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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Penelitian terdahulu  

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akan menjadi 

referensi bagi peneliti ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut :  

TABEL 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu  

No Judul Metode Penelitian  Hasil Penelitian  

1 Analisa Pengaruh 

Supply Chain 

Management 

Terhadap 

Keunggulan 

Bersaing dan 

Kinerja Perusahaan 

( Regina  dan 

Devie (2013) 

 

 

  

Alat analisis :  analisis 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

dengan menggunakan 

metode Partial Least 

Square (PLS) 

 

Variabel : 

- Variabel X ( 

Supply Chain 

Mangement) : 

Strategic  Supplier 

Partnership, 

Customer  

Relationship, 

Information 

Sharing 

- Variabel Y 

(Keunggulan 

Bersaing) : Harga, 

Kualitas, Delivery 

dependebility, 

Inovasi Produk, 

Time To market 

- Variabel Z Kinerja 

Perusahaan : 

kinerja keuangan, 

kinerja operasional. 

Penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya 

hubungan yang 

signifikan antara 

supply chain 

management 

terhadap keunggulan 

bersaing, , supply 

chain management 

terhadap kinerja 

perusahaan dan 

keunggulan bersaing 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

bersambung 
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lanjutan 

No Judul Metode Penelitian  Hasil Penelitian  

2 Pengaruh  Supply 

Chain Management 

Terhadap Kinerja 

perusahaan dan 

Keunggulan 

Bersaing (Studi 

Kasus pada Industri 

Kreatif di Provinsi 

Jawa Tengah). 

(Lisda Rahmasari, 

2011) 

 

 

 

Alat analisis :  analisis 

Structural Equation 

Modeling (SEM)  

 

Variabel : 

- Variabel X ( Supply 

Chain Mangement) 

: Kualitas, Waktu, 

Biaya, Fleksibilitas 

- Variabel Y 

(Keunggulan 

Bersaing) : 

Delivery 

dependebility, 

Inovasi Produk, 

Time To market 

- Variabel Z Kinerja 

Perusahaan : 

kinerja keuangan, 

kinerja Pasar. 

Penelitian ini 

berhasil  

membuktikan adanya 

hubungan yang 

signifikan antara 

Supply Chain 

Management  

terhadap keunggulan 

bersaing, Supply 

Chain Management 

terhadap kinerja 

perusahaan, dan 

Keunggulan bersaing 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

Penerapan supply 

chain mangement 

yang baik akan 

mampu 

meningkatkan 

kinerja perusahaan, 

baik dari kinerja 

keuangan maupun 

operasionalnya. 

 

3 Analisis Pengaruh 

Supply Chain 

Management 

Terhadap 

keunggulan 

bersaing dan 

kinerja manufaktur 

di Jawa Timur 

(yongki, 2015) 

Alat analisis :  analisis 

Structural Equation 

Modeling (SEM)  

Variabel : 

- Variabel X ( Supply 

Chain Mangement) 

: strategic supplier 

partnership, 

customer 

relationship, 

information sharing 

- Variabel Y 

keunggulan 

bersaing: price, 

quality, delivery 

dependability, 

product innovation, 

time to marke 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

supply chain 

management 

mempunyai 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing,  

terhadap, supply 

chain management 

mempunyai 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, 

keunggulan bersaing 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan,   

Bersambung 
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lanjutan 

No Judul Metode Penelitian  Hasil Penelitian  

  Kinerja Perusahaan Z: 

kinerja keuangan, kinerja 

operasional 

 

 Pengaruh 

Manajemen Rantai 

Pasokan terhadap 

keunggulan 

kompetitif dan 

kinerja perusahaan 

( Apriliana 

Ilmayanti, 2016) 

Alat analisis : Regresi 

Linier berganda, regresi 

linier sederhana dan path 

analisis 

 

Variabel : 

- Variabel X ( Supply 

Chain Mangement) : 

Hubungan kemitraan 

stratejik, Hubungan 

Pelanggan, Level Of 

information sharing, 

Level of information 

quality, Penundaan  

- Variabel Y 

(Keunggulan 

Kompetitif) : Harga, 

Kualitas, Delivery 

dependebility, 

Inovasi Produk, 

Time To market 

-  Variabel Z Kinerja 

Perusahaan: Kinerja 

Keuangan , Kinerja 

Operasional 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

adanya hubungan 

yang signifikan 

antara, MRP 

terhadap keunggulan 

kompetitif , MRP 

terhadap kinerja 

perusahaan, 

keunggulan bersaing 

terhadap kinerja 

perusahaan dan 

keunggulan bersaing 

mampu memediasi 

dalam MRP terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

Sumber: Regina dan Devie (2013), Lisda Rahmasari  (2011), Yongki (2015), 

Apriliana Ilmayanti (2016), Data dioalah tahun 2018 

B. Tinjauan Teori  

1. Supply Chain Management  

Supply  chain adalah jaringan perusahaan – perusahaan yang secara 

bersama–sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu 

produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan – perusahaan tersebut 

biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retel, serta perusahaan 

– perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Supply chain 
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management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Jadi, 

supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal 

sebuah perusahaan, melainkan juga urusan eksternal perusahaan yang 

menyangkut hubungan dengan perusahaan – perusahaan partner. Mereka 

harus bekerjasama untuk membuat produk yang murah, mengirimkannya 

tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus (Pujawan dan Mahendrawathi, 

2010). 

 Supply chain management adalah koordinasi dari keseluruhan 

kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan 

pelanggan yang puas. Supply chain mangement mencakup pemasok, 

perusahaan manufactur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir, 

atau pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir ( 

Heizer dan Render, 2015).  

Supply chain management adalah seperangkat pendekatan untuk 

mengefisiensikan integrasi pemasok, produsen, gudang dan toko – toko, 

sehingga barang yang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang 

tepat, waktu yang tepat dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya 

dan memberikan kepuasan layanan terhadap konsumen (David Simchi Levi 

et al, 2000). 

Supply chain management adalah proses perencanaan penerapan dan 

pengendalian operasi dari rantai pasokan dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan pelanggan seefisien mungkin (Haming dan Nurjamudin, 

2007:234). 
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Berbagai definisi mengenai supply chain mangement dapat 

disimpulkan bahwa supply chain mangement adalah kegiatan terintegrasi 

antara produsen dengan pemasok dalam memperoleh bahan baku yang 

dibutuhkan, selanjutnya mengolah bahan baku tersebut menjadi setengah 

jadi hingga menjadi produk dan dapat menghantarkannya ke konsumen 

akhir dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat dan tempat yang tepat.  

Dalam Supply Chain ada beberapa pemain utama yang merupakan 

perusahaan – perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama 

(Indrajit dan Djokopranoto, 2002) yaitu :  

1) Suppliers 

2) Manufacturer 

3) Distribution 

4) Retail Outlets 

5) Customers 

Chain 1 : Supplier  

Merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, dimana 

mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan Pertama ini bisa 

dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan 

dagangan, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan 

Suplliers. Juga termasuk Suppliers atau sub suppliers. Suppliers bisa 

banyak maupun sedikit. Inilah mata rantai yang pertama.  

Chain 1-2 : Supplier – Manufacturer 
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Manufacturer atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan 

membuat, mempabrikasi, mengasembling, merakit, dan 

mengkonversikan, atau pun menyelesaiakan barang (Finishing). 

Hubungan kedua rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk 

melakukan penghematan. Penghematan dapat diperoleh dari inventories 

bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak 

suppliers, manufacturer, dan tempat transit merupakan target untuk 

penghematan ini.  

Chain 1-2-3 : Supplier – Manufacturer- Distribution 

Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai 

harus disalurkan kepada pelanggan. Penyaluran barang dilakukan 

melalui distributor. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke 

gudang distributor atau whoseler atau pedagang besar dalam jumlah yang 

besar, dan pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil 

kepada retailers atau pengecer.  

Chain 1-2-3-4 Supplier – Manufacturer- Distribution-Retail Outlets 

Para pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri 

atau dapat menyewa dari pihak luar. Tujuan untuk menimbun barang 

sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Ini merupakan kesempatan untuk 

memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya 

gudang, dengan cara melakukan desain kembali pola pola pengiriman 

barang baik dari gudang manufacturer maupun ke toko pengecer (retail 

outlet) 
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Chain 1-2-3-4 Supplier – Manufacturer- Distribution-Retail Outlets-

Customers 

Para pengecer atau retailers menawarkan barangnya langsung 

kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang. Yang 

termasuk dalam outlets seperti toko, warung, toko serba ada, pasar 

swalayan, toko koperasi, mall, club stores, dan sebagainya. Meskipun 

secara fisik rantai ini dikatakan sebagai rantai yang paling akhir, 

sebetulnya masih ada satu rantai lagi yaitu pembeli atau yang mendatangi 

retail outlets. Mata rantai supply berhenti apabila barang tersebut dipakai 

langsung atau pemakai yang sebenarnya.  

Mengukur kinerja Supply Chain management dapat menggunakan 

beberapa indikator, dinyatakan oleh  Li et al, (2006) dalam Regina dan 

Devie (2013). Indikator tersebut meliputi: 

1) Strategic Supplier Prtnership  

Strategic Supplier Prtnership adalah hubungan jangka panjang 

perusahaan pada pemasok. Hubungan ini dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas, perbaikan secara terus menerus dan 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan pemasok. (Regina dan 

Devie,2013). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan strategi dan 

kemampuan operasional perusahaan yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. (Monczka et al. 1998). 
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2) Customer Relathionship 

Seperti yang dikemukakan oleh Claycomb (1999) dalam Regina 

dan Devie (2013) Customer Relationship merupakan beberapa 

kumpulan praktek yang bertujuan untuk mengelola keluhan 

pelanggan, membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan 

pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.   

3) Information Sharing (Berbagi Informasi)  

Information sharing adalah berbagi informasi penting pada mitra 

usaha atau pemasok dapat berupa taktik strategi, kondisi pasar secara 

umum, dan informasi mengenai pelanggan. (Monczka RM, et al,2008) 

dalam Regina dan Devie (2013). 

2. Keunggulan Bersaing 

Keunggulan Bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat 

yang diciptakan perusahaan bagi para pembelinya yang lebih dari biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. nilai atau 

manfaat inilah yang bersedia dibayar oleh pembeli, dan nilai yang unggul 

berasal dari penawaran harga yang lebih rendah ketimbang harga pesaing 

untuk manfaat setara atau penawaran manfaat naik yang melebihi harga 

yang ditawarkan (Porter,2005). 

Menurut Philip kotler dan Kotler dan Amstrong (2003) keunggulan 

bersaing adalah keunggulan terhadap pesaing yang diperoleh dengan 

menawarkan nilai lebih rendah maupun dengan memberikan manfaat lebih 

besar karena harganya lebih tinggi. 
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Berbagai sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan 

bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang 

tidak dimiliki dan tidak dapat ditiru oleh pesaing.  

Ada beberapa Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

keunggulan kompetitif suatu perusahaan. (Li, et al. 2006) dalam Regina 

dan Devie (2013), mengukur keunggulan bersaing perusahaan dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut : 

a) Harga 

Kotler (2005) mendefinisikan harga sebagai jumlah dari nilai yang 

dipertukarkan pelanggan untuk manfaat menggunakan produk atau 

jasa.  Jadi dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu pengorbanan 

ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari 

penggunaan barang maupun jasa. 

b) Kualitas 

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kualitas 

produk pada perusahaan merupakan salah satu kebijakan penting dalam 

meningkatkan daya saing sebuah produk. Koufteros (1995) dalam 

Regina dan Devie (2013) mendefinisikan kualitas adalah sebuah produk 

dapat dikatakan mampu bersaing dipasaran jika perusahaan mampu 

menawarkan produk dengan memberikan nilai atau manfaat lebih 

kepada pelanggan.  
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c) Delivery dependability  (Kehandalan Pengiriman) 

Kehandalan pengiriman saling ketergantungan antar partner 

dalam supply chain management akan menguatkan pengiriman 

produk dari hulu hingga hilir. Kehandalan pengiriman (Delivery 

dependebility) juga akan menyebabkan hubungan jangka panjang 

kepada mitra usaha dan pemasok (Van Hoek,2008) dalam Regina 

dan Devie (2013) 

d) Produk Inovatif 

Menurut Cooper, (2000) dalam Regina dan Devie (2013),  

menjelaskan bahwa produk inovatif sangat penting dalam era global 

yang sangat bersaing ini. Pada saat perusahaan dibandingkan dengan 

pesaing, maka hal ini memungkinkan organisasi mampu merebut 

pangsa pasar terlebih dahulu bahkan mampu memimpin pasar dan 

akan menghasilkan laba yang tinggi.  

e) Time to market 

Menurut Vessey (1991) dalam Regina dan Devie (2013) 

Time to market adalah sejauh mana sebuah perusahaan mampu 

memperkenalkan atau meluncurkan produk baru yang lebih cepat 

daripada pesaing – pesaing lainnya.  

Dalam penelitian ini pengukuran keunggulan bersaing 

hanya akan menggunakan harga, kualitas, dan kehandalan 

pengiriman. Hal ini dikarenakan pengukuran pengukuran inovasi 

produk dan time to market hanya dapat digunakan pada produsen 
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yang melakukan pengembangan produk terus menerus dan selalu 

menciptakan produk baru sedangkan objek dalam penelitian ini 

belum menerapkan pada usahanya. Maka dalam kondisi yang 

demikian, pengukuran harga, kualitas, dan kehandalan pengiriman 

cukup untuk pengukuran keunggulan kompetitif secara 

keseluruhan.  

3. Kinerja Perusahaan  

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi 

yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu 

istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan 

atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi 

pada jumlah standar seperti biaya – biaya masa lalu atau yang di 

proyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti, 2004). 

Menurut Mulyadi (2007) kinerja adalah keberhasilan personil, tim, 

atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran stratejik yang telah 

ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. 

Beberapa ahli mengungkapkan bahwa ukuran kinerja perusahaan 

yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris adalah kinerja 

keuangan dan kinerja operasional ( jahanshai, Rezaie, Nawaser, Ranjbar 

& Pitamber, 2012) dalam Regina dan Devie (2013): 
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a) Kinerja Keuangan  

Kinerja biasanya dinilai menggunakan pengukuran berbasis data 

akuntansi atau data keuangan. Kekurangan dari semua pengukuran 

berbasis akuntansi ini adalah fokusnya pada kinerja yang sudah lalu 

(Kaplan & Norton, 1992). Beberapa ahli menggunakan tingkat hasil 

penjualan, target marginal, pertumbuhan penjualan, target biaya 

produksi untuk mengukur kinerja keuangan ( Cho, Ellinger, Ellinger, 

& Klein, n.d.; Prieto & Revilla, 2006)  

b) Kinerja Operasional 

Selain mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kinerja 

keuangan, penting pula untuk mengukur kinerja non-keuangan. 

Kinerja non-keuangan ini juga dikenal sebagai kinerja operasional, 

dimana aspek aspeknya mampu mengukur dengan menggunakan 

pengukuran seperti melakukan peluncuran produk baru, 

meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan (Carton, 2004). 

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja petani apel hanya 

akan menggunakan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan 

pengukuran yang sesuai pada penelitian ini dapat diukur dari kinerja 

keuangan maka kinerja operasional tidak digunakan dalam penelitian 

ini. 
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𝑯𝟑 

 

𝑯𝟏 

 

𝑯𝟒 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dapat digunakan untuk mempermudah alur 

pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Supply Chain Management terhadap kinerja petani apel 

melalui keunggulan bersaing. Secara sistematis kerangka pikir ini dapat 

disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar  : Konsep yang dikembangkan oleh peneliti, 2018 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran  diatas menggambarkan variabel 

supply chain management (X) mempengaruhi variabel kinerja petani apel 

(Z), variabel supply chain management (X) mempengaruhi variabel 

keunggulan bersaing (Y), variabel keunggulan bersaing (Y) mempengaruhi 

kinerja petani apel (Z), dan  variabel intervening Keunggulan bersaing (Y) 

menganalisis efek mediasi pada pengaruh supply chain management (X) 

terhadap kinerja petani apel (Z). 

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

(X) 

 

Keunggulan 
Bersaing 

(Y) 

 

Kinerja Petani 
Apel  

(Z) 

 

𝑯𝟐 
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D.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2013). 

Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa supply chain 

management berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan 

keunggulan bersaing. Pertama penelitian oleh Regina dan devie (2013) 

mengungkapkan bahwa supply chain management berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan dan keunggulan bersaing, kedua penelitian yang 

dilakukan oleh Apriliyana Ilmayanti (2016) mengungkapkan bahwa supply 

chain management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, supply chain management berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing, keunggulan bersaing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dan keunggulan bersaing mampu memediasi antara 

supply chain management terhadap kinerja perusahaan. Dari beberapa 

penelitian yang mendukung penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

𝐻1 : Supply chain management memiliki pengaruh terhadap kinerja petani 

apel 

𝐻2  : Supply chain management memiliki pengaruh terhadap keunggulan 

bersaing 

𝐻3:  Keunggulan bersaing memiliki pengaruh terhadap kinerja petani apel  

𝐻4  : Keunggulan bersaing mampu memediasi supply chain management 

terhadap kinerja petani apel. 
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