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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting 

dalam perekonomian Indonesia. Berbagai macam hasil pertanian dapat tumbuh 

dan dikembangkan untuk menunjang pendapatan daerah. Memiliki hasil 

pertanian yang berkualitas, waktu yang tepat dan tempat yang tepat akan 

memungkinkan perusahaan bertahan memenangkan persaingan bisnis dalam 

sektor pertanian (Mizmora, Adolfina dan Rudy, 2016). Menghadapi kondisi 

persaingan yang semakin tajam, diperlukan perencanaan bisnis yang tepat. 

Dalam perencanaan bisnis perusahaan tentunya membutuhkan pihak lain. 

Menurut Pujawan dan Mahendrawati (2010:4) Seluruh pihak mulai pemasok, 

manufaktur, distributor, retail, hingga konsumen masing – masing mempunyai 

peranan penting dalam menciptakan produk yang berkualitas, murah, cepat 

sehingga muncul suatu konsep yaitu Manajemen Rantai Pasokan (Supply 

Chain Manajement). 

Menurut Kertajaya dan hakim (2012) dalam Mizmora, Adolfina dan 

Rudy (2016) menyatakan bahwa Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain 

Management) saat ini tidak hanya diperlukan dalam ekonomi mikro, namun 

sudah meningkat ke tahap ekonomi makro suatu negara, hal ini sangat penting 

dalam peningkatan daya saing bangsa dalam tataran ekonomi global. Kekuatan 

daya saing akan memberikan Keunggulan Bersaing pada keberadaan bisnis 

tersebut. Keunggulan Bersaing merupakan arah strategi perusahaan yang 
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bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan, yaitu kinerja Perusahaan yang menghasilkan keuntungan (profit) 

relatif tinggi.  

Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Mangement) merupakan 

strategi yang cocok untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dapat ditunjang oleh beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Regina Suharto dan Devie (2013), Lisda 

Rahmasari (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan  signifikan antara 

supply chain mangement terhadap keunggulan bersaing dan kinerja 

perusahaan. 

Penerapan manajemen rantai pasokan (supply chain management) 

sangat diperlukan perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri yang 

berdampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan 

permasalahan rantai pasokan untuk memastikan bahwa manajemen rantai 

pasokan mendukung strategi yang dilakukan perusahaan (Heyzer dan Render, 

2005). Strategi perusahaan digunakan dalam pengembangan operasional 

perusahaan agar dapat bersaing dan menguasai posisi yang terdapat di pasar. 

Strategi keunggulan bersaing pada perusahaan diharapkan dapat 

mempertahankan posisi bersaingnya dalam menghadapi kompetitor dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target.  

Salah satu komoditas di Indonesia yang memiliki potensi besar yaitu 

apel. Apel adalah komoditas strategis dan merupakan hasil kebun yang 
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banyak dikelola di Indonesia. Salah satu wilayah yang mendukung untuk 

budidaya buah apel adalah Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Terbukti 

bahwa pada kecamatan tutur yang terdiri dari 12 desa hampir seluruh 

warganya berprofesi sebagai petani dan yang paling banyak terdapat di Desa 

Tutur yang sebagian besar  adalah petani apel.  

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa petani apel di desa 

tutur kecamatan tutur, mereka menyatakan bahwa saat ini para petani apel 

dalam keadaan yang buruk hal ini disebabkan oleh daya saing dan harga jual 

apel jauh dibandingkan  dengan apel impor. Dilihat dari segi sarana produksi 

dan teknologi untuk memproduksi apel impor jauh lebih unggul, bentuk dan 

warna apel impor lebih menarik.  

Membahas mengenai buah – buahan di Indonesia sangatlah menarik, 

dimana sekarang ini import produk buah – buahan terutama Apel di Indonesia 

sudah mulai mengancam, oleh karena itu Petani Apel di Desa Tutur 

kecamatan Tutur harus dapat menerapkan Supply Chain Management 

(Manajemen Rantai Pasokan) untuk dapat meningkatkan daya saing serta 

mengarahkan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan yaitu 

meningkatkan keuntungan, sehingga produsen menghasilkan buah apel yang 

tidak kalah dengan apel impor. 

Hingga saat ini belum banyak penelitian mengenai supply chain 

mangement produk buah terutama apel, maka berdasarkan latar belakang 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 
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“Pengaruh Supply Chain Management terhadap Kinerja Petani Apel 

melalui Keunggulan Bersaing ” studi pada Petani Apel di Desa Tutur  

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan” 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Supply Chain Management berpengaruh terhadap Kinerja Petani 

Apel ? 

2. Apakah Supply Chain Management berpengaruh terhadap Keunggulan 

Bersaing? 

3. Apakah Keunggulan Bersaing berpengaruh terhadap Kinerja Petani Apel? 

4. Apakah keunggulan Bersaing mampu memediasi Supply Chain 

Management terhadap kinerja petani apel? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan Informasi yang tepat 

untuk menganalisis data dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Supply Chain Management terhadap Kinerja 

Petani apel 

2. Untuk mengetahui pengaruh Supply Chain Management terhadap 

keunggulan Bersaing  
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3. Untuk mengetahui pengaruh keunggulan kompetitif terhadap Kinerja Petani 

apel 

4. Untuk mengetahui keunggulan kompetitif mampu memediasi Supply Chain 

Management terhadap kinerja petani apel 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Bagi Petani Apel  

Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan/saran bagi petani apel 

dalam mengambil kebijakan dalam hal Supply Chain Management untuk 

menjalankan kegiatan yang mendorong peningkatan keunggulan bersaing 

melalui pendekatan Supply Chain Management yang lebih baik. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana untuk 

melakukan pengembangan dan penelitian selanjutnya dengan topik yang 

sama. 
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