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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan industri sepatu saat ini sudah berkembang pesat.Insdutri 

dibidang sepatu sudah saling berlomba-lomba meningkatkan sebuah inovasi 

untuk memberikan ketertarikan tersendiri bagi konsumen.Saat ini banyak sekali 

jenis sepatu yang ditawarkan oleh perusahaan baik sepatu impor maupun lokal. 

Hal tersebut para produsen harus mampu mencari peluang dan menciptakan 

sebuah startegi agar dapat memberikan jenis sepatu yang lebih menarik dan 

berbeda. (Koto, 2017) 

Strategi dan inovasi yang baik akan dapat meningkatkan tingkat kinerja 

yang baik pula. Kinerja perusahaan berorientasi pada keberhasilan suatu 

perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar, pengembalian modal dan juga 

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen.Kinerja perusahaan 

adalah sesuatu yang dihasilkan perusahaan dalam masa periode tertentu pada 

standar yang telah ditentukan. Kinerja perusahan juga berorientansi pada pasar 

dan tujuan keuntungan perusahaan. Kinerja yang baik akan menghasilkan 

produk atau jasa yang berkualitas dan mampu memuaskan konsumen/pelanggan 

(Rahadi, 2012).  

Supaya perusahaan dapat berhasil meningkatkan kinerja, salah satu hal 

yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat rantai pasokan. Rantai pasokan atau 

supply chain management memiliki peran yang penting. Peran penting tersebut 
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adalah pihak-pihak mulai dari supplier, manufacture, distributor, retailer, dan 

customer dalam menciptakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat inilah 

yang kemudian melahirkan konsep baru yaitu Supply Chain Management 

(Pujawan dan Mahendrawati, 2010). 

Supply Chain Management yang terintegrasi terdapat beberapa proses 

diantaranya adalah hubungan  jangka  panjang antara Industri dan pemasok, 

hubungan  jangka  panjang bisa  tercipta  dengan adanya  hubungan  yang 

berkesinambungan  antara  semua  pihak  yang  terlibat. Tiga aspek yang akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu hubungan antara pemasok (supplier 

partnership), hubungan antara konsumen (customer partnership), dan 

penyebaran informasi (information sharing). Menurut  Li Suhong, et al., (2006) 

ketiga aspek diatas dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif dan 

meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan. 

Suatu bisnis atau industri baik menengah ke bawah maupun menengah 

keatas pasti menginginkan kinerja yang baik. Menurut Mouline (2017), Fitrianto 

dan Sudaryanto (2016), Ariani dan Dwiyanto (2013), dan Rahnasari (2011) 

bahwa supply chain management merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja usaha.  Pada saat ini industri kecil dan menengah sudah 

mampu bersaing dan berkembang pesat.Salah satu usaha menengah adalah 

industri kerjinan kulit (Novitasari, 2016). 

Munculnya usaha kerajinan kulit di berbagai kota seperti Sidoarjo, 

Bandung, Yogyakarta, dan Magetan. Kota-kota tersebut terkenal dengan 
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kerajinan kulit yang berkualitas tinggi seperti kerajinan taskulit, sepatu kulit, dan 

jaket kulit. Produk-produk tersebut terkenal dengan kualitas yang tinggi dan citra 

yang bagus di kalangan konsumen. Bahkan kualitas produk tersebut tidak kalah 

dengan produk produk kulit di luar negeri (Limostin, dkk., 2013).  

Menariknya salah satu daerah yaitu Magetan mendapatkan berbagai 

dukungan langsung dari pemerintah setempat terhadap potensi industri 

kerajinan. Industri kerajinan kulit yang terkenal di Magetan salah satunya adalah 

kerajinan sepatu kulit. Perkembangan sepatu kulit di daerah tersebut 

berkembang sangat pesat. Proses produksi kerajinan di Magetan di proses secara 

handmade atau dikerjakan secara langsung dengan tangan oleh para pengerajin. 

Sepatu asli Magetan sudah terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik karena 

awet dan tahan lama. Bahkan sepatu kulit di Magetan sudah mampu tersebar di 

berbagai kota besar di dalam negeri bahkan di luar negeri (gushaironfadli.com). 

Suatu faktor yang dapat memberikan kualitas yang tinggi terhadap 

kerajinan sepatu kulit di kota Magetan salah satunya karena daerah tersebut 

mampu mengelolah bahan baku yang baik. Bahan baku tersebut awalnya 

merupakan bahan baku setengah jadi yang dapat melengkapi proses kinerja 

pembuatan sepatu kulit. Bahan baku tersebut sudah dikirim di berbagai kota 

besar di Indonesia seperti Cibadayut (Bandung) untuk dijadikan produk sepatu 

kulit. Tidak hanya barang jadi yang dikirim darikota Magetan melainkan bahan 

baku setengah jadi juga sudah berkembang sangat baik disana sehingga 
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keberlangsungan kinerja industri sepatu kulit berjalan dengan baik dan lancar 

(sepatukulitMagetan.net). 

Meskipun kota Magetan terkenal dengan penghasil sepatu yang bagus 

karena bahan bakunya yang baik ternyata terdapat suatu permasalahan yang 

terjadi di kota tersebut. Permasalahan yang dimaksud karena adanya informasi 

yang simpang siur antara supplier dengan pengrajin mengenai bahan baku yang 

dapat mempengaruhi kinerja pengrajin dan rantai pemasokan pengrajin. 

(gushaironfadli.com). 

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas  maka peneliti ingin meneliti 

sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Supply Chain Management Terhadap 

Kinerja Perusahaan (Studi Pada Kerajinan Sepatu Kulit di Kabupaten 

Magetan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Pada penejelasan di latar belakang dengan adanya fenomena seperti diatas 

maka rumusan pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat Kinerja Perusahaan, Supplier Partnership, Customers 

Partnership, dan Information Sharing pada industri kerajinan sepatu kulit 

di Kabupaten Magetan? 

2. Apakah Supply Chain Management (Supplier Partnership, Customers 

Partnership, dan Information Sharing) berpengaruh terhadap kinerja 

industri kerajian sepatu kulit di Kabupaten Magetan? 



5 
 

 

3. Supply Chain Management manakah (Supplier Partnership, Customers 

Partnership, dan Information Sharing) yang paling mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja industri kerajian sepatu kulit di Kabupaten 

Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja perusahaan,supplier partnership, 

customers partnership, dan information sharing pada indutri kerajinan 

sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh supply chain management (supplier 

partnership, customers partnership, dan information sharing) terhadap 

kinerja industri kerajian sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

3. Untuk mengetahui supply chain management (supplier partnership, 

customers partnership, dan information sharing) yang  paling berpengaruh 

terhadap kinerja industri kerajinan sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan berguna untuk dijadikan pedoman dalam 

pengembangan dan pembuatan penelitian berikutnya yang memiliki topik 

sama. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan bahan 

pertimbangan bagi industri sepatu kulit mengenai permasalahan Supply 

Chain Management. 

 


