BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.

Landasan Teori
Bagian ini mengkaji teori-teori yang relevan untuk menjawab
permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Landasan teori
dapat bersumber dari text-books, jurnal penelitian, maupun media elektronik.
Berikut ini adalah pembahasan yang berhubungan dengan Supply Chain
Management lebih lanjut.
1. Manajemen Rantai Pasokan
Untuk memahami manajemen rantai pasokan secara dalam, penulis
menguraikan definisi dari Manajemen Rantai Pasokan atau Supply Chain
Management (SCM) yang diambil dari beberapa literatur. Pada saat ini,
telah banyak literatur dan para ahli yang menjelaskan definisi dari
Manajemen Rantai Pasokan. Berikut ini adalah pembahasan lebih rinci
mengenai hal tersebut.
Menurut Heizer (2015) manajemen rantai pasokan adalah
pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan
menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, serta pengiriman ke
pelanggan. Ragu – Nathan (2006) juga menyatakan bahwa dalam rantai
pasok yang terintegrasi terdapat proses – proses berikut ini.

6

7

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 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, 2001). Ada 3 indikator yang di dapat,
a) Mencapai tujuan yang diharapkan
1) Proses, Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, “ya tuhan
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang
yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan
allah sangat cepat perhitungannya (Q.S Al-Baqarah: 201-202)
2) Globalisasi, Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal
(Q.S Al-Hujurat: 13)
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b) Berfokus untuk melakukan perencanaan bersama
1) Rencana Strategis Syariah (Rencana Jangka Panjang), Hai orangorang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah

Maha

Mengetahui

apa

yang

kamu

kerjakan.

(Q.S Al-Hasyr:18)
2) Struktur Organisasi, Dan sialah yang menjadikan kamu
penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu
atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu
tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya
tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha
pengampun lagi maha penyayang ( Al-An’am: 165).
c) Pemecahan masalah bersama antara perusahaan dan supplier
1) Konflik, Dan taatlah kepada allah dan rasulnya dan janganlah
kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi
gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya
allah bersama orang-orang yang sabar ( Al-Anfaal: 46).
2) Bir (Kebijakan), Kamu tidak akan memperoleh kebijakan,
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.
( Ali’Imran: 92).
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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, 1999). Ada 3 indikator yang di dapat,
a) Mengelolah keluhan pelanggan
1) Tawadhu (Rendah Hati), Barang siapa yang menghendaki
kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya.
Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal
yang saleh dinaikkannya ( QS. Fathir: 10)
2) Al – Wafa (Menepati Janji), Dan patuhilah janji sesungguhnya
janji

itu

pasti

dimintai

pertanggungan

jawabannya

(QS. Al-Isra: 34)
b) Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan
1) Tanafus dan Ta’awun (Berkompetisi dan Tolong menolong), Dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.

Dan

bertakwalah

kamu

kepada

Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksanya ( Al-Maa’idah: 2)
2) Lebih Mengutamakan Produktivitas, Barang siapa memiliki
tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan
janganlah dia menyewakannya. ( HR. Bukhari dan Muslim)
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c) Meningkatkan kepuasan pelanggan
1) Haqq (Kebenaran), Dan janganlah kamu mencampuradukkan
kebenaran (haqq) dan kebatilan dan
sembunyikan

kebenaran,

sedang

(janganlah) kamu

kamu

mengetahuinya.

( Al-Baqarah: 42)
2) Kafalah (Jaminan), Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai utnuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. ( QS. Al-Baqarah: 282)
c. Information Sharing
Information Sharing mengacu pada sejauh mana informasi penting
dikomunikasikan terhadap mitra usaha perusahaan (Monczka. 2011).
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 (Monczka, 2008). Ada 3 indikator yang di dapat,
a) Berbagi informasi antar mitra usaha
1) Tanafus dan Ta’awun (Berkompetisi dan Tolong menolong), Dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.

Dan

bertakwalah

kamu

kepada

Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksanya ( Al-Maa’idah: 2)
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2) Suri Teladan (Menjadi Contoh yang Baik bagi Bawahan),
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah..( Al-Ahzab 33:21)
b) Informasi mengenai pelanggan
1) Pengawasan, Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan
Dialah yang keempat. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melaikan dialat Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan
antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan
Dia ada bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian
Dia akan menceritakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu ( Al-Mujadalah: 7)
2) Shiddiq (Benar dan Jujur), Hendaknya kalian selalu berusaha
menjadi orang yang benar dan jujur karena kejujuran akan
melahirkan kebaikan – kebaikan (keuntungan – keuntungan). Dan
kebaikan akan menunjukan jalan ke surga. Jika seseorang terus
berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh allah
sebagai orang yang selalu jujur. Jauhilah dusta dan menipu karena
dusta itu akan melahirkan kejahatan dan kejahatan akan
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menunjukan jalan ke neraka. Jika seseorang terus menerus
berdusta, maka akan dicatat oleh allah sebagai orang yang selalu
berdusta ( HR Mutafaqun Alaih)
c) Saling melakukan pertukaran informasi antar anggota
1) Musyawarah, Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa
besar dan dari perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka
marah, merka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan shalat,
sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara
mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami
berikan kepada mereka. (Asy-Syura: 37-38)
2) Organisasi, Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang
yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakanakan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Hak atau
kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan
oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi ( Ash-Shaff: 4)
2. Tujuan Strategis pada Supply Chain
Menurut NyomanPujawan (2010) Strategi tidak bisa dilepaskan dari
tujuan jangka panjang. Tujuan inilah yang diharapkan akan tercapai.
Keputusan – keputusan jangka pendek dan dilingkungan lokal mestinya
harus mendukung organisasi atau supply chain ke arah tujuan – tujuan
strategis tersebut. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar maka supply
chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat
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waktu dan bervariasi. Keempat tujuan strategis tersebut sangat penting di
mata pelanggan. Namun perlu disadari bahwa tingkat kepentingan untuk
masing – masing tujuan di atas berbeda – beda untuk setiap jenis produk
dan segmen pelanggan.
3. Strategi Supply Chain
Menurut NyomanPujawan (2010) Setiap perusahaan yang ingin
menang atau bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang
tepat. Strategi akan mengarahkan jalannya organisasi ke tujuan jangka
Panjang yang ingin dicapai. Dalam organisasi manufaktur kita mengenal
istilah manufacturing strategy. Beberapa buku teks dan jurnal menyebut
istilah operations strategi untuk menggambarkan strategi operasi suatu
perusahaan, bukan hanya yang bergerak pada sektor manufaktur, tetapi
juga untuk sektor jasa dan organisasi lainnya.
Strategi pada hakekatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi
tunggal melainkan adalah kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang
dilakukan oleh suatu organisasi atau oleh beberapa organisasi secara
Bersama – sama. Berbagai keputusan dan aksi ini dilakukan untuk
mencapai tujuan jangka Panjang yang telah di tentukan. NyomanPujawan
(2010).
Mengacu pada definisi kalau strategi operasi banyak terkait dengan
keputusan dan aksi internal seperti penentuan kapasitas produksi,
penetapan jenis tata letak fasilitas (layout) yang akan digunakan, strategi
persediaan, strategi pengembangan produk, dan strategi teknologi, strategi
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supply chain mencakup hal yang lebih luas dan keluar dari batas internal
sebuah perusahaan. NyomanPujawan (2010).
4. Hubungan Struktur Organisasi dengan Reformasi PIKR dan Kinerja
Perusahaan
Menurut Riawan (2010) Terbentuknya organisasi perusahaan yang
efisien dan berkinerja tinggi merupakan tujuan utama sebuah perusahaan.
Hal ini dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan
reformasi PIKR (Power, Information, Knowledge, Reward) yang pada
gilirannya bisa memengaruhi budaya organisasi menjadi lebih kondusif
untuk pencampaian tujuan tersebut. Topik – topik ini akan dibahas pada
uraian berikutnya.
a. Power Sharing
Semakin

besar

sebuah

organisasi,

kegiatan

operasional

manajemennya akan semakin rumit dan banyak. Hal ini menuntut para
atasan agar dapat mendelegasikan wewenang kepada bawahannya
karena ia tidak akan mampu melakukan segala aktivitas perusahaan
sendirian.
b. Information Sharing
Integrasi informasi merupakan hal yang sangat penting bagi
bisnis dewasa ini, terutama karena pengaruhnya yang vital dalam
memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dalam sebuah perusahaan.
Informasi yang terintegrasi dan terdestribusi dengan baik, sehingga
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dapat

menjadi

kunci

kesuksesan

sebuah

perusahaan

dalam

meningkatkan kinerja, pertumbuhan, dan keuntungan perusahaan.
c. Knowledge Sharing
Diperlukan sebuah sistem yang memungkinkan informasi
tersebut diorganisir dan didistribusikan secara baik, sehingga informasi
tersebut dapat menjangkau pihak yang tepat, pada waktu yang tepat,
sehingga dapat membantu pembuatan keputusan organisasi.
d. Reward Sharing
Opsi untuk membeli saham perusahaan tempat berkerja maupun
penghargaan saham merupakan beberapa bentuk penghargaan
(rewards)

atau

kompensasi

(compensation)

yang

ditawarkan

perusahaan untuk menarik minat dan mempertahankan kru – krunya.
Selain kedua jenis kompensasi tersebut, sebenarnya banyak jenis
kompensasi lainnya yang umum digunakan oleh perusahaan.
B.

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui bagaimana
metode penelitian dan hasil pernelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu,
penelitian terdahulu dijadikan referensi dan tolak ukur penelitian untuk
menulis dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu
itu sendiri untuk mengetahui langkah penulis salah atau benar. Penulis telah
melakukan pencarian dari berbagai referensi dengan mengunakan metode
Structural Equation Modeling (SEM) dengan mengunakan Partial Least
Square (PLS).
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Penelitian pertama mengenai Supply Chain Management dilakukan
oleh Regina Suharto dan Devie (2013) Metode yang digunakan dalam
menguji hipotesis adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan
menggunakan Partial Least Square (PLS).
Hasil perhitungan dan pengujian hipotesis pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Terdapat pengaruh signifikan dan
positif antara Supply Chain Management terhadap keunggulan bersaing.
Penerapan Supply Chain Management pada perusahaan manufaktur di
Surabaya yang baik akan mampu meningkatkan keunggulan bersaing yang
dimiliki oleh perusahaan. (2) Penerapan Supply Chain Management yang
baik akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, baik dari kinerja
keuangan maupun operasionalnya. (3) Keunggulan bersaing perusahaan yang
meningkat akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan pula.
Penelitian kedua dengan topik sama pernah dilakukan oleh Lisda
Rahmasari (2011) Metode dengan analisis diskriminan, yaitu untuk
menentukan mana prediktor yang paling dominan pada Supply Chain
Management. Pengujian Model yang diusulkan dilakukan dengan
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan two step
approach.
Hasil praktek Supply Chain Management berpengaruh positif dan
signifikan keunggulan bersaing. Indikator dari Supply Chain Management
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meliputi pengembangan produk, strategic supplier partnership, perencanaan
dan pengendalian, produksi, distribusi, kualitas informasi.
Penelitian ketiga dengan topik sama pernah dilakukan oleh
Vistasusiyanti, Paulus Kindange, Indrie Debbie Palandeng (2017) Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penerapan proses
manajemen rantai pasokan PT. Massindo Sinar Pratama Kota Manado sudah
baik. Hal ini terdapat dalam proses pemesanan bahan baku sampai proses
produksi yang terjadi dari para supplier, perusahaan hingga ke tangan
konsumen sudah baik perusahaan lebih meningkatkan kualitas produksi
dengan menjaga alur Supply Chain Management dalam kegiatan produksi
dari para supplier, perusahaan, retailer hingga ke tangan konsumen.
Ada persamaan antara penelitian terdahulu yang dibahas diatas dengan
penelitian yang peneliti lakukan ini. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu yang di bahas di atas adalah terdapat persamaan terkait
topik yang di bahas berupa Supply Chain Management. Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian, waktu
penelitian, tujuan penelitian dan juga metode yang di gunakan dalam
penelitian.
C.

Kerangka Pikir
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan tinjauan
pustaka yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka
konseptual sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Supply Chain Management
1. Strategic Supplier Partnership
• Mencapai tujuan yang diharapkan
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antara perusahaan dan supplier
2. Customer Relationship
• Mengelolah keluhan pelanggan
• Membangun hubungan jangka
panjang yang baik dengan
pelanggan
• Meningkatkan
kepuasan
pelanggan
3. Information Sharing
• Berbagi informasi antar mitra
usaha
• Informasi mengenai pelanggan
• Saling melakukan pertukaran
informasi antar anggota

Pentingnya
Supply Chain
Management

Sumber : Model PIKR sharing (diolah)
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kerangka pikir tersebut merupakan
variabel – variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian di Ikatan
Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang.
Untuk mengetahui indikator Supply Chain Management mana saja yang
berpengaruh, maka selanjutnya membuat pertanyaan kuesioner dari indikator
– indikator tersebut.
Kemudian disebarkan ke responden yaitu anggota IPAS PDA Kota
Malang, dari jawaban responden tersebut bisa mendeskripsikan Supply Chain
Management yang ada di Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Pimpinan
Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang.

