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 ABSTRAK  
Manajemen dalam mengendalikan operasi risiko perusahaan dengan melakukan analisis risiko, evaluasi risiko, dan 

rencana mitigasi yaitu pengertian manajemen resiko. Perusahaan “TentangFurniture” merupakan salah satu 

perusahaan bergerak dibidang Industri mebel yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan 

dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi.  Adanya kurangnya quality qontrol mengakibatkan 

keterlambatan pengiriman produksi perusahaan sehingga diterapkan kebijakan quality control ketat pada setiap 

kegiatan perusahaan termasuk kegiatan pengadaan. Kebijakan ini meningkatkan risiko yang mungkin terjadi, 

sehingga diperlukan pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi. Metode House of Risk 

digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko dan agen risiko yang menyebabkannya, dan merancang langkah-

langkah mitigasi untuk mengatasi agen risiko tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 kejadian 

risiko dan 11 agen risiko yang teridentifikasi, dengan prioritas agen risiko yang ditangani adalah A11 (Kurangnya 

Quality Control) dan A1 (Kesalahan dalam pengukuran). Ada 5 langkah mitigasi yang direkomendasikan.  

 

Kata Kunci: House of Risk, Risk Management, Supply Chain Management 

 

1. Pendahuluan 

 Salah satu dari sektor industri yang terus berkembang di Indonesia yaitu industri mebel. Maka 

kebutuhan produk produk di indusri mebel terus meningkat karena sector industri selalu memberikan 

kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas di sector tersebut. Kemudian mebel di 

Indonesia berperan penting sebagai sebagai sumber deviasi bagi negara karena peminat produk tidak 

hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Keadaan ini membuat para produsen mebel terus 

bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen.  

Pengadaan yaitu dimana segala kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan 

jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang awalnya belum ada menjadi 

ada, menurut Subagya dikutip oleh (Dwiwanty, 2018:2). Kemudian pada besarnya pengaruh pengadaan 

terhadap keberlangsungan bisnis maka perusahaan juga membuat proses pengadaan membutuhkan 

pengandalian resiko yang baik. Lalu tanpa adanya manajemen resiko yang terstruktur maka akan 

berdampak pada kinerja perusahaan.  

“Definisi dari resiko dimana sebagai probabilitas kejadian yang menyebabkan kerugian dan 

besarnya potensi kejadian menurut (K. M. W., Pipeline, 2004). “𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖h𝑜𝑜𝑑 × 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒”. Menajamen risiko merupakan pembuatan keputusan dalam dunia yang penuh dengan 

ketidakpastian menurut (B.F , 2007).  Pengertian dari House of Risk yaitu pengembangan metode QFD 

(Quality Function Deplyoment) dan FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) digunakan untuk 

menyusun suatu kerangka dalam mengelola risiko. Metode tersebut bertujuan tidak hanya melakukan 

penanggulangan risiko tetapi juga melakukan penanggulangan terhadap penyebab risiko atau risk agent 

(P. L. and G. L., 2009).  Metode HOR memiliki 2 fase yaitu mengidentifikasi risiko, hasilnya berupa 

peringkat prioritas dari risk agent. Kemudian pada Fase kedua yaitu adanya penanganan risiko, hasilnya 

berupa rencana tindakan pencegahan terjadinya risk agent. Lalu dalam “Quality Function Deployment 
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(QFD) yaitu metodologi yang terstruktur dan digunakan pada proses perancangan dan pengembangan 

produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen kemudian mengevaluasi secara 

sistematis kapabilitas produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan” (C. L., 1995). 

Pengadaan   material   pada   rantai   pasok  merupakan  hal  penting  pada  proses  produksi,  

ketersediaan material akan mempengaruhi hasil proses  produksi.     Proses     produksi     akan terhambat 

apabila   material   yang   dibutuhkan tidak  tersedia   atau  terlambat.  Keterlambatan material  atau  tidak  

tersedianya  material  akan merugikan  perusahaan,  seperti  produksi  akan berhenti   dan   produk   tidak   

bisa   dikirimkan kepada  konsumen,  keterlambatan  pengiriman kepada  konsumen,  dan  kerugian  

pembayaran pekerja dan biaya produksi yang lainnya. 

Pada penelitian ini terdapat proyek pemesanan meja sekolah sebanyak 100 pcs dan diberikan 

tenggang waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pada proyek tersebut terdapat gangguan 

pada keterlambatan pengiriman meja sekolah. Keterlambatan tersebut dikarenakan pada kesalahan 

internal perusahaan pada proses produksi seperti kesalahan pemilihan kayu, kesalahan pengukuran, 

kesalahan finishing dan quality control yang mengakibatkan mundurnya penjadwalan pengiriman 

produksi pada perusahaan, berubahnya prioritas produksi, dan penurunan permintaan. Oleh  karena  itu  

pengelolaan  risiko pada proses produksi rantai  pasok  perlu  diperhatikan untuk  perbaikan  alur  bisnis  

dalam  memenuhi kebutuhan konsumen. 

Dinamika yang terjadi pada pengadaan menimbulkan berbagai risiko yang akan berdampak besar 

bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Penilaian risiko diperlukan untuk merancang tindakan 

pencegahan terhadap kemungkinan risiko dan dampak. “Model House of Risk (HOR) yaitu metode yang 

tepat untuk menawarkan kerangka kerja pada pengendalian risiko proaktif, memungkinkan perusahaan 

untuk mengembangkan aktivitas proaktif dalam menangani risiko yang timbul dari agen risiko” 
(Geraldine, 2009).   

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko dalam 

kegiatan produksi meja sekolah, menemukan agen risiko, atau penyebab risiko dari risiko yang muncul 

kemudian memberikan rekomendasi mitigasi risiko kepada perusahaan “tentang furniture” sehingga 

perusahaan dapat melakukan evaluasi pengadaan bahan baku secara proaktif untuk menghindari risiko 

yang dapat menghambat kegiatan produksi meja sekolah. 

 Perusahaan yang bernama “TentangFurniture” merupakan perusahaan yang belokasi di kota 

Jepara dan bergerak dibidang Industri mebel yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari 

kayu, rotan dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi.  

 

2. Metode 

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Fokus kajian dari penelitian ini adalah potensi risiko yang terjadi pada proses rantai pasok dari 

perusahaan industri mebel. Objek nya adalah perusahaan “tentang furniture” dimana perusahaan yang 

bergerak dalam bidang Industri furniture yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, 

rotan dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi. yang terletak di Kabupaten Jepara.  

2.2 Metode Pengumpulan Data  

Data-data yang diambil merupakan penunjang dalam penyusunan penelitian ini. Dalam proses 

pengumpulan data, maka perlu diketahui jenis dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Primer (Langsung)  

Data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti atau dikaji 

merupakan data primer. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi 
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langsung dan wawancara: observasi langsung dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

langsung melakukan observasi di lapangan. Data diperoleh dari hasil pengumpulan dara secara 

langsung dari perusahaan “tentang furniture”, Jepara Jawa Tengah. Kemudian wawancara ini 

dilakukan dengan cara tanya jawab atau bertatap muka langsung dengan sumber terpercaya untuk 

mendapatkan data.  

2. Sekunder (Tidak langsung) 

Data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian ini 

merupakan data sekunder. Kemudian data sekunder didapat melalui dalam metode kajian 

Pustaka. Lalu pada kajian Pustaka dilakukan dengan mendapatkan beberapa teori – teori yang 

dapat menunjang peneliti didalam melakukan penelitian ini. Serta mencari profil dan visi misi 

dari perusahaan “tentang furniture” dan mencari data historis yang biasanya telah disediakan oleh 

perusahaan terkait.  

2.2 Pengolahan Data 

2.2.1 House Of Risk (HOR) Fase 1 

Dalam teori pada House Of Risk (HOR) 1 yaitu tahapan awal dan HOR fase 1 merupakan “fase untuk 

mengidentifikasi guna menentukan agen resiko yang harus diberikan untuk pencegahan. Menurut 

B.F(2007) Langkah – Langkah House Of Risk (HOR) fase 1 meliputi sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi Risk Event dan Risk Agent  

2. Membangun matriks hubugan korelasi 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 dengan ketentuan, 0: tidak ada korelasi, 1: korelasi 

lemah, 3: korelasi sedang dan 9: korelasi kuat.  

3. Peringkat ARP dari masing-masing 𝐴𝑗. dan (4) Pembuatan diagram pareto 𝐴𝑗 (pemilihan prioritas 𝐴𝑗). 
2.2.2 House Of Risk (HOR) Fase 2 

Dalam teori pada House of Risk (HOR) fase 2 yaitu adanya perancangan strategi dalam penanganan, 

penilaian tingkat hubungan antara strategi penanganan dengan agen risiko yang ada, menghitung nilai 

Total Effectifness (TEk) dan Degree of Difficulty (Dk) serta menghitung rasio Effectifness to Difficulty 

(ETDk) untuk mengetahui rangking prioritas untuk dilakukan”. Menurut B.F (2007) Langkah – Langkah 

House Of Risk (HOR) Fase 2 meliputi:  

1. Menyusun mitigasi atau preventive action (𝑃𝐴𝑘)  didasarkan prioritas 𝐴𝑗.  
2. Hubungan korelasi 𝐴𝑗 dan 𝑃𝐴𝑘 dengan ketentuan 0, 1, 3 dan 9.  

3. Perhitungan nilai efektivitas total setiap 𝑃𝐴𝑘 dengan rumus:  𝑇𝐸𝑘 =∑(𝐴𝑅𝑃𝑗 ∙𝐸𝑗𝑘)  

4. Pengukuran derajat kesulitan penerapan 𝑃𝐴𝑘 dengan skala kesulitan penerapan 3: rendah, 4: sedang 

dan 5: tinggi. (M. C. P. & H. A., 2003) 

5. Perhitungan Effectiveness to difficulty ratio dengan rumus: 𝐸𝑇𝐷𝑘 = 
𝑇𝐸𝑘 (4) 𝐷𝑘 dan  

6. Peringkat prioritas 𝑃𝐴𝑘 berdasarkan nilai 𝐸𝑇𝐷𝑘 . 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan kegiatan produksi meja sekolah di perusahaan industry mebel 

“tentang furniture”. Penelitian ini dilakukan wawancara mengidentifikasi kejadian risiko dan agen risiko 

apa yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengadaan perusahaan. Kejadian risiko yang berhasil 

diidentifikasi dan dinilai keparahan risiko (Si) dapat dilihat pada tabel 1. 

Table 1. Identify Risk Events 

No. Risk Event (Ei) Severity of Risk (Si) 
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No. Risk Event (Ei) Severity of Risk (Si) 

E1 Ukuran yang tidak presisi 4 

E2 Finishing yang tidak rata dan kurang kering 4 

E3 Potongan kayu yang tidak sesuai 4 

E4 Project Delay 5 

E5 Terdapat defect  3 

E6 Melamin terlalu tebal 3 

E7 Paku yang masih terlihat  3 

E8 Lem meluber 3 

 

Agen risiko (Aj) yang berhasil diidentifikasi dan dinilai tingkat kejadiannya (Oj) dan tercantum pada 

Tabel 2. Nilai Aj dan Oj berdasarkan wawancara dengan manajer pengadaan. 

Tabel 2. Identification of Risk Agents 

No. Risk Agent (Aj) Oj 

A1 Kesalahan dalam pengukuran 4 

A2 Kesalahan pada teknik finishing  4 

A3 Kesalahan pada pemotongan 4 

A4 Tukang resign 4 

A5 Kesalahan pengemasan 3 

A6 Kesalahan teknik penyemprotan  3 

A7 Kesalahan pemasangan paku  3 

A8 Kesalahan teknik pengeleman  3 

A9 Kesalahan dalam pemilihan kayu 4 

A10 Kondisi cuaca 3 

A11 Kurangnya Quality Control 3 

 

3.1 Numerical Result 

House Of Risk (HOR Fase 1)  

Metode House Of Risk pada fase 1 dimana mengidentifikasi resiko untuk menentukan agen 

resiko yang diberikan prioritas untuk pencegahan. Langkah pada tahapam ini merupakan identifikasi 

resiko dan agen resiko, penilaian resiko yang meliputi nilai dampak (severity), tingkat kemunculan 

(occurance) dan tingkat korelasi (correlation) serta perhitungan  nilai Aggregate Risk Potential (ARP) 

sehingga dapat diketahui agen resiko yang menjadi prioritas berdasarkan nilai ARP.  

Selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran nilai korelasi (Rij) dan perhitungan nilai risk 

priority index (ARP). Nilai tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan prioritas 

pengelolaan risiko yang akan menjadi input untuk HOR Tahap 2. Pengukuran nilai korelasi dan 

perhitungan ARP dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. HOR Phase 1 Calculation 

Risk Event 

(Ei) 

Risk Agent (Aj)  Severity of 

Risk (Si) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

E1 9   9   3   3       9 4 

E2   9     3 9   1   9 9 4 

E3 9   9   9   1 9     9 4 

E4 9 9 9 9 9 3   9   9 3 5 

E5 3 3 9   9 9 9 9 9 3 9 3 

E6 9 9       9   9 9   9 3 
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Risk Event 

(Ei) 

Risk Agent (Aj)  Severity of 

Risk (Si) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

E7             9       9 3 

E8           1   9   3 9 3 

Occ (Oj) 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3  

ARP 612 468 576 180 396 324 94 498 216 270 693  

Priority 2 5 3 10 6 7 11 4 9 8 1  

 

Setelah semua risk agent dihitung nilai ARP, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan risk 

agent jika akan dilakukan tindakan mitigasi. Penentuan agen risiko tersebut menggunakan hukum Pareto. 

Tabel 4 merupakan perhitungan pareto agen risiko. Dari tabel 4 diperoleh bahwa 16% penyebab risiko 

berasal dari dua agen risiko yaitu kurangnya quality control (A11) dan kesalahan dalam pengukuran (A1). 

Tabel 4. Pareto Calculation 

Risk Agent Rank ARP ARP Cum. ARP % Persen Cum. Catergory 

A11 1 693 693 16,02% 16,02% 
Priority 

A1 2 612 1305 14,14% 30,16% 

A3 3 576 1881 13,31% 43,47% 

Non Priority 

A8 4 498 2379 11,51% 54,98% 

A2 5 468 2847 10,82% 65,80% 

A5 6 396 3243 9,15% 74,95% 

A6 7 324 3567 7,49% 82,44% 

A10 8 270 3837 6,24% 88,68% 

A9 9 216 4053 4,99% 93,67% 

A4 10 180 4233 4,16% 97,83% 

A7 11 94 4327 2,17% 100,00% 

 

 Setelah dilakukan pengolahan pada HOR tahap 1 dan mendapatkan nilai ARP, maka tahap 

mitigasi risiko selanjutnya dengan menggunakan HOR tahap 2 adalah penanganan (risk treatment). Risk 

agent yang teridentifikasi memiliki nilai ARP terbesar ditentukan oleh diagram pareto yang akan menjadi 

input pada HOR fase 2 yang merupakan prioritas risiko yang akan dimitigasi. 

 Berdasarkan perhitungan ARP pada HOR fase 1, dibuat diagram pareto untuk menentukan risk 

agent yang menyebabkan risiko pada sistem. Persentase 16% masuk di A11 dengan kumulatif hingga 

30,16% sehingga A11 termasuk dalam risk agent yang harus diperbaiki. Berikut adalah daftar agen risiko 

yang akan dimitigasi berdasarkan nilai ARP dengan menggunakan diagram pareto. 
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Gambar 1. Diagram Pareto 

 

House Of Risk (HOR Fase 2) 

Tahapan kedua dalam metode House of Risk adalah HOR fase 2 (fase penanganan risiko). Dalam 

HOR fase 2 ini akan ditentukan beberapa strategi penanganan dari agen risiko yang mendapatkan prioritas 

untuk ditangani. Tahap-tahap dalam HOR fase 2 yaitu perancangan strategi penanganan, penilaian tingkat 

hubungan antara strategi penanganan dengan agen risiko yang ada, menghitung nilai Total Effectifness 

(TEk) dan Degree of Difficulty (Dk) serta menghitung rasio Effectifness to Difficulty (ETDk) untuk 

mengetahui rangking prioritas untuk dilakukan.   

 Pada tahap ini, tindak lanjut terhadap agen risiko prioritas akan diberikan tindakan mitigasi untuk 

meminimalkan dampak dari agen risiko tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tindakan 

mitigasi yang ideal untuk mengatasi agen risiko prioritas. Identifikasi ini diperoleh melalui kegiatan 

brainstorming. Berikut Tabel 5 adalah tindakan mitigasi untuk mengatasi setiap agen risiko.  

Tabel 5. Identification of Mitigation Actions 

Risk Agent Mitigation Action Mitigation Code (PA) 

Kurangnya Quality Control 

(A11) 

Evaluasi kinerja karyawan PA1 

Membuat jadwal quality control setiap proses 

produksi 
PA2 

Kesalahan dalam 

pengukuran (A1) 

Meningkatkan ketelitian kinerja karyawan PA3 

Melakukan pengukuran kinerja karyawan PA4 
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Risk Agent Mitigation Action Mitigation Code (PA) 

Adanya quality control saat pengukuran PA5 

 

 Setelah dilakukan identifikasi aksi mitigasi, dilakukan pengukuran nilai korelasi antara aksi 

mitigasi dengan agen risiko prioritas. Nilai korelasi masih sama dengan nilai korelasi antara risk agent 

dan risk event. Selanjutnya dilakukan perhitungan derajat kesukaran (Dk). Derajat kesulitan ini sebagai 

gambaran tingkat kesulitan pelaksanaan aksi mitigasi. Skala nilai yang digunakan didasarkan pada skala 

nilai 3 bobot untuk aksi mitigasi yang mudah dilaksanakan, 4 untuk aksi mitigasi yang agak sulit 

dilaksanakan, dan bobot 5 untuk aksi mitigasi yang sulit dilaksanakan. 

 Langkah selanjutnya adalah menghitung efektivitas total (TEk) dengan menjumlahkan hasil nilai 

korelasi yang cocok dengan ARP masing-masing agen risiko prioritas. Setelah itu hitung nilai rasio 

efektivitas terhadap kesulitan (ETD) dengan membagi nilai TEk dengan Dk. Nilai Etd merupakan tolak 

ukur atau parameter tindakan mitigasi berdasarkan urutan kemudahan pelaksanaan, sehingga semakin 

tinggi nilai ETD maka tindakan mitigasi semakin dianggap ideal untuk dilaksanakan. Perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. HOR Phase 2 Calculation 

Risk Agent 
Mitigation Action (PAk) 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 ARP 

A11 9 9 9 
 

3 693 

A1 3 
 

9 9 9 612 

Total efectiveness of action 

(Tk) 
8073 6237 11745 5508 7587  

 

Degree of difficulty 

performing action (Dk) 
3 3 3 3 3  

 

Effecttiveness tu difficulty 

ratio (ETD) 
2691 2079 3915 1836 2529  

 

Rank 2 4 1 5 3 
 

 

Berdasarkan tabel tersebut, disimpulkan bahwa mitigasi yang paling ideal diambil rank 1 atau yang 

tertinggi untuk diterapkan perusahaan saat ini adalah peninjauan terhadap meningkatkan ketelitian kinerja 

karyawan (PA3). Tindakan mitigasi diurutkan dari yang memiliki nilai ETD terbesar hingga terkecil.  

 

4. Simpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan di perusahaa industry mebel “tentang 

furniture” terkait pengadaan meja sekolah, dapat disimpulkan bahwa risiko yang teridentifikasi 

kemungkinan besar akan muncul dalam kegiatan pengadaan perusahaa industry mebel 

“TentangFurniture”. Keuntungan menggunakan metode House of Risk adalah menghitung kemungkinan 

kejadian risiko yang disebabkan oleh beberapa agen risiko dan kejadian risiko yang menyebabkan 

beberapa kejadian risiko yang tidak diperhitungkan oleh metode pemetaan risiko lainnya. 

 Risk event pada pengadaan di perusahaa industry mebel “TentangFurniture” teridentifikasi 

sebanyak 8, sedangkan untuk risk agent teridentifikasi sebanyak 11 dan diprioritaskan untuk dimitigasi 
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berdasarkan nilai ARP sebanyak 2 yaitu risk agent A11 (Kurangnya Quality Control) dan A1 (Kesalahan 

dalam pengukuran). 

 Strategi mitigasi atau pencegahan yang diprioritaskan untuk mencegah penyebab risiko adalah 

melakukan meningkatkan ketelitian kinerja karyawan, evaluasi kinerja karyawan, adanya quality control 

saat pengukuran, membuat jadwal quality control setiap proses produksi dan melakukan pengukuran 

kinerja karyawan 
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