

Petrokimia Gresik, untuk gypsum natural diimpor dari Thailand atau Timur 

Tengah,  batu trass didapat dari Rembang, Probolinggo, Pasuruan, pasir silika 

didatangkan dari sekitar Tuban dan Madura  

3. Laut dan jalan raya klas propinsi.  

Pabrik Tuban dekat dengan jalan raya yang lintas Pantai Utara, yang 

menghubungkan kota Banyuwangi dengan Jakarta, serta laut lepas yang 

memungkinkan dibangun pelabuhan milik sendiri, yang selanjutnya digunakan 

sebagai fasilitas pengiriman semen antar pulau di Indonesia atau fasilitas 

eksport dan import. 

4. Faktor Sosial  

Pabrik dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu 

program pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Untuk 

menjamin lancarnya operasi dan kegiatan-kegiatan dalam pabrik serta 

ketentraman para pegawai beserta keluarganya maka perusahaan menyediakan 

perumahan, fasilitas seperti rumah sakit, sarana pendidikan, sarana olahraga, 

koperasi, maupun balai pertemuan.  

5. Pemasaran  

Area pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia, serta penjualan ke luar 

negeri, antara lain diekspor ke Singapura, Timor Timur, Filipina, Australia, 

dll. Pemasaran ekspor dilakukan jika terjadi kelebihan produksi atas konsumsi 

atau kebutuhan dalam negeri. 

 

4.1.1 Produksi 

Pabrik Tuban dengan 4 unit produksi semen mempunyai kemampuan 

memproduksi semen sekitar 1.215.000 ton perbulan yang terbagi menjadi 2 type 

semen OPC dan PPC, dengan masing-masing proporsi produksi OPC sebesar 

267.300 ton perbulan (+ 22%) dan produksi PPC sebesar 947.700 ton perbulan   

(+ 78%). Untuk produksi OPC (hampir selalu) dijual dalam bentuk semen curah 

dengan semen PPC (hampir selalu) dijual dalam bentuk semen zak. 
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4.1.2 Area Pemasaran  

Produk Semen Gresik dipasarkan sebagian besar di pulau Jawa (77%), 

sisanya dipasarkan ke area Kalimantan, area bali & Nusa Tenggara, Maluku dan 

Papua. Proporsi rencana pemasaran bisa dilihat pada tabel dibawah.  

  

Tabel 4.1 Proporsi Rencana Pemasaran Produk Semen Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana penjualan diatas selanjutnya dibuat menjadi rencana penjualan 

harian, yang selanjutnya digunakan sebagai rencana pengiriman. 

 

NO REGION

Rata-Rata 

Volume 

Penjualan

Proporsi 

Per - Region

1      BANTEN 75.644,44             6,23%

2      DKI 35.300,00             2,91%

3      JABAR 98.255,56             8,09%

4      JATENG 246.144,44           20,26%

5      DIY 33.866,67             2,79%

6      JATIM 456.500,00           37,57%

JAWA 945.711,11           77,83%

7      KALBAR 55.355,56             4,56%

8      KALSEL 21.611,11             1,78%

9      KALTENG 84.177,78             6,93%

10    KALTIM 12.411,11             1,02%

11    KALTARA 6.466,67               0,53%

KALIMANTAN 180.022,22           14,82%

12    BALI 56.855,56             4,68%

13    NTB 8.377,78               0,69%

14    NTT 11.444,44             0,94%

NUSA TENGGARA 76.677,78             6,31%

15    MALUKU 3.233,33               0,27%

16    MALUKU UTARA 1.388,89               0,11%

17    PAPUA 633,33                   0,05%

18    PAPUA BARAT 7.466,67               0,61%

INDONESIA TIMUR 12.722,22             1,05%

Indonesia 1.215.133,33       100,00%
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4.1.3 Pemuatan semen  

Semen yang telah diproduksi, dikeluarkan dengan cara dilakukan 

pengepakan untuk penjualan semen zak atau semen langsung dimasukkan dalam 

tangki truk untuk semen curah. 

Pabrik Tuban memiliki fasilitas pengepakan semen sebanyak 26 unit,  6 

station untuk pengeluaran  semen curah dan 3 unit mesin palletizer sebagai 

pendukung mesin pengepakan. 

Palletizer merupakan peralatan untuk menyusun semen zak (yang 

diproduksi oleh mesin pengepakan)  diatas palet, dengan harapan pembongkaran 

dan pemuatan semen zak ke dan dari truk bisa lebih cepat dan meminimalkan 

tenaga kerja. 1 palet mempunyai kapasitas 50 semen zak dengan berat sekitar 2,5 

ton. 

 

4.1.4 Pengiriman 

Dengan berdasarkan rencana penjualan diatas selanjutnya disusun rencana 

pengiriman. Proses pengiriman di pulau Jawa bisa menggunakan truk (sebagian 

besar), kereta api atau kapal laut. 

1. Truk 

Jika dengan menggunakan truk  setidaknya perlu mempertimbangkan 

beberapa faktor, seperti klas jalan, jam operasi jalan, jenis truk dan 

kapasitasnya, dll.  

2. Kapal Laut  

Untuk pengiriman semen zak  ke luar pulau (Kalimantan, Nusa Tenggara, 

dll) , type kapal yang paling sering digunakan kapal general cargo, karena 

kapal type ini paling banyak tersedia dan relatif aman. Kapal semen curah 

digunakan untuk mengirimkan semen curah dengan tujuan kirim ke pulau 

Jawa, Kalimantan atau Papua. Kapal semen curah pembongkaran atas 

semen yang dimuat harus menggunakan terminal khusus namun kapal 

general cargo bisa dilakukan pelabuhan umum, pelabuhan rakyat atau 

pelabuhan pribadi yang disewakan. 

3. Kereta Api 
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Moda angkutan ini masih belum familiar digunakan. Angkutan KA 

mempunyai kemampuan kirim yang dalam jumlah besar dan relaltif cepat 

serta murah, namun mempunyai keterbatasan berupa trayek pengiriman 

yang terbatas, titik pemuatan dan pembongkaran yang tidak fleksible 

sehingga perlu dukungan untuk angkutan umpan dan lanjut. 

 

4.2 Hasil Survey dan Inventarisasi Data 

Seperti disampaikan di BAB 3, gambar 3.1 Flowchart Metodologi 

Penelitian, gambaran risiko  dari proses distribusi semen zak, bisa diperoleh dari 

studi literatur dan mengikuti (& memahami) proses bisnis dari distribusi semen 

zak, sehingga bisa diketahui unit kerja yang paling terkait dengan distribusi semen 

zak, tanggung jawab pekerjaan, sistem yang digunakan, pola kontrol, saling 

keterkaitan pola pekerjaan, dll. 

 

4.2.1 Distribusi Semen  

Produk Semen zak yang didistribusikan oleh PT. Semen Gresik dikirim 

dengan menggunakan jenis truk engkel, tronton, gandeng atau trailer dengan 

kapasitas rata-rata 25 sampai dengan 60 ton. Saat ini proses pengiriman dilakukan 

oleh pihak luar yang selanjutnya disebut sebagai ekspeditur.  Hubungan kerja 

dengan ekspeditur rata-rata sudah lebih dari 25 tahun.  

Berikut pola distribusi semen dari Pabrik Tuban bisa digambarkan seperti 

pada Gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan perjalanan truk dari pabrik 

menuju distributor kemudian kembali lagi ke pabrik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pola Distribusi Semen dari Pabrik Tuban 
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Tujuan pengiriman sekitar 80%  ke gudang  distributor yang berjumlah 

sekitar 53 gudang yang tersebar disekitar 21 kota dan sisanya sekitar 20% 

ditujukan ke toko besar, dimana masing-masing kota dan gudang mempunyai  

kuota kiriman harian semen yang berbeda-beda.  Kebijakan saat ini dalam 

melakukan distribusi ke seluruh jaringan  milik distributor didasarkan kepada 

keseimbangan pencapain kota sesuai target (indeks) yang telah ditetapkan. 

Pengiriman semen dimulai dari permintaan pembelian semen dari distributor 

berupa terbitnya  SO (Sales Order) yang ditujukan ke Penjualan untuk 

memperoleh persetujuan. Selanjutnya diteruskan ke bagian Distribusi dan 

Transportasi (Distrans)  untuk dilakukan proses pengiriman. Berdasar SO dan data 

ikutannya (alamat, volume, dll.) kemudian setiap pesanan dicarikan angkutan 

yang sesuai (trailer / tronton / gandeng). Proses ini biasanya disebut matching. 

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa ekspeditur mengetahui rencana 

pengiriman saat diakhir proses, sehingga hal yang sering terjadi ketidaksesuaian 

antara jenis truk dengan kebutuhan maupun ketersediaan truk antar daerah. 

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Distribusi:  

1. Order Penjualan, yang diterbitkan oleh distributor, meliputi tanggal 

permintaan, alamat kirim, volume kirim 

2. Ketersediaan persediaan semen di gudang distributor, antara lain faktor 

persediaan semen di gudang, kuli bongkar, truk antri bongkar, dll. 

3. Ketersediaaan semen zak dan kecepatan pemuatan kedalam truk  

4. Ketersediaan dan kesesuaian armada, mempunyai keterkaitan langsung 

dengan :  

5. Ketersediaan truk sangat dipengaruhi : persaingan ongkos, kemampuan 

bongkar, kondisi jalan, dll 

6. Kesesuaian armada merupakan hal yang penting karena terkait :  

a. kelas jalan yang akan dilalui.  

b. kondisi fisik gudang atau toko tujuan juga lingkungan sekitarnya. 

7. Serta sistem yang digunakan untuk memantau pencapaian kiriman semen, 

ketersediaan order, dll. 
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4.2.2 Identifikasi Risiko 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran proses bisnis 

pengiriman semen dan disertai dengan wawancara personil di lingkungan 

distribusi semen zak pabrik Tuban PT. Semen Gresik, Departemen Distribusi dan 

Transportasi, Departemen Produksi Semen, Departemen Penjualan, mulai dari 

jabatan Kepala Regu, Kepala Seksi dan Kepala Bagian yang terkait langsung 

dengan pelaksanaan distribusi semen zak  sehingga diperoleh susunan daftar 

risiko dan diperoleh 40 sumber risiko. Dari 40 sumber risiko perlu dijabarkan lagi 

menjadi agen risiko (Risk Agents).  

Berdasarkan daftar risiko di atas, disusun kemudian kuisioner  untuk 

mendapatkan nilai severity, occurrence dan relevansi untuk masing masing 

kejadian risiko yang dibagikan kepada personil dari jajaran unit kerja di atas dan 

ditambahkan Kepala Cabang perusahaan ekspeditur yang sudah lama bergabung 

dengan PT Semen Gresik. Adapun personil yang datang diharapkan mempunyai 

kualifikasi antara lain, pengalaman kerja  di atas 10 tahun, pengalaman di bidang 

transportasi minimal 5 tahun dan mempunyai pekerjaan terkait langsung dengan 

distribusi.  

Kuesioner dan petunjuk pengisian kuesioner disampaikan secara langsung 

kepada masing-masing responden sehingga dapat dijelaskan secara langsung 

kepada responden tujuan dari penelitian ini dan cara pengisian kuesionernya.  

 

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3.1 Karakteristik Responden 

Responden yang diberikan kuesioner terbagi dalam 2 kelompok, satu 

kelompok dari pegawai PT Semen Gresik dan kelompok yang lain berasal dari 

ekspeditur, direncanakan kuisioner dibagikan kepada 20 responden.  

Responden ekspeditur dipilih dari 24 perusahaan ekspeditur yang terdaftar 

di PT Semen Gresik, kombinasi dari ekspeditur besar (dengan indeks muatan 

diatas 4.000 ton perhari) hingga kecil ( dengan indeks muatan sekitar 1000 ton 

perhari), namun  total indeks total muatan responden yang hadir mempunyai 

indeks volume muatan diatas 60% dari seluruh pengiriman dari pabrik Tuban 

(lihat Tabel 4.2)  dengan jabatan kepala cabang atau kepala operasional, 
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sedangkan dari PT Semen Gresik adalah personil (bukan tenaga  qaqkontrak) 

yang berhubungan langsung dengan pengiriman dan mempunyai jabatan 

setidaknya supervisor atau Kepala Regu dan dari unit kerja Pengiriman, 

Penyerahan, Distribusi dan Pabrik.  

Dari 20 responden kuisioner yang diharapkan datang, hanya 1 responden 

yang tidak hadir, berasal dari ekspeditur, sehingga kuisioner yang kembali 

berjumlah 19 kuisioner (95%), dengan jabatan sesuai yang diharapkan, sehingga 

jumlah dan karakter responden sudah sesuai. Karaketeristik dari 19 orang 

responden untuk pengisian Kuesioner I yang dikelompokkan berdasarkan latar 

belakang pendidikan, pengalaman kerja transportasi, pengalaman kerja di 

distribusi transportasi, pengalaman kerja, dan tempat kerja pada proses distribusi 

semen di Pabrik Tuban PT. Semen Gresik. dapat digambarkan dalam Gambar 4.2.   

 

Tabel 4.2 Indeks Angkutan dari Ekspeditur  

No Ekspeditur  
Indeks Angkutan 

Harian  

Estimasi 

Muatan 

(Ton/Hari) 

1 SILOG (Varia Usaha) 25,6% 7.200 

2 SIBA 5,6% 1.575 

3 Bali Age 8,4% 2.368 

4 KWSG 14,2% 4.000 

5 Lintas 3,6% 1.024 

6 SBS 5,6% 1.575 

7 LSIB 12,7% 3.570 

8 Surya Kencana 1,4% 384 

9 Adil 5,6% 1.575 

10 lain ( 15 perusahaan ) 17,2% 4.850 

    100,0% 28.121 

 

Ekspeditur no 1 sampai dengan no 9 yang menjadi responden kuesioner, 

dari tabel bisa diketahui, responden kuisioner mempunyai andil (proporsi) 

pengiriman sebesar 82% , sehingga mewakili untuk menjawab atau mengetahui 

permasalahan distribusi. 
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Sedangkan dari sisi PT Semen Gresik responden kuisioner berasal dari 

unit kerja Distribusi (1 orang dari 3 orang ) , unit Penyerahan dan Pabrik ( 3 orang 

dari 8 orang) , unit pengiriman ( 6 orang dari 9 orang) ,  

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa sebanyak 52,63% dari 

responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, 31,57%  berpendidikan 

SMA/SMK, 10,52% berpendidikan Diploma, sedangkan sisanya sebanyak 5,26% 

berpendidikan Pasca Sarjana. 

Untuk karakteristik Responden berdasarkan Pengalaman Kerja 

Transportasi selama < 5 tahun dengan persentase 31,57%, pengalaman 5-10 tahun 

dan > 20 tahun sebanyak 21,05%, pengalaman 16-20 tahun sebanyak 15,79%, 

sedangkan pengalaman 11-15 tahun dengan persentase 10,52%. 

Responden berdasarkan Pengalaman Kerja Distribusi Transportasi selama 

12-20 tahun dan > 20 tahun dengan persentase 31,57%, untuk pengalaman < 5 

tahun dengan nilai 21,05%, pengalaman 8-11 tahun dengan 10,52%, dan sisanya 

5-7 tahun dengan persentase 5,26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Identitas Responden 

Sedangkan untuk responden yang didasarkan atas Pengalaman Kerja 

selama > 20 tahun 57,89%, pengalaman kerja selama 16-20 dan 11-15 tahun 

dengan nilai persentase sebesar 15,79%, dan pengalaman selama 5-10 tahun 
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sebesar 10,52%. Karakteristik responden yang berdasarkan tempat bekerja pada 

PT Semen Gresik  sebesar 52,63% dan untuk ekspeditur sebesar 47,37%. 

Dengan memperhatikan komposisi latar belakang pendidikan, pengalaman 

kerja transportasi, pengalaman kerja di distribusi transportasi, pengalaman kerja, 

dan tempat kerja dapat disimpulkan bahwa semua responden memiliki kompetensi 

untuk menentukan nilai severity, occurrence dan relevansi dari suatu risiko yang 

diteliti. 

Sedangkan untuk karakteristik responden berdasarkan perilaku kerja, 

antara lain : 

1. Armada truk semen yang ditangani per hari 

Peneliti ingin mendapatkan gambaran dari peserta kuisioner berapa banyak 

truk yang datang perharinya, dengan mengetahui jumlah truk harian yang 

dikelola sebagai pendekatannya. Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa 33% 

respondens menangani >51 truk per hari dan 22% menangani 36 – 50 truk 

perhari, hal ini mengartikan 55% responden (ekspeditur) mampu 

mendatangkan diatas 36 truk perhari ke pabrik Tuban, dan itu sudah 

mencukupi kebutuhan pabrik Tuban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Armada truk semen yang ditangani per hari  
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2. Kewenangan memindahkan truk dari dan ke Tuban 

Pada Gambar 4.4 menunjukkan 63% responden memiliki kewenangan 

melakukan pengaturan alokasi truk ke dan dari pabrik Tuban, sehingga jika 

terjadi kekurangan truk, koordinasi penambahan truk cenderung mudah 

didapat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kewenangan memindahkan truk dari dan ke Tuban 

 

3. Pelangggan yang harus dikirimi perhari (bukan kota) 

Pada gambar 4.5 menunjukkan berapa banyak (terutama ekspeditur) alamat 

tujuan kirim semen zak yang dilayani setiap harinya. Data yang didapat 

menunjukkan hanya 22% ekspeditur yang mampu mengirim ke lebih dari 36 

alamat dalam setiap harinya. Data di gambar 4.5 untuk melihat dari sisi yang 

lain terkait dengan data di item no 1 atau gambar 4.3 terkait jumlah truk yang 

ditangani perhari, ternyata dari 63% ekspeditur yang dalam kesehariannya 

mengelola lebih dari 36 truk ternyata dalam keseharian pengiriman hanya 22% 

ekspeditur yang mengirim dengan jumlah alamat kirim diatas 36 alamat 

tujuan.  Hal ini menunjukkan truk yang disiapkan setiap harinya masih belum 

mencukupi, karena dalam setiap harinya diperlukan sekitar 556 truk untuk 

tujuan kirim sekitar 130 alamat dengan volume sekitar 20.500 ton  
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Gambar 4.5 Pelangggan yang harus dikirim perhari (bukan kota) 

 

4. Alat Kontrol Kerja 

Gambar 4.6 Alat Kontrol Kerja, untuk mengetahui apakah responden dalam 

bekerja mempunyai alat kontrol atau sistem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Alat Kontrol Kerja 

5. Ketersediaan data stok gudang setiap hari 

Untuk mengetahui aktifitas responden dalam proses pengiriman apakah juga 

memperhatikan faktor lain. 
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Gambar 4.7 Ketersediaan data stok gudang setiap hari 

 

6. Pengetahuan jumlah truk yang mengantri bongkar 

Untuk mengetahui apakah responden dalam proses pengiriman juga memantau 

status muatan truk apakah muatan sudah terbongkar atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pengetahuan jumlah truk yang mengantri bongkar 

 

Dari uraian serta gambar diatas dengan responden yang 100 % responden 

sudah mempunyai pengalaman kerja di atas 5 tahun dan 79%-nya responden 

mempunyai pengalaman terkait distrbusi dan transportasi serta yang 68% 

responden yang mempunyai pengalaman kerja diatas 10 tahun terkait 

transpportasi. Sehingga responden bisa dianggap mampu untuk melakukan 
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penialain risiko severity (S), occurrence (O) serta Relevansi dari Distribusi semen 

zak.  Pada Tabel 4.3 sampai dengan 4.6 menyajikan jenis-jenis risiko yang 

dimintakan pendapat (rating) kepada masing-masing responden.  

 

Tabel 4.3 Materi Kuisioner 

Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No 

Penyebab 

Risiko 
Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence) 

PRODUKSI SEMEN          

Produksi 

semen 

Semen kemasan 

tidak tersedia tepat 

waktu 

 1 Penurunan 

produksi semen 

    

     2 Packer rusak      

     3 Palletizer tidak 

berfungsi 

    

     4 Kantong tidak 

tersedia / kurang 

/ tidak sesuai 

    

     
 

      

Produksi 

Semen 

Kantong 

Jumlah 

pengiriman tidak 

sempurna 

 5 Kantong pecah     

     6 Counter 

produksi tidak 

akurat 

    

  Berat tidak sesuai  7 Kalibrasi packer 

tidak sesuai 

    

     8 Kantong tidak 

sesuai 

    

            

Pemuatan 

semen ke 

truk 

  

Waktu pemuatan 

semen ke truk 

lebih lama. 

 9 Palletizer / kuli 

muat tidak siap  

    

 10 Forklift tidak 

berfungsi 

    

     11 Hujan, bak truk 

basah/ palet 

basah/ truk 

didepannya 

lambat keluar 
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Tabel 4.4 Materi Kuisioner (Lanjutan) 

Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No Penyebab Risiko Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence) 

ORDER PEMBELIAN SEMEN        

Pemenuhan 

order 

pembeliaan 

semen. 

  

Ketersediaan 

Order Pembelian 

Semen. 

 12 Kontrol ketersediaan 

Order Pembelian 

semen kurang 

   

   13 Bank garansi habis 

atau overdue. 

   

     14 Data Order Pembelian 

tidak terlihat di sistem 

   

Manajemen 

pengelolaan 

persediaan 

semen 

Persediaan 

gudang tidak 

terjaga (terlalu 

penuh atau 

kosong) 

 15 Tidak ada informasi 

yang akurat tentang 

persediaan semen 

    

     16 Hampir tidak adanya  

estimasi penurunan 

persediaan  

    

 

  

Truk tertahan di 

gudang 

 17 Semen dari truk tidak 

langsung dibongkar 

tapi menunggu order 

dari toko 

    

     18 Order Pembelian tetap 

terbit walaupun 

Gudang penuh / sudah 

terisi 50% 

    

     19 Kuli bongkar tidak 

ada / kurang 

    

Lokasi 

Gudang 

Kesalahan 

pemilihan atau 

kedatangan truk 

 20 Data base gudang 

sudah tidak relevan 
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Tabel 4.5 Materi Kuisioner (Lanjutan) 

Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No Penyebab Risiko Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence) 

TRANSPORTASI 

Ketersediaan 

Truk 

Truk tidak 

cukup tersedia. 

 21 Tidak bisa 

memperkirakan 

waktu, jumlah dan 

type truk yang akan 

datang di pabrik. 

    

     22 Type truk yang 

datang tidak sesuai 

dengan order 

pembelian 

    

     23 Order Pembelian 

semen tidak segera 

diketahui sehingga 

kebutuhan truk tidak 

diketahui 

    

  Keterlambatan 

kedatangan truk 

di pabrik 

  

 24 Truk tertahan di 

gudang / toko 

distributor 

    

 25 Armada masih 

menunggu muatan 

balik 

    

     26 Sopir pulang ke 

rumah / sopir lelah. 

   

     27 Truk rusak    

     28 Jalan macet     

Pengiriman 

semen 

Kesiapan 

armada 

 29 Sopir menolak tujuan 

kirim 

  

     30 Pengurus sopir tidak 

siap ditempat 

    

     31 Truk rusak     
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Tabel 4.6 Materi Kuisioner (Lanjutan) 

Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No Penyebab Risiko Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence) 

  Pengiriman 

(perjalanan) semen 

tidak segera 

dilakukan. 

 32 Sopir tidak 

segera berangkat 

    

   33 Kebijakan 

perusahaan 

ekspeditur untuk 

berhenti di pool 

    

     34 Kendaraan rusak     

     35 Sopir pulang ke 

rumah 

    

     36 Menunggu BBM 

/ uang saku 

    

         

PEMUATAN SEMEN KE TRUK  

Loading 

Semen 

(pemberian 

DO / 

matching) 

Proses matching 

truk tidak sesuai 

dengan kondisi 

pasar.  

  

 37 Petugas PTSG 

tidak tanggap 

    

 38 Petugas 

ekspeditur tidak 

tanggap 

    

     39 Sistem kurang 

optimal 

    

  Proses matching 

lama 

 40 Informasi 

pencapaian 

kiriman, tidak 

langsung tersedia 

    

    

         

4.3.2 Hasil Penilaian Kuesioner 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang pertama adalah pemetaan 

aktivitas distribusi. Proses memperoleh informasi untuk tujuan pemetaan ini 

dilakukan dengan cara wawancara. Setelah diperoleh peta proses selanjutnya 

dilakukan identifikasi dan pengukuran  kejadian risiko dan agen risiko. 

Pengukuran ini dilakukan untuk menentukan skala severity (tingkat keparahan) 

dari hasil identifikasi kejadian risiko dan untuk menentukan skala occurance 

(tingkat kemungkinan terjadi) dari agen risiko. 
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Hasil rekapitulasi data dari Kuesioner I yang sudah diisi oleh masing-

masing responden digunakan untuk menentukan nilai severity (S), occurrence (O), 

dan relevansi (R)) untuk setiap risiko pada masing-masing bagian yang diteliti. 

Nilai Relevansi (R) merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa kuat 

berpengaruhnya (hubungannya) suatu kejadian risiko dengan penyebab risiko 

distribusi semen zak.  

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Relevansi Kejadian Risiko 

No Kejadian Risiko 

PTSG EKSPEDITUR Rata-

rata 

PTSG 

Rata-

rata 

Eksped

itur 

Rata-

rata 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Penurunan produksi semen 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 

2 Packer rusak  9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 

3 Palletizer tidak berfungsi 3 3 3 9 9 1 3 3 3 3 9 3 3 0 9 9 9 9 9 4 7 5 

4 
kantong tidak 

tersedia/kurang/tidak sesuai 
9 9 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 

5 Kantong pecah 1 3 1 9 3 1 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9 3 9 9 3 6 4 

6 Counter produksi tidak akurat 1 3 1 3 3 1 3 3 9 1 9 3 3 3 9 9 3 9 9 3 6 4 

7 Kalibrasi packer tidak sesuai 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 9 9 4 6 5 

8 Kantong tidak sesuai 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 9 3 9 3 3 3 3 9 9 2 6 4 

9 Palletizer/ kuli muat tidak siap 3 3 1 9 3 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 9 9 5 8 6 

10 Forklift tidak berfungsi 3 3 1 9 1 3 3 3 1 1 9 9 9 9 3 3 9 9 9 3 8 5 

11 

Hujan, bak truk basah/palet 

basah/truk didepannya lambat 

keluar 

3 3 3 3 3 3 9 9 1 3 3 9 9 9 9 3 9 9 9 4 8 6 

12 
Kontrol ketersediaan order 

pembelian semen kirang 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 9 9 4 7 

13 Bank garansi habis atau overdue 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

14 
Data Order pembelian tidak 

terlihat disistem 
3 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 3 9 3 3 3 3 3 9 8 5 6 

15 
Tidak ada informasi yang akurat 

tentang persediaan semen 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 3 3 9 6 8 

16 
Hampir tidak adanya estimasi 

penurunan persediaan  
9 3 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 3 9 3 3 3 3 3 8 5 6 

17 

Semen dari truk tidak langsung 

dibongkar tapi menunggu order 

dari took 

9 9 9 3 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 

18 

order pembelian tetap terbit 

walaupun gudang penuh / sudah 

terisi 50% 

9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 

19 Kuli bongkar tidak ada 9 9 3 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 

20 
Data base gudang sudah tidak 

relevan 
3 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 8 7 7 
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Tabel 4.8 Hasil Penilaian Relevansi Kejadian Risiko (Lanjutan) 

No Kejadian Risiko 

PTSG EKSPEDITUR Rata-

rata 

PTSG 

Rata-

rata 

Eksped

itur 

Rata-

rata 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

21 

Tidak bisa memperkirakan 

waktu, umlah dan type truk yang 

akan datang di pabrik 

9 3 9 9 9 9 3 9 3 9 3 9 9 9 9 3 3 9 3 7 6 7 

22 
Type truk yang datang tidak 

sesuai dengan order pembelian 
9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 3 3 9 9 9 3 9 9 9 7 7 7 

23 

Order pembelian semen tidak 

segera diketahui sehingga 

kebutuhan truk tidak diketahui 

3 9 9 3 9 9 3 3 3 9 9 3 9 9 9 3 9 9 3 6 7 6 

24 
Truk ertahan di gudang / toko 

distributor 
9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 

25 
armada masih menunggu muatan 

balik 
8 9 9 3 9 9 9 9 3 9 9 3 9 9 3 3 3 1 3 8 5 6 

26 
Sopir pulang ke rumah / sopir 

lelah 
3 9 9 3 9 3 9 9 3 9 3 3 9 9 3 3 3 3 3 7 4 6 

27 Truk rusak 3 9 9 9 9 3 3 3 1 3 9 1 9 9 3 3 3 3 3 5 5 5 

28 Jalan macet 1 9 9 3 9 1 3 3 1 3 3 1 9 9 3 3 3 3 3 4 4 4 

29 Sopir menolak tujuan kirim 3 9 9 3 9 1 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 3 9 3 5 5 5 

30 
Pengurus sopir tidak siap 

ditempat 
3 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 1 9 9 3 3 1 9 3 5 5 5 

31 Truk rusak 1 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 9 3 3 3 3 3 6 4 5 

32 Sopir tidk segera berangkat 9 9 9 9 9 3 3 9 3 9 3 9 9 9 9 3 3 9 3 7 6 7 

33 
Kebijakan perusahaan ekspediur 

untuk berhenti di pool 
3 9 9 3 9 3 3 3 3 9 3 3 1 9 3 3 3 9 3 5 4 5 

34 Kendaraan rusak 3 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 3 3 9 3 5 6 6 

35 
Sopir pulang ke rumah / sopir 

lelah 
3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 3 3 3 9 9 3 3 9 3 6 5 6 

36 Menunggu BBM 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 9 9 3 3 9 3 5 6 5 

37 Petugas PTSG tidak tanggap 3 3 9 3 9 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 3 3 9 3 4 6 5 

38 Petugas ekspeditur tidak tanggap 3 9 9 9 9 1 9 9 3 3 3 3 9 9 9 3 3 9 3 6 6 6 

39 Sistem kurang optimal 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 1 3 3 9 3 3 3 9 3 5 4 5 

40 
Informasi pecapaian kiriman, 

tidak langsung tersedia 
3 3 9 3 9 9 9 3 3 3 3 9 3 9 9 9 3 9 3 5 6 6 

 

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa risiko yaitu 

menghitung seberapa besar dampak atau intensitas dampak atau intensitas 

kejadian mempengaruhi proses operasional. Setiap efek diberikan sebuah nilai 

severity (S) dari 1 (tidak ada bahaya) sampai 10 (gawat). Nilai-nilai severity di 

atas ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pada tingkat kerugian finansial yang 

akan ditanggung oleh perusahaan apabila risiko tersebut terjadi.  
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Tabel 4.9 Hasil Penilaian Dampak (Severity) 

Aktifitas Kejadian Risiko 
PTSG EKSPEDITUR  Rata-

rata 

Rata-rata 

PTSG 

Rata-rata 

ekspeditur 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Produksi 

semen 

Semen kemasan 

tidak tersedia 

tepat waktu 

9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 10 8 5 8 7 8 9 8 

9 8 

Produksi 

Semen 

Kantong 

Jumlah 

pengiriman tidak 

sempurna 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 5 5 5 1 5 6 4 

3 4 

Berat tidak sesuai 7 5 3 6 3 7 5 5 5 3 5 2 2 5 5 7 2 5 6 5 5 4 

Pemuatan 

semen ke truk 

Waktu pemuatan 

semen ke truk 

lebih lama. 

9 6 3 9 3 8 9 7 8 8 8 8 8 8 9 9 7 8 6 7 

7 8 

Pemenuhan 

order 

pembelian 

semen 

Ketersediaan 

Order Pembelian 

Semen. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 9 

9 8 

Manajemen 

pengelolaan 

persediaan 

semen 

Persediaan 

gudang tidak 

terjaga  (terlalu 

penuh atau 

kosong) 

7 9 9 8 9 7 9 9 8 7 8 8 9 8 8 9 8 8 6 8 

8 8 

Truk tertahan di 

gudang 
9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 

9 9 

Lokasi 

Gudang 

Kesalahan 

pemilihan atau 

kedatangan truk 

5 9 7 7 9 5 9 9 7 7 8 9 9 8 9 9 6 9 7 8 

7 8 

Ketersediaan 

Truk 

Truk tidak cukup 

tersedia. 
7 9 9 9 9 9 9 9 7 7 8 9 9 8 9 7 6 9 7 8 

8 8 

Keterlambatan 

kedatangan truk di 

pabrik 

9 9 9 9 9 7 9 9 7 9 8 8 3 8 8 9 9 9 7 8 9 8 

Pengiriman 

semen 

Kesiapan armada 7 9 9 9 9 5 7 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 7 8 8 9 

Pengiriman 

(perjalanan) 

semen tidak 

segera dilakukan. 

9 9 9 8 9 9 9 9 7 9 8 8 9 8 9 8 8 9 6 8 9 8 

Loading 

Semen 

(pemberian 

DO / 

matching) 

Proses matching 

truk tidak sesuai 

dengan kondisi 

pasar.  

5 9 4 9 5 5 7 9 8 7 8 8 9 8 9 8 9 9 8 8 7 8 

Proses matching 

lama 
3 3 3 9 3 1 3 3 7 5 8 8 9 8 9 8 9 9 6 6 4 8 

 

 

Occurance adalah kemungkinan bahwa risiko tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama proses operasional. Occurance memiliki 

range rentang nilai mulai dari 1 hingga 10. Nilai-nilai occurance di atas ditentukan 

oleh perusahaan berdasarkan pada tingkat kecenderungan atau frekuensi 

terjadinya penyebab-penyebab risiko tersebut di perusahaan. 
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Tabel 4.10 Hasil Penilaian Occurrence 

No 
Kejadian 

Risiko  

PTSG EKSPEDITUR Rata-

rata 

PTSG 

Rata-

rata 

Ekspe 

ditur 

Rata-

rata 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Penurunan 

produksi 

semen 

5 3 5 5 5 4 5 5 1 2 3 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 

2 Packer rusak  5 3 6 3 6 4 6 6 3 2 6 3 4 3 9 5 5 3 5 4 5 5 

3 
Palletizer tidak 

berfungsi 
3 3 3 6 3 3 3 3 1 1 6 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 

4 

kantong tidak 

tersedia/kurang 

/tidak sesuai 

4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 6 2 2 6 3 4 5 3 3 3 4 3 

5 Kantong pecah 1 4 2 7 2 1 3 3 1 4 6 3 9 6 3 5 4 6 6 3 5 4 

6 

Counter 

produksi tidak 

akurat 

1 3 2 2 2 1 3 5 3 3 5 5 4 6 6 2 4 6 6 3 5 4 

7 

Kalibrasi 

packer tidak 

sesuai 

3 3 3 8 3 3 3 5 3 3 6 5 2 6 
 

3 4 6 2 4 4 4 

8 
Kantong tidak 

sesuai 
1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 6 3 2 3 6 3 4 6 2 2 4 3 

9 
Palletizer/ kuli 

muat tidak siap 
1 5 2 8 2 1 6 3 1 2 9 8 3 3 3 3 5 4 5 3 5 4 

10 
Forklift tidak 

berfungsi 
3 3 1 7 1 1 3 3 1 2 3 6 3 6 8 2 5 4 3 3 4 3 

11 

hujan, bak truk 

basah/palet 

basah/truk 

didepannya 

lambat keluar 

1 3 3 2 4 1 3 5 3 2 9 8 7 3 3 2 5 4 3 3 5 4 

12 

Kontrol 

ketersediaan 

order 

pembelian 

semen kirang 

5 5 5 3 4 5 6 5 1 3 3 3 2 3 4 4 3 5 8 4 4 4 

13 

Bank garansi 

habis atau 

overdue 

5 4 4 7 5 5 5 5 1 4 6 3 1 9 4 3 4 3 4 5 4 4 

14 

Data Order 

pembelian 

tidak terlihat 

disistem 

5 5 4 3 5 5 3 5 1 3 9 3 1 6 4 3 3 3 5 4 4 4 

15 

Tidak ada 

informasi yang 

akurat tentang 

persediaan 

semen 

9 8 6 8 7 9 9 7 3 3 6 5 6 6 6 5 5 5 6 7 6 6 

16 

Hampir tidak 

adanya 

estimasi 

penurunan 

persediaan  

9 7 6 7 6 9 9 8 3 4 6 5 6 6 6 4 4 5 5 7 5 6 

17 

Semen dari 

truk tidak 

langsung 

dibongkar tapi 

menunggu 

order dari toko 

8 7 5 6 8 9 9 7 7 7 5 9 7 6 7 9 9 8 5 7 7 7 
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Tabel 4.11 Hasil Penilaian Occurrence (Lanjutan) 

No 
Kejadian 

Risiko 

PTSG EKSPEDITUR Rata-

rata 

PTSG 

Rata-

rata 

Ekspe 

ditur 

Rata-

rata 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

18 

Order 

pembelian 

tetap terbit 

walaupun 

gudang penuh / 

sudah terisi 

50% 

1 8 7 7 6 9 9 8 7 8 5 9 9 6 7 9 9 8 7 7 8 7 

19 
Kuli bongkar 

tidak ada 
5 6 5 7 7 5 9 5 3 5 5 5 6 9 7 9 9 8 7 6 7 6 

20 

Data base 

gudang sudah 

tidak relevan 

3 6 5 5 7 9 9 8 3 3 3 8 2 6 9 9 6 5 5 6 6 6 

21 

Tidak bisa 

memperkirakan 

waktu, umlah 

dan type truk 

yang akan 

datang di 

pabrik 

9 8 6 6 7 9 9 8 3 6 6 6 4 6 7 7 6 4 5 7 6 6 

22 

Type truk yang 

datang tidak 

sesuai dengan 

order 

pembelian 

7 6 5 6 6 1 9 7 3 4 3 3 2 6 8 7 5 4 5 5 5 5 

23 

Order 

pembelian 

semen tidak 

segera 

diketahui 

sehingga 

kebutuhan truk 

tidak diketahui 

3 6 5 2 5 1 9 8 1 4 3 8 1 6 4 7 6 4 5 4 5 5 

24 

Truk ertahan di 

gudang / toko 

distributor 

9 8 5 7 6 5 9 8 3 5 3 9 4 3 6 7 7 9 8 7 6 6 

25 

armada masih 

menunggu 

muatan balik 

9 8 6 2 6 6 9 8 1 5 6 7 4 6 3 4 3 3 1 6 4 5 

26 

Sopir pulang 

ke rumah / 

sopir lelah 

3 8 5 2 5 2 9 8 3 4 9 7 6 3 4 4 3 8 4 5 5 5 

27 Truk rusak 1 8 5 8 5 5 3 5 1 4 3 7 2 6 4 4 3 5 2 5 4 4 

28 Jalan macet 1 8 5 2 4 4 3 5 1 4 3 7 2 3 4 4 3 6 1 4 4 4 

29 
Sopir menolak 

tujuan kirim 
3 6 5 2 6 1 3 5 1 2 3 5 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 

30 

Pengurus sopir 

tidak siap 

ditempat 

1 6 5 7 5 1 3 3 1 3 3 5 1 6 3 2 3 3 1 4 3 3 

31 Truk rusak 1 6 5 8 4 3 3 5 1 3 3 5 2 6 2 2 2 6 3 4 3 4 

32 

Sopir tidk 

segera 

berangkat 

5 6 6 7 7 5 3 5 9 5 5 3 4 3 7 4 4 4 3 6 4 5 

33 

Kebijakan 

perusahaan 

ekspediur 

untuk berhenti 

di pool 

5 6 6 2 6 5 5 3 3 5 3 3 1 6 3 5 5 4 2 5 4 4 
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Tabel 4.12 Hasil Penilaian Occurrence (Lanjutan) 

No 
Kejadian 

Risiko 
PTSG EKSPEDITUR 

Rata-

rata 

PTSG 

Rata-

rata 

Ekspe 

ditur 

Rata-

rata 

Total 

34 
kendaraan 

rusak 
3 6 5 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 6 3 5 4 6 2 4 4 4 

35 

Sopir pulang 

ke rumah / 

sopir lelah 

7 6 7 7 7 9 7 8 3 4 5 3 4 6 3 4 4 7 3 7 4 5 

36 
Menunggu 

BBM 
1 6 5 2 5 5 3 6 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 2 4 3 3 

37 
Petugas PTSG 

tidak tanggap 
1 6 4 2 4 5 3 3 3 2 3 5 1 3 3 1 1 5 3 3 3 3 

38 

Petugas 

ekspeditur 

tidak tanggap 

5 4 5 5 6 5 9 8 3 3 3 5 2 3 3 1 1 3 3 5 3 4 

39 
Sistem kurang 

optimal 
1 7 5 1 4 5 3 3 3 4 5 5 2 3 5 1 1 3 3 4 3 3 

40 

Informasi 

pecapaian 

kiriman, tidak 

langsung 

tersedia 

3 5 5 2 4 5 3 3 3 3 3 8 2 3 3 1 1 6 3 4 3 3 

 

4.4 Analisis Dan Interpretasi Data 

4.4.1 House of Risk Fase 1  

HOR fase 1 merupakan tahapan awal dari metode House of Risk, dimana 

HOR fase 1 ini merupakan fase identifikasi risiko yang harus diberikan prioritas 

untuk tindakan pencegahan. Langkah-langkah dalam HOR fase 1 ini adalah 

penilaian risiko yang meliputi penilaian tingkat dampak (severity), penilaian 

tingkat kemunculan (occurance), penilaian korelasi (relevansi) dan perhitungan 

nilai Aggregate Risk Priority (ARP), sehingga dapat diketahui agen risiko yang 

akan diberi tindakan pencegahan dengan mengurutkan nilai ARP. 

 

4.4.1.1 Penilaian Risiko 

Penilaian risiko adalah proses pemberian nilai atas dampak (severity) 

kepada kejadian risiko yang telah diidentifikasi, penilaian tingkat kemunculan 

kejadian (occurance) dari agen risiko dan penilaian tingkat korelasi (relevansi) 

antara kejadian risiko dan agen risiko. 

Agen risiko yang semula berjumlah 40 unit dilakukan evaluasi ulang. 

Untuk agen risiko yang penyebabnya relatif sama dilakukan pengelompokkan. 
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Hal ini dilakukan untuk memudahkan mendapatkan sumber agen risiko (20%) 

yang memiliki kontribusi besar . 

Tabel 4.13 Penyederhanaan Risk Agents 

RISK AGENTS SEMULA   
 RISK AGENTS BARU 

Kode 

Risk 

Agents  

Risk Agents 

 

 

 

Kode 

Risk 

Agents 

Risk Agents 

A1 Penurunan produksi semen 

 

 

 

A1 Produksi semen 

A2 Packer rusak 

 

 

 

A2 Packer 

A3 Palletizer tidak berfungsi 

 

 

 

A3 Palletizer / kuli muat 

A4 Kantong tidak tersedia / kurang / 

tidak sesuai 

 

 

 

A4 Kantong 

A5 Kantong pecah 

 

 

 

A5 Forklift 

A6 Counter produksi tidak akurat 

 

 

 

A6 Hujan / alam 

A7 Kalibrasi packer tidak sesuai 

 

 

 

A7 Order pembelian 

A8 Kantong tidak sesuai 

 

 

 

A8 Bank garansi 

A9 Palletizer / kuli muat tidak siap 

 

 

 

A9 Sistem 

A10 
Forklift tidak berfungsi 

 

 

 

A10 

Informasi inventory 

gudang 

A11 Hujan, bak truk basah/ palet 

basah/ truk didepannya lambat 

keluar 

 

 

 

A11 Perencanaan persediaan 

A12 Kontrol ketersediaan Order 

Pembelian semen kurang 

 

 

 

A12 Pembongkaran muatan 

A13 Bank garansi habis atau overdue. 

 

 

 

A13 Kuli bongkar 

A14 Data Order Pembelian tidak 

terlihat di sistem 

 

 

 

A14 Data base gudang 

A15 Tidak ada informasi yang akurat 

tentang persediaan semen 

 

 

 

A15 Kedatangan truk 

A16 Hampir tidak adanya  estimasi 

penurunan persediaan  

 

 

 

A16 Kesesuaian truk 

A17 Semen dari truk tidak langsung 

dibongkar tapi menunggu order 

dari toko 

 

 

 

A17 Muatan balik 

A18 Order Pembelian tetap terbit 

walaupun Gudang penuh / sudah 

terisi 50% 

 

 

 

A18 Sopir pulang 

A19 Kuli bongkar tidak ada / kurang 

 

 

 

A19 Truk rusak 

A20 Data base gudang sudah tidak 

relevan 

 

 

 

A20 Jalan 

A21 Tidak bisa memperkirakan waktu, 

jumlah dan type truk yang akan 

datang di pabrik. 

 

 

 

A21 Sopir 

MENJA
DI 
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Tabel 4.14 Penyederhanaan Risk Agents (Lanjutan) 

RISK AGENTS SEMULA  

  

RISK AGENTS BARU 

Kode 

Risk 

Agents  

Risk Agents 

   

Kode 

Risk 

Agents 

Risk Agents 

A22 Type truk yang datang tidak 

sesuai dengan order pembelian 

   

A22 Pengurus sopir 

A23 Order Pembelian semen tidak 

segera diketahui sehingga 

kebutuhan truk tidak diketahui 

   

A23 Berhenti di pool 

A24 Truk tertahan di gudang / toko 

distributor 

   

A24 BBM / uang saku 

A25 Armada masih menunggu muatan 

balik 

   

A25 Petugas PTSG 

A26 Sopir pulang ke rumah / sopir 

lelah. 

     A27 Truk rusak 

     A28 Jalan macet 

     A29 Sopir menolak tujuan kirim 

     A30 Pengurus sopir tidak siap 

ditempat 

     A31 Truk rusak 

     A32 Sopir tidak segera berangkat 

     A33 Kebijakan perusahaan ekspeditur 

untuk berhenti di pool 

     A34 Kendaraan rusak 

     A35 Sopir pulang ke rumah 

     A36 Menunggu BBM / uang saku 

     A37 Petugas PTSG tidak tanggap 

     A38 Petugas ekspeditur tidak tanggap 

     A39 Sistem kurang optimal 

     A40 Informasi pencapaian kiriman, 

tidak langsung tersedia 

      

4.4.1.2 Matriks House of Risk Fase 1 

Pemetaan pada model ini dilakukan dengan memasukan hasil pengukuran 

tingkat severity dari kejadian risiko dan occurance dari agen risiko serta 

mengukur korelasinya. Dari setiap risk event dan risk agent tersebut, maka 

kemudian dilanjutkan dengan pemetaan nilai Aggregate Risk Priority (ARP) 

MENJA
DI 
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dengan Matrik House of Risk (HOR) Fase 1. Matriks ini memetakan korelasi risk 

event dengan masing-masing risk agent. 

Tabel 4.15 Matriks HOR fase 1 

 

Risk Events 

Risk Agents 
 Si  

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 

Semen kemasan 

tidak tersedia tepat 

waktu 

9 9 5 8                                           8 

Jumlah pengiriman 

tidak sempurna 
  4   4                                           4 

Berat tidak sesuai   5   4                                           5 

Waktu pemuatan 

semen ke truk lebih 

lama. 

    6   5 6                                       7 

Ketersediaan Order 

Pembelian Semen. 
            7 9 6                                 9 

Persediaan gudang 

tidak terjaga  

(terlalu penuh atau 

kosong) 

                  8 6                             8 

Truk tertahan di 

gudang 
            9         8 8                         9 

Kesalahan 

pemilihan atau 

kedatangan truk 

                          7                       8 

Truk tidak cukup 

tersedia. 
            6               7 7                   8 

Keterlambatan 

kedatangan truk di 

pabrik 

                            8   6 6 5 4           8 

Kesiapan armada                                     5   5 5       8 

Pengiriman 

(perjalanan) semen 

tidak segera 

dilakukan. 

                                  6 6   7   5 5   8 

Proses matching 

truk tidak sesuai 

dengan kondisi 

pasar.  

                5                         6     5 8 

Proses matching 

lama 
                6                                 6 

Oj 4 4 3 3 3 3 4 5 4 7 7 7 6 6 7 5 6 5 5 4 3 4 5 4 3   

ARPj 294 488 253 303 95 115 791 341 499 433 357 534 401 335 880 301 309 449 593 126 331 307 186 171 122   

Pj 18 6 19 16 25 24 2 11 5 8 10 4 9 12 1 17 14 7 3 22 13 15 20 21 23   
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Dari Tabel 4.15 dilakukan pemetaan untuk mendapatkan peringkat risiko 

dengan cara melakukan  pengurutan dengan nomor satu untuk Risk Agents 

dengan mendasarkan ARP dengan nilai tertinggi. Selanjutnya dihitung Kumulatif 

ARP dan % kumulatif ARP untuk memperoleh prioritas risiko, dan diperoleh data 

seperti tabel dibawah :  

Tabel 4.16 Peringkat Risiko berdasar nilai Aggregate Risk Priority (ARP) 

No Risk Agents 
Risk 

Agents  
Peringkat 

Nilai 

ARP 

Kumulatif  

ARP 
% ARP 

% 

Kumulatif 

ARP 

KATEGORI 

1 Kedatangan truk A15 1 880 880 9,77% 9,77% 

PRIORITAS 

2 Order pembelian A7 2 791 1672 8,78% 18,55% 

3 Truk rusak A19 3 593 2265 6,58% 25,13% 

4 Pembongkaran muatan A12 4 534 2798 5,92% 31,05% 

5 Sistem A9 5 499 3297 5,53% 36,58% 

6 Packer A2 6 488 3785 5,41% 41,99% 

7 Sopir pulang (saat bongkar) A18 7 449 4234 4,98% 46,97% 

8 Informasi inventory gudang A10 8 433 4666 4,80% 51,77% 

9 Kuli bongkar A13 9  401 5067 4,45% 56,22% 

10 Perencanaan persediaan A11 10 357 5424 3,96% 60,18% 

11 Bank garansi A8 11 341 5766 3,79% 63,97% 

12 Data base gudang A14 12 335 6101 3,72% 67,69% 

13 Sopir tidak siap kirim A21 13 331 6432 3,67% 71,36% 

14 Muatan balik A17 14 309 6741 3,43% 74,79% 

15 Pengurus sopir A22 15 307 7048 3,41% 78,20% 

16 Kantong A4 16 303 7350 3,36% 81,55% 

NON 

PRIORITAS 

17 Kesesuaian truk A16 17 301 7651 3,34% 84,89% 

18 Produksi semen A1 18 294 7946 3,27% 88,16% 

19 Palletizer / kuli muat A3 19 253 8199 2,81% 90,97% 

20 Berhenti di pool A23 20 186 8384 2,06% 93,02% 

21 BBM / uang saku A24 21 171 8555 1,90% 94,92% 

22 Jalan A20 22 126 8681 1,39% 96,32% 

23 Petugas PTSG A25 23 122 8803 1,36% 97,67% 

24 Hujan / alam A6 24 115 8918 1,28% 98,95% 

25 Forklift A5 25 95 9013 1,05% 100,00% 

 

4.4.1.3 Evaluasi Risiko 

Pada tahap ini atas penilaian agent risiko yang telah didapatkan,  dicari 

agen risiko mana yang akan diberi penanganan dengan menggunakan diagram 
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pareto. Gambar 4.10 merupakan diagram pareto ARP dari seluruh agen risiko 

yang ada, pembuatan diagram pareto bertujuan untuk menentukan agen risiko 

mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prinsip pareto dengan aturan 

80/20 menggambarkan bahwa 80% kejadian risiko yang muncul berasal dari 20% 

agen risiko yang menyebabkannya. Artinya Risk Agent mana saja yang 

mempunyai kontribusi risiko hingga 80% terhadap perusahaan, namun pemilihan 

Risk Agents dengan kontribusi 80% kembali lagi kepada kebijakan perusahaan, 

karena makin banyak persoalan yang diselesaikan berarti makin banyak sumber 

daya yang perlu disediakan. 

Sehingga dari tabel 4.19 dan Gambar 4.9 bisa diketahui Risk Agent yang 

perlu penanganan lebih lanjut adalah dengan nomor urut 1 sampai dengan 15 , 

atau dimulai dari Risk Agent Kedatangan Truk (A15 , dengan  Kumulatif ARP 

9,77%) hingga Risk Agent  Pengurus Sopir (A22 , dengan Kumulatif ARP 78,2%)  

 

 

Gambar 4.9 Diagram Pareto HOR Fase 1 

 

4.4.2 House of Risk 2 

Tahapan kedua dalam metode House Of Risk yaitu HOR Fase 2. Pada 

tahap ini nantinya akan dipilih beberapa strategi penanganan yang dianggap 

efektif untuk mengurangi probabilitas dampak yang disebabkan oleh agen risiko. 
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Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini adalah dimulai dengan 

perancangan strategi penanganan, mencari besar hubungan antara strategi 

penanganan dengan agen risiko, menghitung nilai Total Effectiveness (TEk), 

Degree of Difficulty (Dk) dan rasio Effectiveness to Difficulty (ETDk) untuk 

mengetahui ranking prioritas dari strategi yang ada. 

 

4.4.2.1 Perancangan Strategi Penanganan 

Berdasarkan seluruh agen risiko yang diketahui maka akan 

direkomendasikan beberapa rencana straegi penanganan yang dapat 

memungkinkan untuk mengeliminasi atau menurunkan munculnya agen risiko 

tersebut. Rencana strategi diperoleh dengan cara melakukan FGD kembali dengan 

jajaran Pabrik Tuban dan Ekspeditur.  

Terdapat 9 (sembilan) strategi penanganan yang direkomendasikan untuk 

mengeliminasi atau menurunkan munculnya agen risiko. Berikut ini adalah tabel 

strategi penanganan : 

Tabel 4.17 Strategi Mitigasi Risiko 

Mk Rencana Mitigasi 

M1 Trayek dikelola sendiri 

M2 Order 1 bulan diberikan di awal bulan 

M3 Sopir tembak 

M4 Adanya sistem yang mudah 

M5 Kepastian pembongkaran 

M6 Pemilhan packer sendiri 

M7 Penerapan jam pengambilan 

M8 Kontrol gudang distributor 

M9 Kuli bongkar dikelola oleh ekspeditur 

 

4.4.2.2 Korelasi Strategi Penanganan dengan Agen Risiko 

Dalam menghubungkan risk agent dan risk mitigation dilakukan dengan 

prosedur yang sama seperti HOR fase 1 yaitu nilai korelasi pada matriks ini. 

Strategi yang akan diimplementasikan untuk mitigasi risiko dihitung berdasarkan 

total efektivitasnya. Efektifitas itu sendiri mempertimbangkan derajat kesulitan 

dari perusahaan yag sedang dilakukan pengukuran. Berikut ini adalah matriks 

House of Risk fase 2 : 
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Tabel 4.18 Strategi Penanganan 

No Risk Agents 

Preventive Action 

ARP Trayek 

dikelola 
sendiri 

Order 1 

bulan 

diberikan 
di awal 

bulan 

Sopir 

tembak 

Adanya 

sistem 

yang 

mudah 

Kepastian 

pembongkaran 

Pemilhan 

packer 
sendiri 

Penerapan 

jam 

pengambil

an 

Kontrol 

gudang 
distributor 

Kuli 

bongkar 

dikelola 
oleh 

ekspeditur 

1 
Kedatangan 

truk 
3 9 3 9 9     9 9 880 

2 
Order 

pembelian 
  1   3           791 

3 Truk rusak   1 1             593 

4 
Pembongkara
n muatan 

  3     3     1 9 534 

5 Sistem 3             3   499 

6 Packer           1       488 

7 Sopir pulang 1   3   9     1   449 

8 

Informasi 

inventory 
gudang 

  3   9 3       3 433 

9 Kuli bongkar               3   401 

10 
Perencanaan 

persediaan 
  9   3 1     1   357 

11 Bank garansi   1               341 

12 
Data base 

gudang 
1     3 3     1   335 

13 Sopir 1 3 3         3 3 331 

14 Muatan balik 3   1             309 

15 
Pengurus 
sopir 

3 1   1   3 3     307 

 

Total 
effectiiveness 

of action 
7.101 17.060 5.883 16.575 16.227 1.409 921 13.291 15.018 

 

 
Degree of 

difficulty 

preforming 

action 

 Low   Low   High   High   High   High   High   Medium   high  
 

 
3 3 5 5 5 5 5 4 5 

 

 

Effectiveness 

to difficulty 
ratio 

    2.367  5.687  1.177  3.315 3.245  282 184  3.323  3.004  
 

 
Rank of 
priority 

6 1 7 3 4 8 9 2 5 
 

 

Sumber : Pengolahan Data Risk Agent dan Strategi Mitigasi 
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Tahap pengerjaan matriks HOR fase 2 adalah sebagai berikut :  

1. Urutkan risk agent dengan nilai ARP terbesar (sebanyak 15 risk agents) untuk 

dimasukkan ke dalam tabel HOR fase 2  

2. Identifikasi strategi yang memungkinkan untuk mitigasi risiko (Mk)  

3. Tentukan relevansi antara tindakan strategi mitigasi dan dari setiap risk agent 

(Ajk). Ajk {0,1,3,9} dengan nilai 0 mengindikasikan tidak adanya korelasi 

diantara keduanya dnan nilai 1,3,9 menunjukkan korelasi rendah, sedang dan 

tinggi. Ajk juga mempresentasikan efektifitas dari aksi mitigasi risiko untuk 

mengurangu kecenderungan dari risk agent.  

4. Menghitung nilai Total Effectiveness (TEk), dengan rumus :  

TEk=ΣARPjxEjk (2)  

5. Memberikan pembobotan untuk Degree of Difficulty dalam melaksanakan 

tindakan mitigasi risiko dengan menggunakan skala 3 = low, mudah 

pelaksanaannya , 4 = medium dan 5 = high , sulit pelaksanannya.   

6. Menghitung ETD atau Ratio of Total Effectiveness (TEk) dengan Degree of 

Difficulty (Dk), dengan rumus :  

ETDk=TEk/Dk  

7. Menentukan prioritas dari setiap tindakan mitigasi, dimana peringkat pertama 

adalah aksi mitigasi dengan nilai ETD tertinggi.  

 

Tahapan strategi mitigasi adalah berdasarkan kepada tingkat kemudahan 

atau kesulitan yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengakhiri 

atau mengurangi risiko berdasarkan referensi dari penelitian ini. Tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan perangkingan ETD dari 

mitigasi ARP dari mulai yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Sehingga 

didapat Preventive Action sebagai usulan kebijakan rencana perbaikan sistem 

distribusi Pabrik Tuban PT. Semen Gresik  

 

 

 

 

 



84 

Tabel 4.19 Peringkat Mitigasi Risiko  

Rank 

of 

priority 

Preventive Action 

Total 
effectiiveness 

of action.  

(Tk) 

Degree of 
difficulty 

preforming 

action 

Effectiveness 

to difficulty 

ratio(ETD) 

1 
Order 1 bulan diberikan 

di awal bulan 
17.060  Low  3 

                    

5.687  

2 
Kontrol gudang 

distributor 
13.291  Medium  4 

                    

3.323  

3 
Adanya sistem yang 

mudah 
16.575  High  5 

                    

3.315  

4 
Kepastian 

pembongkaran 
16.227  High  5 

                    

3.245  

5 
Kuli bongkar dikelola 

oleh ekspeditur 
15.018  high  5 

                    

3.004  

6 Trayek dikelola sendiri 7.101  Low  3 
                    

2.367  

7 Sopir tembak 5.883  High  5 
                    

1.177  

8 
Pemilihan packer 

sendiri 
1.409  High  5 

                       

282  

9 
Penerapan jam 

pengambilan 
921  High  5 

                       

184  

 

 

4.5 Pembahasan  

Dari Tabel 4.23, didapat 9 preventive action sebagai mitigasi risiko 

distribusi semen, namun dari 9 preventive action dengan mendasarkan nilai 

Effectiveness to difficulty ratio (ETD)-nya, tidak semua preventive action  

diusulkan untuk dijalankan sebagai mitigasi risiko, karena faktor kesulitan yang 

tinggi (nilai 5) atau  nilai Effectiveness to difficulty ratio (ETD)  relatif rendah 

walaupun mempunyai faktor kesulitan yang rendah. Untuk itu preventive action 

yang diusulkan sebagai kebijakan mitigasi risiko distribusi semen zak no 1 sampai 

dengan 6 sesuai Tabel 4.23 

1. Order 1 bulan diberikan di awal bulan 

Maksud dari usulan ini order pembelian yang sebagai dasar proses 

pengiriman semen biasanya diberikan secara hariaan, sesuai volume pada hari 

pengiriman dirubah menjadi diberikan dalam bulanan, dengan volume sesuai 
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target bulanan. Dengan tujuan ekspeditur bisa memaksimalkan ritase truk, 

tidak ada persaingan antar ekspeditur yang hanya berujung ke penumpukan 

truk dan ekspeditur dalam setiap harinya wajib membuat laporan terkait truk 

antri bongkar, volume gudang, dan lain-lain , sehingga perusahaan ekspeditur 

diharapkan bisa ber-transformasi dari (tidak sekedar) perusahaan angkutan 

menjadi perusahaan logistik. 

2. Kontrol gudang distributor 

Maksud mitigasi ini adalah perusahaan ekspeditur walapupun tidak 

memiliki dan tidak mengoperasionalkan gudang distributor atau gudang toko, 

diwajibkan ikut memperhatikan tingkat persediaan gudang secara harian dan 

membuat pencatatan serta pelaporannya. Sehingga dengan juga mengetahui 

(ikut mengkontrol) persedian gudang distributor dan dijalankan secara 

bersamaan dengan metode “Order 1 bulan diberikan di awal bulan” maka 

tingkat efektifitas kendraan akan bertambah. 

3. Adanya sistem yang mudah 

Sistem diperlukan untuk mempermudah pekerjaan, menekan 

kesalahan, dan meningkatkan efektifitas. Sistem yang diperlukan setidaknya 

setidaknya bisa mengakomodasi keperluan prevention action 1 & 2, 

selanjutnya bisa dikembangkan kearah forecasting, berita acara penerimaan 

pengiriman semen zak, dan seterusnya. 

4. Kepastian pembongkaran 

Mitigasi risiko ini merupakan kebutuhan mendasar dari setiap proses 

angkutan,  jika ada proses pengiriman / angkutan selalu diharapkan muatannya 

segera dilakukan pembongkaran, sehingga kendaraan bisa segera kembali 

dimuati. 

Penyebab muatan tidak segera dibongkar salah satunya gudang penuh, 

kesiapan kuli bongkar, namun faktor turunannya perlu dilakuan pencarian 

kembali secara detil,  

5. Kuli bongkar dikelola oleh ekspeditur 

Ketersediaan (kesiapan) kuli bongkar saat proses distribusi merupakan 

salah satu mitigasi risiko distribusi semen zak, kebijakan ini jika dilakukan 

maka kepastian muatan bisa segera dibongkar lebih ada kepastian. Kebijakan 
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ini mempunyai nilai kesulitan 5, yang mempunyai pengertian sulit dalam 

penerapannya, terutama dalam faktor pengelolaan dan lokasi kerja. 

6. Trayek dikelola sendiri 

Mitigasi ini berupa sistem yang dikelola sendiri oleh perusahaan 

ekspeditur untuk memberikan kemudahan kepada ekspeditur untuk melakuan 

perubahan trayek atas truk yang dimiliki,  dimaksudkan jika mengantisipasi 

jika ada kelebihan truk dan truk tersebut membutuhkan trayek baru.  

7. Sopir tembak  

Mitigasi risiko ini untuk mempertahankan kesegaran sopir aslinya, 

diharapkan saat antri pengambilan semen didalam pabrik, sopir asli bisa 

istirahat dan proses pengambilan semen bisa dilakukan sopir pengganti ( sopir 

tembak). Proses ini seakan terlihat mudah, namun mempunyai faktor kesulitan 

tinggi, karena sopir tembak biasanya tidak mempunyai dedikasi dan tanggung 

jawab pengendaraan yang baik, sehingga tidak baik terhadap faktor 

keselamatan dan keamanan pabrik, sehingga jika kebijakan ini dijalankan 

perlu perusahaan perlu menetapkan prosedur dan aturannya.  

8. Pemilihan packer sendiri 

Mitigasi ini dimasukkan untuk memindahkan beban kerja seksi 

penyerahan ke ekspeditur, diharapkan perusahaan ekspedtur lebih aktif dalam 

pengelolaan armadanya termasuk lokasi pengambilan semen. 

9. Penerapan jam pengambilan 

Mitigasi risiko ini ditujukan agar truk dengan tujuan tertentu, waktu 

pengambilan semennya sudah dialokasikan, dengan tujuan jam truk tiba 

dilokasi tidak menunggu terlalu lama. Mitigasi ini mempunyai kesulitan 5 

(tinggi) , jika perusahaan akan melaksanakan perlu melakukan evaluasi 

banyak hal, seperti risiko packer kosong, faktor jalan (kemacetan), dll. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Studi ini mengangkat masalah risiko pada proses distribusi semen di PT. 

semen Gresik Pabrik Tuban. Studi menggunakan pendekatan House of Risk 

(HOR) untuk memprioritaskan agen risiko yang perlu ditangani serta menentukan 

aksi mitigasi yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kejadian 

risiko yang telah dilakukan pada distribusi semen zak dari pabrik Tuban PT 

Semen Gresik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada aktfititas distribusi semen zak yang diteliti dapat diidentifikasi adanya 14 

kejadian risiko dengan 40 penyebab risiko (risk agents) dengan menggunakan 

metode House of Risk (HoR). Sebagian dari kejadian risiko yang sangat 

berpengaruh pada distribusi semen adalah kedatangan truk dan order 

pembelian yang kedua-duanya relative tidak pasti. 

2. Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) yang selanjutnya diolah 

dengan metode HoR fase 2 diperoleh sejumlah usulan mitigasi serta prioritas 

dari masing-masing usulan mitigasi tersebut. Diantara usulan mitigasi yang 

prioritasnya tinggi adalah pelanggan yang diminta untuk menyampaikan order 

satu bulan di awal bulan serta adanya kontrol yang lebih tinggi terhadap 

gudang distributor.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diusulkan beberapa langkah mitigasi risiko 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pengelolaan 

distribusi semen. Berikut adalah tiga rekomendasi tersebut: 

1. Memberikan porsi lebih luas ke perusahaan ekspeditur, dimana perusahaan 

ekspeditur tidak hanya bertindak sebagai perusahaan angkutan saja tapi 

sebagai perusahaan logistik terintegrasi. Dengan demikian PT. Semen Gresik 

sudah perlu memikirkan kebijakan baru terhadap pola angkutan maupun 

kemungkinan terintegrasikannya pengelolaan angkutan dan pergudangan. 
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2. Diusulkan dilakukan analisa secara lebih holistik tiga proses terkait distribusi 

yaitu Distribusi, Penjualan dan Produksi karena tiga hal tersebut memang 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

3. Dari sisi pengembangan keilmuan, penelitian lanjutan bisa dilakukan untuk 

mencari formulasi yang tepat dalam menurunkan risiko transportasi dan 

logistik melalui integrasi antar proses dalam kegiatan distribusi dan 

transportasi. 
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LAMPIRAN 

 

A. KUESIONER 

 

STRATEGI OPTIMALISASI DISTRIBUSI SEMEN  
 

 

Kepada 

Yth. Saudara Responden 

di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Guna mendukung pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir 

dan mengevaluasi serta rencana perbaikan proses Distribusi & Transportasi di 

pabrik Tuban, mohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu guna mengisi 

kuesioner terkait Kajian Risiko dalam Strategi Optimalisasi Distribusi Semen di 

pabrik  Tuban. 

 Saya sangat mengharapkan kesediaan saudara untuk mengisi daftar 

pertanyaan ini dengan kejujuran, kemurnian dan keterus-terangan saudara dalam 

mengisi kuesioner, karena hal ini akan sangat mempengaruhi hasil penelitian 

secara keseluruhan dan perbaikan proses di Distribusi dan Transportasi. Saya 

menjamin bahwa semua jawaban dan identitas yang saudara berikan akan 

dirahasiakan. 

 Atas bantuan dan kesediaan saudara, saya ucapkan banyak terima kasih 

yang sebesar-besarnya. 

 

 

TTD. 

Peneliti 

 

 



KUISIONER 

 

Kajian Risiko Distribusi Semen dengan Menggunakan MetodeHouse of Risk 

berbasisFailure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Jurusan :  Manajemen Industri 

Program Studi :  Magister Manajemen Teknik   

  Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya 

 

1. Identitas Responden 

Bekerja di ○ Perusahaan Ekspeditur ○ PTSMI 

Pengalaman kerja yang sudah dimiliki selama ini :  

○ < 5 tahun ○ 11 – 15 tahun ○ > 20 tahun 

○ 5 – 10 tahun ○ 16 – 20 tahun 

Pengalaman kerja di bidang distribusi dan transportasi 

○ < 5 tahun ○ 8 - 11 tahun ○ > 20 tahun 

○ 5 - 7 tahun ○ 12 – 20 tahun 

Pengalaman kerja di bidang  transportasi : 

○ < 5 tahun ○ 11 – 15 tahun ○ > 20 tahun 

○ 6 – 10 tahun ○ 16 – 20 tahun 

Pendidikanterakhir  

○ SMA/SMK atau Sederajat ○ Sarjana (S1) 

○ Diploma (D1/D2/D3) ○ Pasca Sarjana (S2/S3) 

 

2. Perilaku pekerjaan 

Jumlah armada truk angkutan semen yang ditangani setiap harinya :  

○ < 20 truk ○ 21 – 35 truk ○ 36 – 50 truk ○ > 51 truk 

Apakah anda mempunyai kewenangan mendatangkan atau memindahkan truk 

ke dan dari pabrik Tuban?  ○ Ya ○ Tidak 

 

Setiap hari berapa pelanggan (bukan kota) yang harus anda kirim 

○ < 20 pelanggan ○ 21 – 35 pelanggan ○ 36 – 50 pelanggan  

○ > 51 pelanggan 



Apakah saudara dalam bekerja mempunyai alat kontrol untuk mencapai target 

kiriman?  ○ Ya ○ Tidak 

Alat kontrol tersebut  berupa :  ○ Program  ○ Manual 

  Komputer 

Jika YA , apakah pengoperasian alat kontrol tersebut cukup mudah untuk 

mengetahui pencapaian kiriman di setiap pelanggan?  ○ Ya ○ Tidak 

 

Apakah sudah ada data tentang stok setiap gudang dalam setiap harinya? 

○ Ada ○ Belum Ada 

 

Jika sudah ada apakah saudara menggunakan data tersebut untuk mengontrol 

kiriman? 

○ Ya ○ Tidak 

 

Apakah saudara setiap hari sudah mengetahui / mencari tahu berapa truk yang 

mengantri bongkar di pelanggan dan lokasinya?  ○ Ya ○ Tidak 

 

Apakah saudara mengetahui estimasi persediaan gudang dalam 2 – 4 hari 

kedepan?  ○ Ya ○ Tidak 

 

 

 



B. MATRIKS PENILAIAN DAMPAK, KEJADIAN DAN RELEVANSI 

 

Petunjuk pengisian: 

 

1. Pada kolom relevansi, berilah nilai skor sesuai tabel dibawa, jika Kejadian Risiko mempunyai relevansi dengan Penyebab 

Risiko pada proses distribusi semen. 

 

Nilai Skor Relevansi 

Kriteria Deskripsi 

0 Tidak terkait Tidak ada kaitan antara Kejadian risiko dengan penyebab  

1 Rendah Hubungan yang ada, jika gagal tidak berdampak signifikan<5% 

3 Sedang Hubungan yang ada, jika gagal bisa berdampak < 20% terhadap tujuan  

9 Tinggi Hubungan yang ada, jika gagal bisa berakibat fatal (>20%)  terhadap tujuan  

 

2. Isilah angka pada nilai skor risiko dampak (severity), dan kejadian (occurrence), sesuai dengan petunjuk tabel  (Liu & 

Yieh Lin, 2012) dibawah ini. 

 

3. Pada saat pengisian skor untuk dampak dan kejadiantanpa mempertimbangkan adanya safeguard (prosedur, Hazards 

Anaysis, JSA, PPHA –Planning Phase Hazard Analysis, dan lain-lain) (Prabowo, 2016). 

 

 



Nilai 

Skor 

Dampak (Severity) Kejadian (Occurrence) 

Kriteria Deskripsi Kriteria Deskripsi 

10– 9 Sangat tinggi 
Berdampak >15% dari targetdan 

tidak bisa diganti . 
Sangat mungkin terjadi 

Mungkin terjadi pada hampir semua kondisi 

/ setiap hari. 

8 – 7 Tinggi 
Berdampak 10%-15% berdampak 

terhadap target & tidak bisa diganti 

Kemungkinan akan 

terjadi 

Suatu kejadian yang akan terjadi pada 

beberapa kondisi 

6 – 5 Sedang 
Berdampak 5%-10% terhadap 

target 

Kesempatan sama antara 

terjadi atau tidak 

Suatu kejadian yang bisa terjadi atau tidak 

terjadi mempunyai kemungkinan yang 

sama 

4 - 3 Rendah Berdampak < 5% terhadap target 
Kemungkinan tidak 

akan terjadi 

Suatu kejadian yang kecil kemungkinan 

terjadinya 

2 – 1 Sangat rendah Berdampak tidak signifikan 
Sangat tidak mungkin 

terjadi 

Suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi 

pada beberapa kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No Penyebab Risiko Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence)  

PRODUKSI SEMEN 

Produksi semen Semen kemasan tidak 

tersedia tepat waktu 

 1 Penurunan produksi semen       

     2 Packer rusak        

     3 Palletizer tidak berfungsi       

     4 Kantong tidak tersedia / kurang / 

tidak sesuai 

      

              

Produksi Semen 

Kantong 

Jumlah pengiriman 

tidak sempurna 

 5 Kantong pecah       

     6 Counter produksi tidak akurat       

  Berat tidak sesuai  7 Kalibrasi packer tidak sesuai       

     8 Kantong tidak sesuai       

              

Pemuatan semen ke 

truk 

Waktu pemuatan semen 

ke truk lebih lama. 

 9 Palletizer / kuli muat tidak siap       

   10 Forklift tidak berfungsi 

 

      

     11 Hujan, bak truk basah/ palet basah/ 

truk didepannya lambat keluar 

      

 



Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) No Penyebab Risiko Relevansi 
Kejadian 

(Occurrence)  

ORDER PEMBELIAN SEMEN 

Pemenuhan order 

pembeliaan semen. 

  

Ketersediaan Order 

Pembelian Semen. 

 12 Kontrol ketersediaan Order 

Pembelian semen kurang 

     

   13 Bank garansi habis atau overdue.      

     14 Data Order Pembelian tidak terlihat 

di sistem 

     

               

Manajemen 

pengelolaan 

persediaan semen 

Persediaan gudang tidak 

terjaga (terlalu penuh 

atau kosong) 

 15 Tidak ada informasi yang akurat 

tentang persediaan semen 

      

     16 Hampir tidak adanya  estimasi 

penurunan persediaan  

      

        

  Truk tertahan di gudang  17 Semen dari truk tidak langsung 

dibongkar tapi menunggu order dari 

toko 

      

     18 Order Pembelian tetap terbit 

walaupunGudang penuh / sudah 

terisi 50% 

      

     19 Kuli bongkar tidak ada / kurang       

        

Lokasi Gudang Kesalahan pemilihan 

atau kedatangan truk 

 20 Data base gudang sudah tidak 

relevan 

     



 

Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) No Penyebab Risiko Relevansi 
Kejadian 

(Occurrence)  

TRANSPORTASI          

Ketersediaan Truk Truk tidak cukup 

tersedia. 

 21 Tidak bisa memperkirakan waktu, 

jumlah dan type truk yang akan 

datang di pabrik. 

      

     22 Type truk yang datang tidak sesuai 

dengan order pembelian 

      

     23 Order Pembelian semen tidak 

segera diketahui sehingga 

kebutuhan truk tidak diketahui 

      

               

  Keterlambatan 

kedatangan truk di 

pabrik 

  

 24 Truk tertahan di gudang / toko 

distributor 

      

 25 Armada masih menunggu muatan 

balik 

      

     26 Sopir pulang ke rumah / sopir lelah.      

     27 Truk rusak      

     28 Jalan macet       

             

Pengiriman semen Kesiapan armada  29 Sopir menolak tujuan kirim    

     30 Pengurus sopir tidak siap ditempat       

     31 Truk rusak       



Aktifitas Kejadian Risiko 
Dampak 

(Severity) 
No Penyebab Risiko Relevansi 

Kejadian 

(Occurrence)  

  Pengiriman (perjalanan) 

semen tidak segera 

dilakukan. 

 32 Sopir tidak segera berangkat       

   33 Kebijakan perusahaan ekspeditur 

untuk berhenti di pool 

      

     34 Kendaraan rusak       

     35 Sopir pulang ke rumah       

     36 Menunggu BBM / uang saku       

           

PEMUATAN SEMEN KE TRUK  

Loading Semen 

(pemberian DO / 

matching) 

Proses matching truk 

tidak sesuai dengan 

kondisi pasar.  

  

 37 Petugas PTSG tidak tanggap       

 38 Petugas ekspeditur tidak tanggap       

     39 Sistem kurang optimal       

               

  Proses matching lama  40 Informasi pencapaian kiriman, tidak 

langsung tersedia 

      

 

 

 

 

 



C. Profil Responden 

 



 



 



 

 


