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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi acuan untuk peneliti menambah 

teori, wawasan dan juga untuk dijadikan referensi dalam membuat penelitian. 

Peneliti menemukan 5 penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini 

mengenai Supply Chain Management terhadap Kinerja Perusahaan. Berikut 

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penulis. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Supply Chain 

Management Terhadap 

Keunggulan Bersaing 

Dan Kinerja 

Perusahaan  (Studi 

Pada Ukm Kerajinan 

Gerabah Di Kasongan) 

(Hesti Ika Novitasari, 

2016) 

Supply Chain Management 

(X) 

Keunggulan Bersaing (Y1) 

Kinerja Perusahaan (Z1) 

Menunjukkan bahwa  supply 

chain management 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan, supply 

chain management 

berpengaruh positif terhadap 

keunggulan bersaing. Dan 

keunggulan bersaing 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

2 Analisa Pengaruh 

Supply Chain 

Management terhadap 

Keunggulan Bersaing 

dan Kinerja 

Perusahaan. 

(Regina Suharto dan 

Devie, 2013) 

Strategi Supplier Partnership 

(X1) 

Strategi Customers 

Partnership (X2) 

Information sharing (X3) 

Harga (Y1) 

Kualitas (Y2) 

Delivery Dependality (Y3) 

Inovasi Produk (Y4) 

Time to market (Y5) 

Kinerja Keuangan (Z1) 

Kinerja Operasional (Z2) 

membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan 

antara Supply Chain 

Management terhadap 

keunggulan bersaing, 

Supply Chain Management 

terhadap kinerja perusahaan, 

dan Keunggulan Bersaing 

terhadap Kinerja 

Perusahaan. 
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No Judul Variabel Hasil Penelitian 

3 “Pengaruh Supply 

Chain Management 

Terhadap Kinerja 

Operasional Outlet” 

(Studi Pada Counter 

Handphone yang 

terdaftar di PT. 

Multikom Indonesia 

Cabang Semarang). 

(Ahmad Yudha 

Fitrianto, Budi 

Sudaryanto, 2016) 

Information sharing (X1) 

Longterm Relationship (X2) 

Coorporation (X3) 

Proces Integration (X4) 

Kinerja Perusahaan (Y1) 

bahwa berbagi informasi 

positif memberikan ada 

makna menuju outlet 

kinerja. Di lain pihak, 

hubungan jangka panjang 

memberi dampak positif dan 

penting untuk outlet kinerja. 

Hubungan jangka panjang 

yang lebih baik antara outlet 

ponsel dan distributor akan 

meningkatkan kinerja outlet. 

Namun, kerjasama yang 

positif memberikan ada 

makna menuju outlet 

kinerja. Proses integrasi 

yang lebih baik antara outlet 

ponsel dan distributor akan 

membantu meningkatkan 

kinerja outlet. 

4 Analisis Pengaruh 

Supply Chain 

Management Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

(Studi Pada Industri 

Kecil Dan Menengah 

Makanan Olahan Khas 

Padang Sumatera 

Barat). 

(Desi Ariani, Bambang 

Munas Dwiyanto, 

2013) 

Information Sharing (X1) 

Longterm Relationship (X2) 

Coorporation (X3) 

Proces Integration (X4) 

Kinerja Perusahaan (Y1) 

Berbagi variabel informasi, 

hubungan jangka panjang, 

kerjasama dan proses 

integrasi memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajemen 

rantai pasokan perusahaan. 

Proses integrasi memiliki 

terbesar nilai yang 

signifikan, dan kemudian 

berbagi jangka panjang 

maka hubungan dan 

kerjasama informasi. 

5 Pengaruh Supply Chain 

Management Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

(Studi Pada Industri 

Keripik Pisang Di 

Kelurahan Segalamider 

Bandar Lampung). 

(Tisya Mona Moulina, 

2017) 

Strategic Supplier 

Partnership (X1) 

Customer Relationship (X2) 

Level Of Information 

Sharing (X3) 

Quality Of Information 

Sharing (X4) 

Postponement (X5) 

Kinerja Perusahaan (Y1) 

Supply Chain Management 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel 

Kinerja Perusahaan, dalam 

Supply Chain Management 

terdapat lima indikator dari 

lima indikator tersebut hasil 

dari jawaban responden 

yang mendapatkan respon 

paling baik adalah indikator 

Quality Of Information 

Sharing (Kualitas Berbagi 

Informasi) dengan demikian  
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Sumber: Hesti ika Novitasari (2016), Regina Suharto dan Devie (2013), Ahmad 

Yudha Fitrianto, Budi Sudaryanto (2016), Desi Ariani, Bambang Munas Dwiyanto 

(2013), Tisya Mona Moulina (2017). 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Perusahaan 

Kinerja merupakan sebuah tampilan keadaan secara utuh akan 

perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi 

yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan sumber-

sumber daya yang dimiliki. Menurut Mangkunagara (2009:22) kinerja adalah 

hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh 

perusahaan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan. 

Penilaian kinerja merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pihak 

manajemen agar dapat memenuhhi kewajibannya terhadap stakeholder 

perusahaan dan juga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang 

No Judul Variabel Hasil Penelitian 

   apabila Supply Chain 

Management dilakukan 

dengan baik tentu akan 

menghasilkan kinerja 

perusahaan yang lebih baik 

bagi Industri Keripik Pisang 

di Kelurahan Segalamider 

Bandar Lampung. 
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ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan (Wibowo, 2011:229). 

Pengukuran kinerja manajemen merupakan sebuah proses yang 

menjadi kewajiban yang harus dilakukan dalam pengendalian manajemen. 

Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dan valid mengenai kinerja dan perilaku dari anggota perusahaan. Mulyadi 

dan Johny Setiawan (1993) dalam Sistem Perencanaan dan Pengendalian 

Manajemen seperti yang dikutip Halim, dkk. (2009:208) menyatakan bahwa 

manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan keriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

2. Supply Chain Management  

Manajemen rantai pasokan (supply chain management) adalah proses 

perencanaan, penerapan dan pengendalian operasi dari rantai pasokan dengan 
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tujuan untuk mencukupi kebutuhan pelanggan seefisien mungkin (Haming 

dan Nurnajammudin, 2012). Sedangkan Render dan Heizer (2001) 

mendefinisikan supply chain management sebagai kegiatan pengelolaan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasi 

bahan mentah menjadi barang dalam proses dan barang jadi; dan 

mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui system distribusi. 

Mengukur kinerja manajemen rantai pasokan menurut Schroeder 

(2000) dapat diukur menggunakan cost, quality, time dan delivery. Adapun 

penjelasan lebih lanjut mengenai keempat indikator tersebut sebagai berikut:  

a. Cost (Biaya)  

Ada dua cara mengukur cost (biaya) yang pertama, sebuah 

perusahaan dapat mengukur total delivery cost termasuk biaya produksi, 

biaya distribusi, biaya pengiriman dan account receivable carrying cost. 

Cara kedua untuk mengukur biasa dalam rantai pasokan yaitu 

mengefisiensikan nilai tambah atau produktivitas. Salah satu cara 

mengukur efisiensi, yaitu:  

𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢

𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑
 

b. Quality (Kualitas)  

Kualitas disini menunjukkan kepuasan konsumen, kepuasan 

konsumen dapat diukur dengan beberapa cara. Cara yang pertama dengan 

cara mengetahui apa yang diinginkan konsumen, contohnya sebuah 

perusahaan bertanya kepada konsumen apakah perusahaan sudah 

memenuhi harapan konsumen? Jawaban diukur dengan lima skala, yaitu 
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(5) sangat melebihi harapan (4) melebihi harapan (3) memenuhi harapan 

(2) tidak memenuhi harapan dan (1) sangat kecewa.  

Cara kedua, untuk mengukur kepuasan konsumen dengan bertanya 

kepada konsumen satu atau lebih untuk menjawab pertanyaan seperti 

berikut (1) seberapa puas anda dengan keseluruhan produk kami, (2) 

seberapa sering anda merekomendasikan untuk membeli produk kami 

kepada teman, (3) seberapa mungkin anda akan membeli kembali produk 

kami ketika dibutuhkan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan 

respon jawaban lima atau tujuh skala. Dan cara terakhr, yaitu kualitas 

adalah loyalitas konsumen, hal ini dapat diukur dengan presentase 

konsumen yang tetap melakukan pembelian terus menerus setelah 

pembelian pertama.  

c. Time (Waktu)  

Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat 

persediaan. Jika kita asumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari 

persediaan, maka waktu dalam persediaan adalah tingkat persediaan 

dibagi dengan tingkat penggunaan.Sebagai contoh, jika persediaan 

adalah 10 juta dan kami menjual (atau menarik) 100.000 persediaan per 

hari, kami memiliki 100 hari persediaan.Dalam kata-kata, produk 

menghabiskan rata-rata 100 hari dari waktu memasuki persediaan sampai 

ditarik. Waktu yang dihabiskan dalam persediaan harus dihitung untuk 

setiap bagian dari rantai pasokan (pemasok, produsen, grosir dan 
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pengecer) dan ditambahkan untuk mendapatkan total waktu tunggu 

pembelian kembali.  

Tetapi penting juga mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan pembayaran produk setelah itu dijual.Hal ini tidak 

cukup untuk mengurangi persediaan, perusahaan juga harus 

mendapatkan uang tunai dari penjualan sehingga bisa menggunakan uang 

itu untuk membuat dan menjual lebih banyak produk.Ukuran saat ini 

adalah jumlah hari dalam piutang.Piutang di hari itu juga dapat 

ditambahkan sepanjang seluruh rantai pasokan sebagai ukuran waktu 

pembayaran. Jumlah hari dalam persediaan ditambah jumlah hari dalam 

piutang sama dengan waktu siklus bisnis secara total untuk membuat 

produk dan mendapatkan uang. 

Siklus Bisnis = hari persediaan + hari di piutang  

d. Delivery (Pengiriman)  

Pengiriman disini mengacu pada waktu pengiriman, persentase 

perintah disampaikan lengkap dan pada tanggal permintaan oleh 

pelanggan.Perhatikan bahwa perintah tidak dihitung sebagai 

disampaikan pada waktu ketika hanya bagian dari urutan diisi atau ketika 

pelanggan tidak mendapatkan pengiriman pada tanggal permintaan. Ini 

adalah definisi pokok, tapi mengukur kinerja dalam mendapatkan seluruh 

pesanan ke pelanggan ketika ia menginginkannya.  
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1. Jenis Supply Chain Management  

Supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-

perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama menurut Indrajit dan 

Djokopranoto, (2002) yaitu:s 

a. Chain 1: Suppliers  

Merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama. Bahan 

pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, 

bahan dagangan, subassemblies, suku cadang, dan sebagainya.  

b. Chain 1-2: Suppliers - Manufacturer  

Manufacturer atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, 

mempabrikasi, mengasembling, merakit, dan mengkonversikan, atau pun 

menyelesaikan 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.  

c. 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 wholesaler atau pedagang besar dalam jumlah besar, dan 

pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada 

retailers atau pengecer.  
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d. Chain 1-2-3-4: Supplier - Manufacturer - Distribution - Retail Outlets 

Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri yang 

digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan lagi ke pihak 

pengecer.Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang 

hasil produksinya kepada customer, namun secara relatif jumlahnya tidak 

banyak. 

e. Chain 1-2-3-4-5: Supplier - Manufacturer - Distribution - Retailer Outlets- 

Customers 

Customer merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply 

chain. Para pengecer atau retailers ini menawarkan barangnya langsung 

kepada para pelangan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. 

Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin 

memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang 

murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus 

(Rahmasari, 2011:9). 

2. Proses Supply Chain Management 

Copra, S. & Meindl, P. (2007:31) juga menyatakan bahwa dalam rantai 

pasok yang terintegrasi terdapat proses-proses berikut ini:  

a. Strategic Supplier Partnership  

Strategic supplier partnership didefinisikan sebagai hubungan 

jangka panjang antara perusahaan dengan suppliernya. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan strategi dan kemampuan operasional perusahaan 

pemasok dalam berpartisipasi terhadap perusahaan yang bertujuan untuk 
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mencapai tujuan yang diharapkan.Strategi ini lebih berfokus untuk 

melakukan perencanaan bersama (mutual planning) dan melakukan upaya 

pemecahan masalah bersama antara perusahaan dan supplier 

(Gunasekaran, 2012).Dengan melakukan strategi yang bermitra dengan 

supplier, maka memungkinkan perusahaan dapat bekerja secara efektif 

dengan beberapa supplier yang mau berbagi tanggung jawab untuk 

menciptakan dan mengsukseskan suatu produk. 

b. Customer Relationship  

Customer relationship merupakan beberapa kumpulan praktek yang 

bertujuan untuk mengelolah keluhan pelanggan, membangun hubungan 

jangka panjang yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan (Claycomb et al. 1999, Tan et al. 1998). Noble dan Tan et al 

mengutarakan bahwa hubungan dengan pelanggan (customer relationship) 

merupakan komponen yang penting dalam menerapkan supply chain 

management. Dan dengan perusahaan memiliki pelanggan yang mau 

berkomitmen dalam membangun hubungan, maka hal ini merupakan suatu 

keuntungan bagi perusahaan tersebut.Dengan adanya hubungan dengan 

pelanggan yang baik maka hal ini memungkinkan sebuah perusahaan 

untuk melakukan defirensiasi produknya terhadap kompetitor, dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan, dan dapat menciptakan value kepada 

pelanggan. 

c. Information Sharing  
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Information sharing mengacu pada sejauh mana informasi penting 

dikomunikasikan terhadap mitra usaha perusahaan (Monczka RM, et al. 

2006).Berbagi informasi antar mitra usaha dapat berupa taktik strategi, 

kondisi pasar secar umum, dan informasi mengenai pelangaan.Dengan 

saling melakukan pertukaran informasi antar anggota dalam Supply Chain 

maka informasi tersebut dapat digunakan sebagai sumber keunggulan 

bersaing.Menurut Stein dan Swet mitra usaha yang terdapat didalam 

rangkaian Supply Chain Management yang bertukar informasi secara 

teratur dapat bekerja sebagai satu kesatuan dan bersama-sama mereka 

dapat memahami kebutuhan pelanggan akhir yang lebih baik dan 

perusahaan mampu merespon perubahan pasar lebih cepat. 

5. Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Kinerja Perusahaan  

Menurut Li,Suhong et al,. (2006:110) Supply Chain Manajemen atau 

manajemen rantai pasokan adalah integrasi proses bisnis antara jaringan yang 

saling berhubungan dengan pemasok, produsen, pusat distribusi, dan 

pengecer untuk meningkatkan meningkatkan aliran barang, jasa, dan 

informasi dari pemasok untuk pelanggan akhir, dengan tujuan mengurangi 

biaya seluruh sistem dan tetap menjaga tingkat layanan, Sedangkan Kinerja 

perusahaan merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan yang di ukur 

setiap jangka waktu yang ditetapkan. Hasil ini dapat di katakan suatu nilai 

dari setiap aktivitas yang telah disusun dan dilaksanakan untuk dapat 

mengidentifikasi apakah strategi yang telah dibuat dan pelaksanaan strategi 

tersebut telah tepat atau malah sebaliknya. Wulandari et al., (2016:5) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tisya Mona Moulina (2017) 

menyatakan bahwa Supply Chain Management berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Kinerja Perusahaan, dalam Supply Chain 

Management terdapat lima indikator dari lima indikator tersebut hasil dari 

jawaban responden yang mendapatkan respon paling baik adalah indikator 

Quality Of Information Sharing (Kualitas Berbagi Informasi) dengan 

demikian apabila Supply Chain Management dilakukan dengan baik tentu 

akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik bagi Industri Keripik 

Pisang di Kelurahan Segalamider Bandar Lampung. 

C. Kerangka Pikir 

Untuk memudahkan suatu penelitian, maka perlu di buat suatu kerangka 

pemikiran penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari 

Supply Chain Management terhadap Kinerja Perusahaan. Sesuai hipotesis dan 

tinjauan pustaka, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Kerangka pemikiran diatas menggambarkan bahwa variabel Supply Chain 

Management (X) mempengaruhi variabel kinerja perusahaan (Y). Variabel 

Supply Chain Management diukur menggunakan tiga indikator yaitu Supplier 

Partnership, Customers Partnership, dan Information Sharing.  

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, Oleh karena itu, hipotesis disusun sebagai 

berikut: 

H1= Supply Chain Management (supplier partnership, information sharing, 

customers partnership) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

H2= Supplier Partnership berpengaruh dominan terhadap kinerja perusahan. 

 

 


