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RINGKASAN 

 

JUMADY SINAGA. Membangun Keunggulan Bersaing Untuk Peningkatan 

Kinerja UMKM Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Praktik 

Manajemen Rantai Pasokan (Studi Kasus UMKM Pangan Olahan Di DKI Jakarta). 

Dibimbing oleh ELISA ANGGRAENI dan ALIM SETIAWAN SLAMET. 

 

Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik 

karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, 

memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Meski 

memiliki peran yang sangat strategis, namun untuk mengembangkan UMKM 

bukan hal yang mudah. Seiring perkembangan zaman, tren UMKM dalam 

penjualan produk melalui online semakin meningkat. Persaingan semakin ketat dan 

inovasi produk semakin beragam. Sehingga untuk meningkatkan kinerja secara 

keseluruhan, para pelaku UMKM harus berlomba-lomba untuk melakukan strategi. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh praktik 

manajemen rantai pasok terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan, 

teknologi komunikasi dan informasi terhadap praktik manajemen rantai pasok dan 

keunggulan bersaing, serta keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen rantai pasok 

berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, teknologi komunikasi dan 

informasi berpengaruh positif terhadap praktik manajemen rantai pasok dan 

keunggulan bersaing, dan keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap dan 

kinerja perusahaan. 

 

Kata Kunci : Keunggulan bersaing, kinerja perusahaan, praktik manajemen 

rantai pasok, structural equation modeling, TIK. 

 



 
 

SUMMARY 

JUMADY SINAGA. Building Competitive Advantage For Improving SMEs 

Performance Through Information And Communication Technology And Supply 

Chain Management Practices (Case Study Of Processed Food SMEs In DKI 

Jakarta). Supervised by ELISA ANGGRAENI and ALIM SETIAWAN SLAMET. 

The development of SMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) will 

strengthen domestic economic structure due to absorption of the workforce, 

increase people's purchasing power, the increase of the level of demand and 

increase of investment growth. Although it has a very strategic role, developing 

SMEs is not simple. As long as time goes by, the trend of SMEs in selling products 

through online is increasing. Competition is getting tougher and product innovation 

is increasingly diverse. Thus, in order to improve overall performance, SMEs 

players must compete to implement strategies. 

This research aimed to analyze the effect of supply chain management 

practices on competitive advantage and firm performance, communication and 

information technology on supply chain management practices and competitive 

advantage, and competitive advantage on firm performance. 

The results showed that supply chain management practices had a positive 

effect on competitive advantage, communication and information technology had a 

positive effect on supply chain management practices and competitive advantage 

and competitive advantage had a positive effect on firm performance. 

 

Keywords : Competitive advantage, firm performance, ICT, structural 

equation   modeling, supply chain management practices. 
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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, 

peran UMKM memiliki kontribusi dalam mengatasi pengangguran, penyerapan 

tenaga kerja, dan peningkatan inovasi.  UMKM kemudian melahirkan berbagai 

produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya 

untuk membuka usaha baru lainnya. Melihat semakin meningkatnya pelaku 

UMKM dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, maka 

UMKM layak untuk mendapatkan perhatian.  

Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik 

karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, 

memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Meski 

memiliki peran yang sangat strategis, namun untuk mengembangkan UMKM 

bukan hal yang mudah. UMKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, 

dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu keterbatasan modal 

usaha, pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang belum memadai, dan 

keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi (Sudaryanto dan Hanim  

2002 dalam Latisia  2019). 

Supply chain management (manajemen rantai pasok) di setiap perusahaan 

mempunya arti yang penting, karena tujuan dari rantai pasok itu sendiri yaitu untuk 

memenuhi meningkatkan persaingan, menghemat biaya dan memaksimalkan 

keuntungan. Istilah manajemen rantai pasokan pertama kali dicetuskan oleh 

seorang konsultas AS pada tahun 1980-an. Manajemen rantai pasok adalah sebuah 

proses aliran produk mulai dari bahan baku dan kemudian diubah menjadi produk 

baru untuk disampaikan kepada konsumen. Dengan adanya rantai pasok, 

perusahaan dapat memantau aliran informasi, produk, maupun dana. Rantai pasok 

memiliki hubungan yang kompleks dalam mempertahankan organisasi dengan 

rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dan menyampaikannya 

kepada konsumen (Kalakota dan Robinson  2000). Dengan kata lain, manajemen 

rantai pasok bertujuan untuk menghubungkan semua pihak yang mempunyai 

kepentingan dalam memaksimalkan produktivitas dan memberikan manfaat (Finch  

2006 dalam Kurniawan et al.  2019). 

Konsep manajemen rantai pasok menekankan pada pola yang terintegrasi 

dalam proses aliran produksi mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi, hingga 

bahan yang siap difungsikan oleh konsumen. Aktivitas yang terjadi dalam 

sepanjang proses tersebut adalah satu kesatuan yang perlu dipastikan kelancaran 

alirannya tanpa reduksi di salah satu mata rantai. Penerapan manajemen rantai 

pasok akan mengurangi biaya-biaya operasi yang terjadi di sepanjang mata rantai, 

memastikan kualitas produk tetap terjaga, ketersediaan produk dan kecepatan 

layanan yang pada akhirnya akan memberikan value kepada konsumen. Dalam 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan akan terus memberikan pelayanan yang 
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terbaik kepada pelanggan dengan memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan. 

Perusahaan akan menerapkan strategi rantai pasok yang efisien maupun responsif. 

Rantai pasok efisien adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan 

pelanggan dengan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan selama proses rantai 

tersebut. Strategi rantai pasok efisien berupaya memenuhi permintaan pelanggan 

dengan cara meminimalkan total cost yang diperlukan (Chopra dan Meindl  2013). 

Dengan demikian, pengelolaan rantai pasok akan memberikan keunggulan bersaing 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sementara itu, rantai pasok responsif diartikan sebagai kemampuan rantai 

pasok untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan konsumen (Holweg  2005). 

Semakin tinggi respon rantai pasok terhadap permintaan pelanggan, maka kepuasan 

pelanggan tercapai. Kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi dalam rantai pasok akan 

meningkatkan daya respon rantai pasok tersebut (Prater et al. 2001), namun biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar (Chopra dan Meindl  

2013). Untuk mengatasai hal tersebut, terdapat alternatif pendekatan dalam 

merancang desain rantai pasokan yang dapat dilihat oleh perusahaan, yakni efficient 

supply chain dan responsive supply chain, seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1  Zone of strategic fit 
Sumber: Chopra dan Meindl (2013) 

Manajemen rantai pasok sangat diperlukan dalam pertumbuhan UMKM 

untuk menghadapi perubahan pasar dan hubungan dengan pemasok. Untuk 

menciptakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, maka sangat dibutuhkan 

hubungan kerjsama dengan supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan 

customer (Pujawan dan Mahendrawati  2010). Selanjutnya dalam penelitian 

Ilmiyati dan Munaroh (2016) mengatakan bahwa manajemen rantai pasokan 

berpengaruf positif terhadap keunggulan daya saing perusahaan. Dari penelitian 

tersebut di atas menyimpulkan bahwa kemampuan rantai pasok yang baik akan 

meningkatkan keunggulan untuk bersaing. Pelanggan yang menerima produk 

dengan responsif, efisien dan tepat waktu tentu memiliki nilai tambah bagi 

perusahaan. Rantai pasok pada revolusi industri 4.0 berjalan dengan begitu cepat 
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dan menjadikan perusahaan untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan inovasi. 

Sehingga tindaklanjutnya adalah kesiapan adaptasi terhadap permintaan yang 

penuh dengan ketidakpastian (uncertain). 

Seiring dengan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 saat ini, suatu 

perusahaan atau UMKM pemasaran digital dituntut untuk semakin kreatif, efektif 

dan efisien, serta responsif terhadap permintaan pelanggan. Fajar (2013) 

menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa 

perubahan pesat dalam dunia bisnis. Dalam perkembangan teknologi tersebut, 

beberapa pihak menyebutnya sebagai gangguan digital atau disruption digital. 

Berdasarkan Kasali (2017), disruption adalah inovasi yang mengakibatkan harga-

harga turun, marketing strategy dan corporate strategy berubah. Perkembangan 

digital sangat cepat dalam dunia bisnis karena adanya transformasi. Taneja dan 

Toombs (2014) mengatakan bahwa media dapat menciptakan visibilitas, 

menguatkan citra merek, dan menarik pelanggan baru. Dengan menggunakan 

teknologi digital, pemasaran produk akan semakin luas dan dapat meraih profit 

yang semakin besar juga. Penelitian Deloitte (2015) menunjukkan bahwa adanya 

ketertarikan antara tingkat penggunaan teknologi digital dengan kenaikan 

pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan lapangan pekerjaan, inovasi dan 

ekspor. 

Dengan adanya strategi pemasaran digital, konsumen semakin mudah 

mengakses informasi suatu produk, baik informasi harga, merek, kualitas, bentuk, 

dan lainnya (Wardhana  2015). Tidak hanya itu, kualitas pelayanan juga perlu 

ditingkatkan sebagai upaya dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Hal ini menjadi strategi dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono  2007 

dalam Putro  2014). Maka melihat kondisi ini, perusahaan akan berupaya untuk 

selalu meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi baru untuk tetap dapat 

unggul, efisiensi, pelayanan yang cepat dan mudah, bersaing dan bertahan di pasar. 

Sehingga perusahaan mampu mencapai keunggulan bersaing dan menghasilkan 

kinerja yang baik. 

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 

tahun 2019 mencapai 64,2 juta. Dari angkat tersebut, yang telah bergabung di e-

commerce mencapai kurang lebih 8,2 juta unit. Sementara itu, 37% dari jumlah 

UMKM di Indonesia masih offline, 37% memiliki kemampuan online yang sangat 

mendasar (basic), 18% memiliki kemampuan online menengah (intermediate), dan 

sembilan persen memiliki kemampuan online lanjutan (advance). 

Saat ini, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor unggulan 

dari sektor manufaktur di Indonesia. Tingginya nilai dari industri makanan dan 

minuman menyebabkan sektor ini berkontribusi besar terhadap Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) dari Indonesia. Nilai dari industri makanan dan minuman 

menunjukan tren yang meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 

2014, nilai dari industri makanan telah mencapai 125 triliun rupiah dan di tahun 

2018 meningkat hingga 182 triliun rupiah (Kemenperin  2019).  
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Gambar 2  Grafik nilai PDB berdasarkan industri tahun 2014-2018 

Sumber: Kemenperin (2019) 

Keterangan: 

Industri makanan dan minuman 

Industri alat angkutan 

Industri barang logam 

Industri kimia, farmasi dan obat tradisional 

Industri tekstil dan pakaian jadi 

Menurut Survei PwC Indonesia (2017) dalam Katadata (2017) seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3, produk yang paling banyak terjual dalam pemasaran 

online adalah buku, musik, film dan video games yaitu sebesar 59%, sementara 

dalam pemasaran offline hanya 41%. Sedangkan produk yang paling sedikit terjual 

melalui pemasaran online adalah bahan makanan yaitu sebesar 27%, sementara 

dalam pemasaran offlinenya mencapai 73%.  
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Gambar 3  Preferensi belanja online dan offline 

Sumber: Katadata (2017) 

Rendahnya aktivitas belanja bahan makanan melalui online karena 

menghindari harga yang mahal, produk cacat, bentuk makanan yang tidak 

menjamin cita rasa, dan tampilan visual produk yang tidak menjamin kualitas 

produk dan sebagainya. Faktor lainnya adalah perbedaan perilaku konsumen. 

Schiffman dan Kanuk (2008) mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan 

tindakan seseorang dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya 

yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi) saat membeli produk. Menurut 

Ustadiyanto (2007), tujuan pembelian konsumen dalam e-business dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 1). konsumen individual (konsumsi pribadi dan/atau rumah 

tangganya); 2). konsumen organisasional (dijual lagi, disewakan, diproses lebih 

lanjut, digunakan untuk melayani masyarakat, dan tujuan bisnis atau organisasional 

lainnya). 

Namun, seiring dengan peningkatan PDB tersebut, persaingan bisnis 

makanan saat ini semakin ketat dan beragam inovasi. Sehingga untuk meningkatkan 

penjualan dengan sistem online dan untuk meraih keunggulan bersaing, perusahaan 

harus menggunakan beragam strategi, baik dalam perbaikan praktik manajemen 

rantai pasok, maupun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Perumusan Masalah 

Seiring perkembangan zaman, tren UMKM dalam penjualan produk melalui 

online semakin meningkat, persaingan semakin ketat dan inovasi produk semakin 

beragam. Sehingga untuk meningkatkan daya saing, para pelaku UMKM harus 

berlomba-lomba untuk melakukan strategi. Namun dalam penjualan bahan 

makanan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya aktivitas belanja melalui 

online adalah untuk menghindari biaya pengiriman yang mahal, produk cacat, 
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bentuk makanan yang tidak menjamin cita rasa, tampilan visual yang tidak menjami 

kualitas produk, proses klaim, dan juga faktor lainnya. 

Maka dari itu, pelaku UMKM harus memperhatikan praktik manajemen 

rantai pasok dan teknologi informasi yang digunakan. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 1). bagaimana pengaruh praktik mananjemen rantai pasok terhadap 

keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan, 2). bagaimana pengaruh teknologi 

informasi terhadap praktik manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing, 3). 

bagaimana pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk: 1). menganalisis pengaruh 

praktik manajemen rantai pasok terhadap keunggulan bersaing dan kinerja 

perusahaan, 2). menganalisis pengaruh teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap praktik manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing, 3). 

menganalisis pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah supaya pihak pelaku UMKM 

dapat mengetahui secara empiris terkait pengaruh praktik manajemen rantai pasok 

serta teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan persaingan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat 

perekonomian Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, DKI Jakarta menjadi provinsi 

dengan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di 

Indonesia pada tahun 2019, yaitu sebanyak 2.599,17 Triliun rupiah. Angka tersebut 

setara dengan 248,31 juta rupiah per kapita. Sedangkan jumlah UMKM di DKI 

Jakarta sebanyak 1.235.651 unit, dengan  jumlah usaha kategori I yaitu penyediaan 

akomodasi dan penyediaan makanan minuman sebanyak 345.640 unit usaha. 

Adapun jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 927 

UMKM yang didapatkan dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

Pemerintah Indonesia terus mendorong UMKM untuk beralih dari konvensional ke 

online. Pada tahun 2017, jumlah UMKM go-online sebanyak 3,7 juta dan terus 

meningkat menjadi 8,2 juta pada tahun 2019. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang pendaftaran pangan olahan mengatakan 

bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan 

tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik dan pangan 
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iradiasi. Dengan banyaknya pelaku UMKM penyedia makanan dan minuman, serta 

tinggi PDB yang dihasilkan industri makan dan minuman hingga tahun 2019, maka 

peneliti melaksanakan penelitian pada UMKM penjual pangan olahan yang telah 

go-online di DKI Jakarta. 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Praktik Manajemen Rantai Pasok 

Supply chain managemen practices atau praktik manajemen rantai pasok 

adalah suatu aktivitas atau proses mulai dari bahan baku, mengubah bahan baku 

untuk memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, hingga memberikan produk 

kepada pelanggan melalui sistem distribusi. Praktik manajemen rantai pasok juga 

dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

mengelola koordinasi pemasok, permintaan dan hubungan konsumen dalam 

perilaku efesien dan responsif, ketepatan waktu, serta menguntungkan. Dengan kata 

lain, tujuan dasar dari manajemen rantai pasok adalah untuk mengoptimalkan 

kinerja rantai pasok dalam meningkatkan persaingan dengan menggunakan biaya 

seminimal mungkin. Perusahaan di Indonesia seringkali mengalami kendala dalam 

manajemen rantai pasok. Hal ini mengakibatkan tidak akuratnya antara permintaan 

dan pasokan atau yang sering disebut dengan distorsi informasi. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan apabila terjadi kelebihan pasokan daripada permintaan, dan 

sebaliknya akan kekurangan pasokan daripada permintaan. 

Mentzer et al. (2001) menyatakan bahwa tujuan utama manajemen rantai 

pasok adalah sebagai strategi dalam membangun keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan, hemat biaya, serta mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan. 

Kunci utama dari praktik manajemen rantai pasok adalah strategi hubungan 

pemasok, hubungan dengan pelanggan, berbagi informasi, kualitas informasi dan 

penundaan (Li et al. 2006). Dalam penelitian yang sama, Li et al. (2006) juga 

mengungkapkan bahwa dampak praktik manajemen rantai pasok berpengaruh 

positif terhadap keunggulan bersaing perusahaan dan peningkatan kinerja 

perusahaan. Hal ini juga didukung penelitian Kurniawan et al. (2019) bahwa praktik 

manajemen rantai pasok yang optimal berpengaruh signifikan dalam peningkatan 

kinerja perusahaan. Faktor lain praktik manajemen rantai pasok menurut Tan et al. 

(2002) adalah kedekatan geografis dan kemampuan just in time (JIT). 

Beberapa praktik manajemen rantai pasok menurut Thatte et al. (2013), 

Rexhausen et al. (2012), dan Li et al. (2006), yaitu: strategi hubungan pemasok, 

hubungan pelanggan, sharing informasi, kualitas informasi, penundaan, 

forecasting, dan warehousing. 

a. Strategi hubungan pemasok 

Keberhasilan manajemen rantai pasok perusahaan tergantung pada hubungan 

mitra bisnis. Menjaga hubungan yang baik dengan pemasok akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam seluruh rangkaian rantai pasokan 
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(Benton dan Maloni  2005). Hubungan kemitraan menekankan pada 

hubungan jangka panjang dan mendorong perencanaan bersama untuk 

menyelesaikan permasalahan pasokan. 

b. Hubungan pelanggan 

Menjalin hubungan dengan pelanggan sangat penting dalam manajemen 

rantai pasok. Hal ini dapat meningkatkan kualitas produk maupun kepuasan 

pelanggan atas produk yang akan diterima (Agus dan Hassan  2012). 

c. Sharing informasi 

Sharing informasi atau sering disebut dengan berbagi informasi mengacu 

pada sejauh mana kuantitas informasi yang penting dapat disampaikan 

kepada mitra. Dengan berbagi informasi, maka perusahaan akan semakin 

mudah untuk mengenali kebutuhan pelanggan, oleh karenanya perusahaan 

dapat merespon perubahan pasar lebih cepat. 

d. Kualitas informasi 

Kualitas informasi mengacu pada akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, dan 

kredibilitas informasi yang disampaikan.  

e. Penundaan 

Penundaan dengan menjaga persediaan menjadi strategi rantai pasok untuk 

mengurangi biaya distribusi kepada pelanggan. Penundaan dapat dilakukan 

pada saat ketidakpastiaan permintaan ataupun permintaan yang terlalu 

sedikit. 

f. Forecasting 

Forecasting atau peramalan sering digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

memastikan permintaan produk oleh distributor atau pelanggan. Stategi 

peramalan dapat digunakan perusahaan atas ketidakpastian informasi 

permintaan oleh pelanggan. 

g. Warehousing management 

Warehousing atau pergudangan menjadi salah satu strategi perusahaan dalam 

penyediaan produk yang akan dijual. Gudang digunakan untuk menyimpan 

produk dengan pertimbangan biaya penyimpanan. Persediaan yang banyak 

tentunya akan menggunakan biaya yang banyak. Namun, dengan adanya 

persediaan akan mampu menjawab permintaan yang sewaktu-waktu 

meningkat. Sebaliknya, dengan persediaan yang sedikit tentunya akan 

mengeluarkan biaya penyimpanan yang sedikit juga. Namun, persediaan yang 

sedikit tidak mampu menjawab permintaan yang sewaktu-waktu meningkat. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan teknologi yang 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan 

dan/ atau menyebarkan informasi. Berkembangnya TIK tentu memberikan peluang 

baru bagi UMKM dalam mengatasi berbagai masalah. Slamet et al. (2017) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa strategi pengembangan UKM secara digital 

sangat diperlukan dalam hal proses produksi dan perluasan pasar, agar memiliki 
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daya saing dan meningkatkan kinerja. TIK pun sangat penting dalam suatu kegiatan 

pelaku usaha guna mencapai efisiensi dan efektifitas, sehingga sangat perlu untuk 

diadopsi. Tripathy et al. (2016), penggunaan TIK sangat berpengaruh dalam 

mencapai keunggulan bersaing dan praktik rantai pasok pada UMKM. Hal ini 

didukung dalam penelitian Apulu dan Latham (2011) dan Kushwaha (2011) yang 

mengatakan bahwa adopsi TIK akan memberikan kemampuan bagi UMKM untuk 

meningkatkan layanan serta keunggulan daya saing. Penggunaan TIK dalam 

manajemen rantai pasok telah terbukti berdampak positif pada perusahaan yang 

telah menerapkannya. Sebagaimana penelitian Colin et al. (2015), bahwa 

penggunaan TIK mampu menangani sumber daya informasi (bahan) dan 

menghindari penundaan, sehingga mengurangi biaya, meningkatkan kepatuhan 

pelanggan, dan dengan demikian meningkatkan daya saing perusahaan. 

Pemasaran dengan menggunakan TIK cenderung menembus berbagai 

rintangan, batas, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan dalam pemasaran 

konvensional, barang-barang cenderung mengalir dalam jumlah besar dan  lambat 

melalui pelabuhan, bandara, distributor, dan kemudian sampai pada konsumen. 

Meskipun demikian, adopsi TIK yang dilakukan para pelaku UMKM masih belum 

maksimal dibanding industri besar lainnya. Kendala yang dihadapi UMKM berupa 

kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemasaran digital, kurangnya 

pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi serta cara-cara 

penggunaan dan pemanfaatan media sosial yang baik. 

Beberapa indikator untuk mengukur teknologi komunikasi dan informasi 

menurut Hsu (2012), Tripathy et al. (2016), dan Qamarani (2015), yaitu: 

information (informasi), transaction (transaksi), serta interaction and 

customization (interaksi dan kustomisasi). 

Keunggulan Bersaing 

Persaingan adalah suatu kondisi keberhasilan atau kegagalan suatu 

perusahaan dalam melakukan aktivitas. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas 

perusahaan yang dapat menolong kinerja, inovasi, budaya kohesif, dan pelaksanaan 

yang baik. Sedangkan strategi persaingan adalah pencarian akan posisi bersaing 

yang menguntungkan dan mempertahankan posisi perusahaan di dalam suatu 

industri. Strategi bersaing bertujuan untuk menegakkan posisi yang 

menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang 

menentukan persaingan perusahaan. Semakin tinggi keunggulan bersaing sebuah 

perusahaan, maka akan mendapatkan kinerja perusahaan yang baik juga (Quynh 

dan Huy  2018). Menurut Li et al. (2006), keunggulan bersaing adalah kemampuan 

organisasi dalam menciptakan sebuah posisi di atas para pesaingnya. Semakin ketat 

iklim persaingan, maka setiap perusahaan akan berusaha mencari posisi untuk 

bertahan dengan menggunakan meningkatkan kinerja.  

Beberapa indikator untuk mengukur keunggulan bersaing menurut Li et al. 

(2006) dan Tatthe et al. (2013), yaitu: harga, pengiriman, inovasi produk, kualitas 

produk, dan time to market. 
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a. Harga 

Harga adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan pelanggan untuk memiliki 

atau menggunakan produk atau jasa. Harga juga dapat diartikan sebagai suatu 

pengorbanan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk mendapatkan 

manfaat dari penggunaan barang maupun jasa. 

b. Pengiriman 

Kemampuan mengurangi waktu dalam proses pengiriman, dapat menjadi 

sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Sebuah perusahaan akan 

berlomba-lomba mengurangi waktu pengiriman, hal ini adalah untuk 

meningkatkan kepuasan para pelanggan. 

c. Inovasi produk 

Strategi inovasi produk yang efektif seringkali meningkatkan keberhasilan 

dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tentunya dengan adanya inovasi, 

harus mampu menarik minat konsumen dengan kegunaan yang tepat sasaran. 

Dalam pengembangan produk baru, tentunya suatu perusahaan baru 

memerlukan waktu, biaya, maupun kemungkinan risiko yang akan terjadi. 

d. Kualitas produk 

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan dan merupakan 

salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing sebuah produk. 

e. Time to market 

Time to market adalah kemampuan perusahaan untuk memperkenalkan atau 

meluncurkan produk baru yang lebih cepat daripada pesaing-pesaing lainnya. 

Pada saat perusahaan mampu meluncurkan produk barunya lebih cepat 

dibandingkan dengan pesaing, maka hal ini memungkinkan organisasi 

mampu merebut pangsa pasar terlebih dahulu bahkan mampu memimpin 

pasar. 

Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari kemampuan suatu perusahaan 

dalam menciptakan tujuan pasar dan keuangannya. Kinerja perusahaan juga dapat 

diartikan sebagai keadaan suatu perusahaan selama waktu tertentu dalam 

menciptakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki. Menurut Carvalho et al. (2012), indikator pendekatan dalam 

pengukuran kinerja perusahaan dapat melalui kinerja operasional dan kinerja 

ekonomi. Kinerja perusahaan menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam 

persaingan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya 

kemampuan manajerial, pengalaman dari pemilik atau pengelola, kemampuan 

mengakses pasar, tekhnologi produksi, modal, produktivitas, pemasaran, laba, 

kualitas produk, koordinasi internal, komunikasi eksternal, pengiriman produk, 

pengembangan produk dan lain sebagainya. 

Kinerja perusahaan hendaknya menunjukkan hasil yang dapat diukur serta 

menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang 

disepakati (Rahmasari  2011). Beberapa indikator untuk mengukur keunggulan 
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bersaing menurut Suharto dan Devie (2013), serta Li et al. (2006), yaitu: pangsa 

pasar, pengembalian investasi, pertumbuhan penjualan, margin laba pada 

penjualan, posisi kompetitif keseluruhan. 

Pengertian dan Kriteria UMKM 

Hingga tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62.922.617 unit 

usaha. UMKM menjadi salah satu tulang punggung Indonesia dalam menjaga 

stabilitas perekenomian dalam meningkatkan Pendapatan Domestrik Bruto (PDB) 

Indonesia hingga 60,34% dari total 14.000 triliun pada tahun 2018 (Depkop.go.id). 

Persentase ini setara dengan 8447,6 triliun. Sementara itu, dari keseluruhan jumlah 

unit usaha tersebut hanya 3,79 unit yang telah menerapkan pemasaran dengan 

sistem digital. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), serta hasil 

penjualan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) setiap 

tahunnya. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), 

serta hasil penjualan anatar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah) setiap tahunnya. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah), serta hasil penjualan antara Rp2.500.000.000 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima 

puluh miliar rupiah) setiap tahunnya. Kekayaan ini tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang dinilai mendekati dan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti dalam mengembangkan analisis agar penelitian ini lebih terarah. Beberapa 

hasil penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

Abdullah dan Musa (2014), Ibrahim dan Hamid (2014), Tripathy et al. (2016), serta 

Apulu dan Latham (2011) seperti dalam Tabel 1. 
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Tabel 1  Penelitian terdahulu 

Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel 

Metode 

dan alat 
Hasil 

Abdullah 

dan Musa 

(2014) 

The effect of trust 

and information 

sharing on 

relationship 

commitment in 

supply chain 

management 

Independen: 

Kepercayaan 

dan berbagi 

informasi; 

 

 

Kuantitatif,  

Regresi 

linier 

berganda 

Kepercayaan 

dan berbagi 

informasi 

dalam mitra 

dagang secara 

signifikan  

  Dependen: 

komitmen 

hubungan 

 mempengaruhi 

komitmen 

hubungan 

Ibrahim 

dan Hamid 

(2014) 

Supply chain 

management 

practices and 

supply chain 

performance 

effectiveness 

Independen: 

Integrasi, 

berbagi 

informasi, 

manajemen 

pelanggan, 

manajemen 

Kuantitatif 

 

Praktek rantai 

pasok 

memiliki 

dampak positif 

yang 

signifikan 

terhadap 

  pemasok, 

responsif,  

Dependen: 

efektivitas 

 efektivitas 

kinerja rantai 

pasok. 

 

Tripathy et 

al. (2016) 

Information 

technology is an 

enabling factor 

affecting supply 

chain 

performance in 

Indian SMEs 

Independen: 

TIK,  

Dependen: 

efektivitas 

operasional, 

efektivitas 

logistik, 

keunggulan 

rantai pasok 

 

Kuantitatif, 

AMOS 4.0 

Teknologi 

informasi 

berpengaruh 

terhadap 

efektivitas 

logistik, 

efektivitas 

operasional, 

dan 

keunggulan 

rantai pasok. 

Apulu dan 

Latham 

(2011) 

Drivers for 

Information and 

communication 

technology 

adoption: a case 

study of Nigerian 

SMEs 

Independen: 

Integrasi, 

berbagi 

informasi, 

manajemen 

pelanggan, 

manajemen 

pemasok, 

responsif, 

Dependen: 

efektivitas 

Kualitatif TIK 

memberikan 

kemampuan 

bagi UKM 

dalam 

meningkatkan 

layanan dan 

daya saing. 
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Konstruksi dalam penelitian Abdullah dan Musa (2014) meliputi 

kepercayaan, berbagi informasi dan komitmen hubungan. Penelitian ini 

mengidentifikasi persepsi distributor dan kepercayaan pada pengecer, berbagi 

informasi dan komitmen hubungan dengan mitra dagang. Perbedaan dengan 

penelitian sekarang bahwa berbagi informasi adalah salah satu indikator dari 

praktik manajemen rantai pasok. 

Penelitian yang dilakukan Ibrahim dan Hamid (2014) adalah 

mengidentifikasi pengaruh praktik manajemen rantai pasok yang meliputi integrasi, 

berbagi informasi, manajemen pelanggan, manajemen pemasok, dan responsif 

terhadap kinerja rantai pasok itu sendiri. Penelitian sekarang tidak mengukur 

kinerja dari rantai pasok, tetapi praktik manajemen rantai pasok secara langsung 

mempengaruhi keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. 

Penelitian Tripathy et al. (2016) mengidentifikasi pengaruh Teknologi 

Komunikasi dan Informasi (TIK) terhadap efektivitas logistik, efektivitas 

operasional, dan keunggulan rantai pasok. Selanjutnya penelitian Apulu dan 

Latham (2011) mengidentifikasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam 

memberikan kemampuan bagi UKM untuk meningkatkan layanan dan daya saing. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 

tentang pemahaman TIK kepada pemilik, manajer, kepala departemen IT, dan 

beberapa staf. Perbedaan penelitian sekarang adalah TIK secara langsung 

mempengaruhi praktek manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing dengan 

indikatornya adalah informasi, transaksi, serta interaksi dan kustomisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya untuk 

menggabungkan keempat model tersebut. 
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3  METODOLOGI 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Analisis pertama yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif. Analisis ini 

dilakukan guna untuk mengetahui karakteristik pelaku UMKM maupun 

perusahaannya. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh 

praktek manajemen rantai pasok terhadap keunggulan bersaing dan kinerja 

perusahaan, pengaruh teknologi komunikasi dan informasi terhadap praktek 

manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing, dan pengaruh keunggulan 

bersaing terhadap kinerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Kerangka pemikiran penelitian 

Identifikasi permasalahan 

Praktik MRP: Thatte et al. (2013), Rexhausen 

et al. (2012), dan Li et al. (2006) 

1. Strategi hubungan pemasok 

2. Hubungan pelanggan 

3. Sharing informasi 

4. Kualitas informasi 

5. Penundaan 

6. Forecasting 

7. Warehousing 

 

Teknologi informasi komunikasi: Hsu 

(2012), Tripathy et al. (2016), dan 

Qamarani  (2015) 

1. Information 

2. Transaction 

3. Interaction and customization 

Keunggulan bersaing: Li et al. (2006) 

dan Tatthe et al. (2013) 

1. Harga 

2. Kualitas produk 

3. Pengiriman 

4. Inovasi produk 

5. Time to market. 

Kinerja perusahaan: Suharto dan Devie 

(2013), dan Li et al. (2006) 

1. Pangsa pasar 

2. Pengembalian investasi 

3. Pertumbuhan penjualan 

4. Margin laba pada penjualan 

5. Posisi kompetitif keseluruhan 

Analisis deskriptif 

Rekomendasi 

Hasil dan Pembahasan 

AMOS 

UMKM 
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Hipotesis Penelitian 

Praktik manajemen rantai pasok memiliki hubungan dalam menciptakan 

keunggulan bersaing sebuah perusahaan (Sukati et al. 2012). Praktik manajemen 

rantai pasok dapat membangun keunggulan bersaing dalam kemampuan harga yang 

lebih rendah, kualitas yang tinggi, dan pengiriman yang lebih cepat (Li et al. 2006). 

Dalam penelitian yang sama, Li et al. (2006) juga mengungkapkan bahwa dampak 

praktik manajemen rantai pasok berpengaruh positif pada peningkatan kinerja 

perusahaan. 

H1 : Praktik manajemen rantai pasok berpengaruh terhadap keunggulan 

bersaing. 

H2 : Praktik manajemen rantai pasok berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berkembangnya TIK tentu memberikan peluang baru bagi UMKM dalam 

mengatasi masalah. TIK sangat penting dalam suatu kegiatan pelaku usaha guna 

mencapai efisiensi dan efektifitas. Fajar (2013) menyatakan bahwa perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan pesat dalam dunis bisnis. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Taneja dan Toombs (2014) mengatakan bahwa 

media dapat menciptakan visibilitas, menguatkan citra merek, dan menarik 

pelanggan baru. Lebih lanjut, menurut Mohammed et al. (2003) dalam Wardhana 

(2015), teknologi informasi dan komunikasi dapat membangun hubungan dengan 

pelanggan untuk bertukar ide, sehingga memberikan kepuasan terhadap kedua 

belah pihak. 

Penggunaan TIK terbukti berdampak positif pada keunggulan bersaing dan 

manajemen rantai pasok perusahaan, sebagaimana hasil dalam penelitian Tripathy 

et al. (2016). Hal ini didukung dalam penelitian Apulu dan Latham (2011) dan 

Kushwaha (2011) yang mengatakan bahwa adopsi TIK akan memberikan 

kemampuan bagi UMKM untuk meningkatkan layanan serta keunggulan daya 

saing. 

H3 : Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap praktik 

manajemen rantai pasok. 

H4 : Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap keunggulan 

bersaing. 

Keunggulan daya saing suatu perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Semakin 

tinggi keunggulan bersaing sebuah perusahaan, maka akan secara langsung 

memberikan pengaruh pada kinerja perusahan (Chaghooshi et al. 2015). Suatu 

perusahaan akan menawarkan produk berkualitas tinggi dan ditawarkan dengan 

harga yang tinggi, dan sekaligus meningkatkan profit margin perusahaan dan return 

on investment (Li et al. 2006). 

H5 : Keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
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Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 

sampai dengan bulan Juni 2020. Sedangkan lokasi pengambilan data akan 

dilaksanakan di UMKM penjualan produk pangan olahan yang berada di DKI 

Jakarta. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan 

data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal 

penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui 

wawancara kepada responden yaitu pemilik/ direktur/ manajer UMKM dalam 

bentuk kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono  2015). Kuesioner akan diuji terlebih 

dahulu melalui uji reliabilitas dan validitas. Kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan Skala Likert yang digunakan untuk mengetahui perbedaan atas 

kesetujuan responden. Berikut adalah penjelasan skala Likert (Sugiyono  2010). 

1. Bobot nilai 1 = tidak setuju 

2. Bobot nilai 2 = kurang setuju 

3. Bobot nilai 3 = cukup setuju 

4. Bobot nilai 4 = setuju 

5. Bobot nilai 5 = sangat setuju 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik, direktur, atau manajer UMKM 

yang menjual pangan olahan secara online. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua 

populasi sebagai sampel penelitian. Sedangkan penentuan ukuran sampel mengikuti 

pendapat Hair et al. (2014) yang merekomendasikan ukuran sampel adalah 

sebanyak 200. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk estimasi. 

Dalam penelitian ini, sebanyak 927 UMKM didapatkan dari Dinas PPKUKM 

DKI Jakarta yang digunakan sebagai responden. Adapun sebanyak 249 responden 

mengisi kuesioner, namun lima kuesioner harus dielimininasi karena tidak 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan analisis, sehingga total kuesioner yang 

digunakan adalah sebanyak 244. 

Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu 

penelitian tentang gambaran umum subjek penelitian dan dilanjutkan dengan uji 
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validitas dan uji realibilitas terhadap instrumen penelitian. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan SEM AMOS untuk mengestimasi path model dengan 

menggunakan konstruk laten dengan multiple indikator (Ghozali 2014). 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

kumpulan pertanyaan untuk mendefinisikan suatu variabel (Sujarweni 2015). 

Pengujian validitas dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 

dengan teknik yang digunakan product momentpearson. Adapun rumus untuk uji 

kelayakan butir-butir dalam kumpulan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
  ......................................................................  (1) 

Keterangan: 

r = Koefisien validitas yang dicari (rhitung) 

n = Jumlah responden 

x = Skor variabel (jawaban responden) 

y = Skor total dari variabel untuk responden ke-n  

Butir-butir dalam kumpulan pertanyaan dikatakan valid jika nilai dari rhitung 

lebih besar dari nilai rtabel yang bergantung pada jumlah sampel dan tolak ukur 

kesalahan yang ditoleransi (α). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan 

rhitung dan rtabel dengan jumlah sampel minimal 30 dan tingkat signifikansi 0,05%. 

Hasil dikatakan valid, apabila memiliki nilai rhitung sama dengan atau lebih besar 

dari 0,361 untuk tingkat signifikansi 0,05% dan 0,306 untuk tingkat signifikansi 

0,1%. Adapun uji validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 

0,05%. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur dalam mengukur gejala yang sama atau untuk mengetahui tingkat 

kesalahan pengukuran (Herlambang et al. 2011). Reliabilitas adalah suatu angka 

indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur 

gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat pengukur 

(Umar  2005). Teknik uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik cronbach`s alpha (α), dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 )  ....................................................................................  (2) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak butir pernyataan 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians total 

𝜎𝑡
2 = Jumlah varians butir 

Hasil uji reliabilitas dikatakan reliabel jika nilai cronbach`s alpha > 0,6 dan 

semakin baik jika mendekati 1. 
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Analisis SEM dengan Pendekatan AMOS 

Analisis dengan pendekatan AMOS yang dilakukan digunakan untuk 

mengestimasi path model dengan menggunakan konstruk laten dengan multiple 

indikator (Ghozali  2014). Sebelum dibentuk konstruksi model, maka dijabarkan 

terlebih dahulu peubah-peubah yang ada dalam bentuk matriks agar mempermudah 

dalam merancang konstruksi model dasar berdasarkan pengujian SEM seperti pada 

Tabel 2. 

Tabel 2  Matriks kerangka konsep penjabaran variabel 
Peubah-peubah  Notasi 

Praktik manajemen rantai pasok PMRP  

1. Stategic supplier partnership  PMRP 1 

2. Cutomer relationship  PMRP 2 

3. Information sharing  PMRP 3 

4. Information quality  PMRP 4 

5. Posponement  PMRP 5 

6. Warehousing management  PMRP 6 

7. Forecasting  PMRP 7 

Teknologi informasi dan komunikasi TIK  

1. Information  TIK 1 

2. Transaction  TIK 2 

3. Interaction and customization  TIK 3 

Keunggulan bersaing KB  

1. Harga  KB 1 

2. Kualitas produk  KB 2 

3. Pengiriman  KB 3 

4. Inovasi produk  KB 4 

5. Time to market  KB 5 

Kinerja perusahaan KP  

1. Pangsa pasar  KP 1 

2. Pengembalian investasi  KP 2 

3. Pertumbuhan penjualan  KP 3 

4. Margin laba penjualan  KP 4 

5. Posisi kompetitif keseluruhan  KP 5 

 

Keterangan: 

PMRP 1= Stategic supplier partnership, PRMP 2 = Cutomer relationship, PMRP 

3 = Information sharing, PMRP 4 = Information quality, PMR P 5 = Posponement, 

PMRP 6 = Warehousing management, PMRP 7 = Forecasting, TIK 1 = 

Information, TIK 2= Transaction, TIK 3 = Interaction and Customization, KB 1 = 

Harga, KB 2 = Kualitas produk, KB 3 = Pengiriman, KB 4 = Inovasi produk, KB 5 

= Time to market, KP 1 = Pangsa pasar, KP 2 = Pengembalian investasi, KP 3 = 

Pertumbuhan penjualan, KP 4 = Margin laba pada penjualan, KP 5 = Posisi 

kompetitif keseluruhan. 

Dari penjabar Tabel 2, maka dibentuk konsep model kerangka penelitian 

sebagai landasan dasar analisis SEM, dapat kita lihat seperti pada Gambar 5. 

Definisi operasional indikator pada variabel penelitian yaitu menjelaskan mengenai 

variabel yang sudah dipilih berdasarkan teori dari masing-masing indikator. 
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Gambar 5  Konsep model kerangka pemikiran 

Pada Tabel 3, setiap indikator akan dijadikan acuan untuk pertanyaan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Data tersebut selanjutnya akan diolah berdasarkan 

analisis yang sudah ditetapkan. 

Tabel 3  Definisi operasional variabel penelitian 
No Variabel Indikator Defenisi Referensi 

1 Praktik 

manajemen rantai 

pasok 

Stategic 

supplier 

partnership 

Hubungan kemitraan 

menekankan pada hubungan 

jangka panjang dan 

mendorong perencanaan 

bersama untuk menyelesaikan 

permasalahan pasokan. 

Thatte et al. 

(2013), Li et al. 

(2006) 

  Cutomer 

relationship 

Menjalin hubungan dengan 

pelanggan sangat penting, hal 

ini dapat meningkatkan 

kualitas produk dan maupun 

kepuasan pelanggan atas 

produk yang akan diterima. 

Thatte et al. 

(2013), Li et al. 

(2006) 

  Information 

sharing 

Sharing informasi mengacu 

pada sejauh mana kuantitas 

informasi yang penting dapat 

disampaikan kepada 

pelanggan. 

Thatte et al. 

(2013), Li et al. 

(2006) 

  Information 

quality 

Kualitas informasi mengacu 

pada akurasi, ketepatan 

waktu, kecukupan, dan 

kredibilitas informasi yang 

disampaikan. 

Li et al. (2006) 

PMRP 7 

TIK 1 

 

TIK 2 

 

TIK 3 

 

PMRP 6 

PMRP 5 

PMRP 4 

PMRP 3 

PMRP 2 

PMRP 1 

Praktek 

MRP 

Kinerja 

Perusahaan 

 

TIK 
Keunggulan 

Bersaing 

 
 

 

KB 1 

KP 1 

KP 2 

KP 3 

KP 4 

KP 5 

KB 2 

KB 3 

KB 4 

KB 5 
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Lanjutan tabel 3 Definisi operasional variabel penelitian 

No Variabel Indikator Defenisi Referensi 

  Posponement Penundaan dapat dilakukan 

pada saat ketidakpastiaan 

permintaan ataupun 

permintaan yang terlalu 

sedikit. 

Li et al. (2006) 

  Warehousing 

management 

Gudang digunakan untuk 

menyimpan produk dengan 

pertimbangan biaya 

penyimpanan. Persediaan 

yang banyak tentunya akan 

menggunakan biaya yang 

banyak. 

Rexhausen et al. 

(2012) 

  Forecasting Stategi peramalan dapat 

digunakan perusahaan atas 

ketidakpastian informasi 

permintaan oleh pelanggan. 

Rexhausen et al. 

(2012) 

2 Teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

Information Menyampaikan atau 

mendapatkan informasi 

seputar kondisi perusahaan. 

Hsu (2012), 

Tripathy et al. 

(2016), 

Qamarani 

(2015) 

  Transaction Kenyaman pelanggan dalam 

memilih produk, hingga 

kemanan data pelanggan. 

Hsu (2012), 

Tripathy et al. 

(2016), 

Qamarani 

(2015) 

  Interaction and 

customization 

Melakukan interaksi dengan 

konsumen ataupun pelanggan 

dalam hal perbaikan-

perbaikan ataupun 

membicarakan keinginan 

pelanggan. 

Hsu (2012), 

Qamarani 

(2015) 

3 Keunggulan 

bersaing 

Price Harga dapat diartikan sebagai 

suatu pengorbanan ekonomi 

yang dilakukan pelanggan 

untuk mendapatkan manfaat 

dari penggunaan barang 

maupun jasa. 

Li et al. (2006), 

Tatthe et al. 

(2013) 

  Delivery Kemampuan mengurangi 

waktu dalam proses 

pengiriman, dapat menjadi 

sumber keunggulan 

kompetitif perusahaan. 

Li et al. (2006), 

Tatthe et al. 

(2013) 

  Product 

innovation 

Kemampuan perusahaan 

untuk menarik minat 

konsumen dan 

memperkenalkan kegunaan 

produk yang tepat sasaran. 

Li et al. (2006), 

Tatthe et al. 

(2013) 

  Product quality Kualitas produk merupakan 

fokus utama dalam 

perusahaan. Kualitas menjadi 

salah satu kebijakan penting 

dalam meningkatkan daya 

saing sebuah produk. 

Li et al. (2006), 

Tatthe et al. 

(2013) 
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Lanjutan tabel 3 Definisi operasional variabel penelitian 

No Variabel Indikator Defenisi Referensi 

  Time to market Kemampuan perusahaan 

untuk memperkenalkan atau 

meluncurkan produk baru 

yang lebih cepat daripada 

pesaing-pesaing lainnya. 

Li et al. (2006), 

Tatthe et al. 

(2013) 

4 Kinerja 

perusahaan 

Pangsa pasar Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai pertumbuhan 

pangsa pasar 

Suharto dan 

Devie (2013), 

dan Li et al. 

2006) 

  Pengembalian 

investasi 

Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai 

pengembalian investasi 

Suharto dan 

Devie (2013), 

dan Li et al. 

2006) 

  Pertumbuhan 

penjualan 

Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai pertumbuhan 

penjualan 

Suharto dan 

Devie (2013), 

dan Li et al. 

2006) 

  Margin laba 

penjualan 

Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai keuntungan 

Suharto dan 

Devie (2013), 

dan Li et al. 

2006) 

  Posisi 

kompetitif 

keseluruhan 

Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai persaingan 

secara keseluruhan. 

Suharto dan 

Devie (2013), 

dan Li et al. 

2006) 
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4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Manajemen Rantai Pasok 

Manajemen rantai pasok adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-

sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan 

pelanggan. Struktur tersebut meliputi pemasok, pabrik, distributor, ritel, serta 

customer atau pelanggan. Pada rantai pasok biasanya ada tiga macam aliran yang 

harus dikelola, yakni aliran barang (flow of products) aliran uang (flow of funds) 

dan aliran informasi (flow of information). Dapat dipahami bahwa rantai pasok 

melibatkan banyak pihak di dalam suatu perusahaan serta menangani pekerjaan 

yang sangat luas dan kompleks. Tantangan utama yang harus dihadapi dalam 

mengelola rantai pasok adalah kompleksitas struktur rantai pasok mulai dari 

pemasok, pabrik, distributor, ritel, serta customer atau pelanggan. Tantangan 

lainnya adalah ketidakpastian yang sangat dinamis, lead time, cacat produk akibat 

pengiriman, dan ketidakstabilan kualitas produk. Untuk itu, perusahaan harus 

melakukan perbaikan pada praktik manajemen rantai pasok mulai dari hubungan 

dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, berbagi informasi, kualitas 

informasi, manajemen pergudangan, dan forecasting atau peramalan. 

Karakteristik Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha, 

direktur, atau manajer usaha yang bergerak dalam UMKM pangan olahan di 

Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada para pemilik UMKM secara online. Dari 927 kuesioner yang disebarkan, 

sebanyak 249 UMKM mengisi kuesioner. Diantaranya 244 kuesioner memenuhi 

kriteria untuk dianalisis, dan lima kuesioner tidak memenuhi kriteria. Sesuai jumlah 

data pada perencanaan penelitian sebelumnya, responden yang dibutuhkan adalah 

minimal sebanyak 200. Berikut Tabel 4 menggambarkan karakteristik responden 

penelitian. 

Tabel 4  Karakteristik responden 

Karakteristik Jumlah UMKM % 

Jenis kelamin   

Perempuan 189 77,4 

Laki-laki 55 22,5 

Posisi dalam usaha   

Pemilik 222 90,9 

Direktur 7 2,9 

Manajer 15 6,2 

Usia   

< 20 tahun 4 1,6 

21-25 tahun 34 13,9 

26-30 tahun 35 14,3 

31-35 tahun 35 14,3 

36-40 tahun 34 13,9 

> 40 tahun 102 41,8 
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Lanjutan Tabel 4  Karakteristik responden 

Karakteristik Jumlah UMKM % 

Pendidikan terakhir   

SD/MI 4 1,6 

SMP,SMA 90 36,8 

D1-D3 41 16,8 

S1,S2,S3 109 44,6 

Pekerjaan   

Petani 12 4,8 

Karyawan swasta 67 27,3 

PNS/TNI/POLRI 3 1,2 

Mahasiswa 12 4,8 

Usaha 103 42,2 

Lainnya 47 19,2 

Lama usaha   

Kurang dari 1 tahun 45 18,4 

> 1-2,5 tahun 74 30,3 

> 2,5-5 tahun 66 27 

> 5-7,5 tahun 24 9,8 

> 7,5-10 tahun 14 5,7 

> 10 tahun 21 8,6 

Jumlah karyawan   

< 10 orang 223 91,4 

< 30 orang 19 7,8 

< 300 orang 2 0,8 

Pendapatan/ tahun   

< 300 juta 224 91,8 

> 300 juta-2,5 miliar 17 6,9 

> 2,5 miliar-50 miliar 3 1,2 

Perangkat/ Alat TIK yang digunakan   

Komputer 100 41 

Smartphone 225 92,2 

Tablet komputer 35 14,3 

Lama penggunaan TIK   

< 1 tahun 62 25,4 

> 1-3 tahun 88 36 

> 3-5 tahun 39 16 

> 5 tahun 55 22,5 

Persentase karyawan pengguna TIK   

< 25% 88 36 

> 25%-50% 42 17,2 

> 50%-75% 40 16,4 

> 75%-100% 74 30,3 

Software/ Aplikasi pendukung kinerja   

System Application and Product in Data Processing (SAP) 26 10,6 

Aplikasi manajemen sumber daya manusia 30 12,3 

Aplikasi point of sale/ kasir 43 17,6 

Aplikasi akuntansi (keuangan) 40 16,4 

Aplikasi manajemen rantai pasok (visual Basic 6, Microsoft 

Dynamicsuite, Microsoft excel Macro, SaaS, Bizzy POS, 

Truckway, izzy Field Force, Smart Warehouse, dan lainnya) 

26 10,6 

Aplikasi pajak 15 6,1 

Aplikasi pembayaran (SMS Banking, Mobile Banking, Internet 

Banking) 
118 48,3 

Aplikasi pengiriman (TIKI, JNE, POS, Ojek online, dan 

lainnya) 
146 59,8 

Microsoft office 86 35,2 
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Lanjutan Tabel 4 Karakteristik responden 

Karakteristik Jumlah UMKM % 

Penjualan/pemasaran   

Market place (Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lainnya) 116 47,5 

Website sendiri 36 14,7 

Facebook 143 58,6 

Instagram 146 59,8 

Whatsapp 218 89,3 

Twitter 17 6,9 

Email 49 20 

Youtube 21 8,6 

Persentase produk terjual online   

< 25% 74 30,3 

> 25%-50% 41 16,8 

> 50%-75% 66 27 

> 75%-100% 63 25,8 

Persentase produk dibeli online   

< 25% 124 50,8 

> 25%-50% 75 30,7 

> 50%-75% 32 13,1 

> 75%-100% 13 5,3 

Waktu penggunaan internet setiap hari   

< 8 jam 133 54,5 

> 8-16 jam 81 33,2 

> 16-24 jam 30 12,3 

Sumber: Data diolah (2020) 

Dari karakteristik responden, penelitian ini dapat diketahui bahwa perempuan 

adalah mendominasi, yaitu sebanyak 189 orang (77,4%). Sedangkan responden 

laki-laki adalah sebanyak 55 orang (22,5%). Dari keseluruhan, terdapat 222 orang 

(90,9%) adalah pemilik usaha, tujuh orang (2,9%) adalah direktur, dan 15 orang 

(6,2%) merupakan manajer. Dari semua responden, umur di atas 40 tahun adalah 

responden yang mendominasi, yakni 102 orang (41,8%), kemudian disusul dengan 

rentang umur 26 sampai 30 tahun sebanyak 35 orang (14,3%), rentang umur 31 

sampai 35 tahun sebanyak 35 orang (14,3%), rentang umur 36 sampai 40 tahun 

sebanyak 34 orang (13,9%), rentang umur 21 sampai 25 tahun sebanyak 34 orang 

(13,9%). Sedangkan umur responden di bawah 20 tahun adalah paling sedikit, yakni 

lima orang (1,6%). 

Ditinjau dari pendidikan, lulusan S1 sampai S3 adalah responden paling 

banyak, yaitu 109 orang (44,6%), kemudian lulusan SMP dan SMA sebanyak 93 

orang (36,8%), lulusan D1 sampai D3 sebanyak 41 orang (16,8%), dan lulusan 

SD/MI adalah sebanyak empat orang (1,6%). Adapun jumlah responden yang fokus 

pada usaha adalah sebanyak 103 (42,2%). Sementara itu, pekerjaan lain diantaranya 

adalah karyawan swasta sebanyak 67 orang (27,3%), petani 12 orang (4,8%), 

mahasiswa 12 orang (4,8%), dan PNS/ TNI/ POLRI sebanyak tiga orang (1,2%), 

sedangkan pekerjaan lain adalah sebanyak 47 orang (19,2%), yang diantaranya 

menjawab sebagai freelance, honorer, ketua RT, PKK Kelurahan, konsultan, privat 

les, ojek online, percetakan, lawyer, teknisi, coach UMKM, pensiunan, treder, 

dosen, dan photographer. 

Jika dilihat pada lama usaha, rentang waktu 1 sampai 2,5 tahun adalah 

mendominasi yaitu sebanyak 74 unit usaha (30,3%). Kemudian disusul dengan 
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rentang waktu > 2,5 sampai 5 tahun sebanyak 66 unit usaha (27%), rentang waktu 

kurang dari satu tahun sebanyak 45 unit usaha (18,4%), rentang waktu > 5 sampai 

7,5 tahun sebanyak 24 unit usaha (9,8%), > 10 tahun sebanyak 21 unit usaha (8,6%), 

dan rentang waktu > 7,5 sampai 10 tahun sebanyak 14 unit usaha (5,7%). 

Sejalan dengan kriteria UMKM, responden dalam penelitian didominasi 

dengan usaha mikro. Sebanyak 223 unit usaha (91,4%) memiliki karyawan di 

bawah 10 orang. Sedangkan pendapatan di bawah 300 juta rupiah setiap tahunnya, 

sebanyak 224 unit usaha (91,8%). Kemudian disusul dengan usaha menengah 

dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang, sebanyak 19 unit usaha (7,8%). 

Adapun pendapatan setiap tahun adalah antara > 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah 

sebanyak 19 unit usaha (7,8%). Sedangkan usaha menengah dengan jumlah 

karyawan di bawah 300 orang sebanyak dua unit usaha (0,8%), dengan pendapatan 

> 2,5 miliar sampai 50 miliar sebanyak tiga unit usaha (1,2 %). 

Dalam mendukung pekerjaan usaha, sebanyak 225 UMKM (92,2%), 

menggunakan alat teknologi komunikasi dan informasi  (TIK) berupa Smartphone, 

sebanyak 100 UMKM (41%) menggunakan komputer, dan menggunakan tablet 

computers sebanyak 35 UMKM (14,3%). Hal ini sejalan dengan penelitian PwC 

Indonesia (2020) dalam Katadata (2020) yang mengatakan bahwa persentase 

belanja online dengan menggunakan seluler menunjukkan tren peningkatan. 

Masyarakat paling banyak bertransaksi menggunakan ponsel secara online dengan 

pertumbuhannya mencapai 45% dan kemudian disusul dengan penggunaan 

komputer dengan pertumbuhan mencapai 41%. 

Sedangkan lama waktu menggunakan alat tersebut adalah didominasi > 1 

sampai 3 tahun, yaitu sebanyak 88 unit usaha (36%). Kemudian disusul dengan < 1 

tahun sebanyak 62 unit usaha (25,4%), > 5 tahun sebanyak 55 unit usaha (22,5%), 

dan > 3 sampai 5 tahun sebanyak 39 unit usaha (16%). Dilihat dari jumlah karyawan 

yang menggunakan TIK dalam menunjang pekerjaan, sebanyak 88 unit usaha hanya 

di bawah 25%. Kemudian disusul dengan jumlah karyawan > 75% sampai 100% 

yang menggunakan TIK sebanyak 74 unit usaha (30,3%), penggunaan TIK > 25 

sampai 50 % sebanyak 42 unit usaha (17,2%), dan > 50 sampai 75% sebanyak 40 

unit usaha (16,4%). 

Untuk mendukung kinerja UMKM, sebanyak 146 unit usaha (59,8%) adalah 

pengguna aplikasi pengiriman. Kemudian, terdapat 118 unit usaha (48,3%) yang 

menggunakan aplikasi pembayaran, 86 unit usaha (35,2%) menggunakan Microsoft 

office, 43 unit usaha (17,6%) menggunakan aplikasi point of sale/ kasir, 40 unit 

usaha (16,4%) menggunakan aplikasi akuntansi, 30 unit usaha (12,3%) 

menggunakan aplikasi manajemen sumber daya manusia, pengguna SAP sebanyak 

26 unit usaha (10,6%), pengguna aplikasi manajemen rantai pasok sebanyak 26 unit 

usaha (10,6%), dan sebanyak 15 unit usaha (6,1%) menggunakan aplikasi pajak. 

Dalam mendukung penjualan, sebanyak 218 unit usaha (89,3%) 

menggunakan Whatsapp, kemudian disusul dengan pengguna aplikasi Instagram 

sebanyak 146 unit usaha (59,8%), pengguna Facebook sebanyak 143 unit usaha 

(58,6%), pengguna market place sebanyak 116 unit usaha (47,5%), pengguna Email 

sebanyak 49 unit usaha (20%), menggunakan website sendiri sebanyak 36 unit 
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usaha (14,7%), dan pengguna Youtube sebanyak 21 unit usaha (8,6%). Sedangkan 

menggunakan Twitter adalah sebanyak 17 unit usaha (6,9%). 

Adapun persentase produknya yang terjual secara online < 25% adalah 

sebanyak 74 unit usaha (30,3%). Kemudian antara > 50 sampai 75% sebanyak 66 

unit usaha (27%), antara >75 sampai 100% sebanyak 63 unit usaha (25,8%), dan 

penjualan online antara > 25 sampai 50% sebanyak 41 unit usaha (16,8%). 

Sementara itu, sebanyak 124 unit usaha (50,8%) membeli bahan baku secara online 

di bawah 25%. Sedangkan pembelian bahan baku > 25% sampai 50% adalah 

sebanyak 75 unit usaha (30,7%), > 50 sampai 75% sebanyak 32 unit usaha (13,1%), 

dan > 75 sampai 100% sebanyak 13 unit usaha (5,3%). Hal ini menujukkan bahwa 

UMKM belum mengoptimalkan potensi teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan secara maksimal, baik dalam melakukan interaksi dan kustomisasi 

dengan pelanggan, menyampaikan informasi, dan juga melakukan transaksi. 

Permasalah umum yang banyak ditemui dalam UMKM adalah banyaknya 

pelaku usaha yang masih enggan untuk mengenal atau mengadopsi teknologi 

informasi dan komunikasi dalam mengembangkan usahanya. Adapun beberapa hal 

yang menyebabkan engganya UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi 

informasi dan komunikasi adalah karena menganggap teknologi adalah hal baru. 

Sehingga UMKM masih meraba potensi bisnisnya terlebih dahulu. Masalah 

pemahaman pola dan karakter oleh UMKM terhadap pembeli juga masih sangat 

minim. Kebanyakan UMKM menciptakan produk adalah atas dasar kemampuan, 

dan bukan dari keinginan dari pelanggan. 

Kemudian waktu penggunaan internet setiap harinya, sebanyak 133 unit 

usaha (54,5%) tidak lebih dari 8 jam. Sebanyak 81 unit usaha (33,2%) 

menggunakan internet antara > 8 jam sampai16 jam. Sedangkan pengguna internet 

antara > 16 sampai 24 jam adalah sebanyak 30 unit usaha (12,3%). 

Deskriptif Variabel 

Analisis deskriptif setiap variabel dilakukan dengan menggunakan analisis 

rata-rata/ mean jawaban para responden. Analisis mean dilakukan untuk 

mengetahui kecenderungan jawaban responden pada setiap variabel pertanyaan. 

Analisis deskriptif statistik mean pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software IBM SPSS. 

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa variabel praktik manajemen rantai 

pasok berada pada kategori setuju dengan rata-rata total sebesar 3,89. Kategori ini 

menyatakan bahwa UMKM telah memahami proses praktik manajemen rantai 

pasok keseluruhan. Indikator strategic cutomer relationship memiliki mean paling 

tinggi, yaitu sebesar 4,36 dengan kategori sangat setuju. Indikator ini meliputi 

kemampuan UMKM dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan, memfasilitasi 

pelanggan dalam hal memberikan bantuan dan pengaduan, serta mencari tahu 

keinginan pelanggan di masa depan (future expectation). Sedangkan mean paling 

rendah terdapat pada indikator forecasting, yaitu sebesar 3,52. indikator ini meliputi 

peramalan perubahan produk dan jumlah permintaan pelanggan. 
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Tabel 5  Nilai mean variabel praktik manajemen rantai pasok 

No Indikator Mean Skala 

1 Stategic supplier partnership 3,99 Setuju 

2 Cutomer relationship 4,36 Sangat setuju 

3 Information sharing 4,00 Setuju 

4 Information quality 3,97 Setuju 

5 Posponement 3,68 Setuju 

6 Warehousing management 3,73 Setuju 

7 Forecasting 3,52 Setuju 

Rata-rata total 3,89 Setuju 

Sumber: Data diolah (2020) 

Variabel teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai rata-rata total 

sebesar 4,00 sebagaimana dalam pada Tabel 6, dengan kategori setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa UMKM telah memahami kegunaan teknologi informasi dalam 

hal information, transaction, interaction and customization. Indikator transaction 

memiliki nilai mean tertinggi, yaitu sebesar 4,20 dengan kategori sangat setuju. 

Indikator ini meliputi kemampuan UMKM dalam menggunakan TIK untuk 

memudahkan pelanggan dalam memilih, pemesanan, mengembalikan produk 

(klaim), serta menjamin keamanan transaksi dan data pelanggan. Sementara itu, 

mean paling rendah terletak pada Interaction and customization, yaitu sebesar 3,86 

dengan kategori setuju. Indikator ini meliputi kemampuan UMKM menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk melibatkan pelanggan dalam proses 

penciptaan produk, sehingga pelanggan akan mendapatkan produk sesuai keinginan 

(kustomisasi), serta kemampuan UMKM mengunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam menerima masukan dan usulan yang diinginkan pemasok dan 

pelanggan. 

Tabel 6  Nilai mean variabel teknologi informasi dan komunikasi 

No Indikator Mean Skala 

1 Information 3,95 Setuju 

2 Transaction 4,20 Sangat setuju 

3 Interaction and customization 3,86 Setuju 

 Rata-rata total 4,00 Setuju 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada variabel keunggulan bersaing, terdapat rata-rata total sebesar 4,03 

dengan kategori setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM memahami 

bagaimana harus menwarkan harga kepada pelanggan, menjaga kualitas produk, 

pengiriman, inovasi, dan kemampuan waktu ke pasar. Pengiriman merupakan 

indikator dengan mean paling tinggi, yaitu sebesar 4,39 dan berada pada kategori 

sangat sangat setuju. Indikator ini meliputi kemampuan UMKM dalam pengiriman 

barang kepada konsumen sesuai dengan pilihan produk, jumlah pesanan serta tepat 

waktu. Sedangkan indikator harga memiliki mean paling rendah, yaitu sebesar 3,30 

dengan kategori cukup setuju. Indikator ini meliputi kemampuan UMKM untuk 
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menawarkan harga yang sama rendahnya atau bahkan lebih rendah dibandingkan 

dengan pesaing. 

Tabel 7  Nilai mean keunggulan bersaing 

No Indikator Mean Skala 

1 Harga 3,30 Cukup setuju 

2 Kualitas produk 4,20 Sangat setuju 

3 Pengiriman 4,39 Sangat setuju 

4 Inovasi produk 4,10 Setuju 

5 Time to market 4,17 Setuju 

 Rata-rata total 4,03 Setuju 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada Tabel 8, tata-rata total pada variabel kinerja perusahaan adalah sebesar 

3,84 dengan kategori setuju. Hal ini menyatakan bahwa UMKM memahami 

bagaimana harus meraih pangsa pasar, mengembalikan investasi, mencapai 

pertumbuhan penjualan, mencari laba, dan posisi kompetitif secara keseluruahan. 

Indikator posisi kompetitif keseluruhan memiliki nilai mean paling tinggi, yaitu 

sebesar 3,99 dengan kategori setuju. Indikator ini meliputi kemampuan UMKM 

dalam mencapai biaya produksi yang telah ditargetkan atau bahkan lebih rendah, 

kemampauan UMKM untuk menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pelanggan, serta kemampuan UMKM mengirimkan produk kepada 

pelanggan dengan aman (tidak rusak). Sedangkan indikator paling rendah adalah 

pertumbuhan penjualan, yaitu sebesar 3,76 dengan kategori setuju. Indikator ini 

meliputi mampu mencapai tingkat pertumbuhan penjualan yang telah ditargetkan. 

Tabel 8  Nilai mean kinerja perusahaan 

No Indikator Mean Skala 

1 Pangsa pasar 3,81 Setuju 

2 Pengembalian investasi 3,86 Setuju 

3 Pertumbuhan penjualan 3,76 Setuju 

4 Margin laba penjualan 3,77 Setuju 

5 Posisi kompetitif keseluruhan 3,99 Setuju 

 Rata-rata total 3,84 Setuju 

Sumber: Data diolah (2020) 

Analisis Structural Equation Modeling (SEM-AMOS) 

Model teknik persamaan struktural yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode estimasi Maximum Likehood (ML). Metode ini merupakan 

metode estimasi yang sering digunakan untuk analisis data dengan menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM). SEM memiliki kemampuan untuk 

mengestimasi hubungan antar variabel laten dependen dan independen. Setelah 

mendapat model yang sudah baik, maka dianalisis hubungan antar variabel untuk 

membuktikan kebenaran teori yang melandasinya. 
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Gambar 6  Hasil awal estimasi standardized loading factors 

Sumber: Data diolah (2020) 

Tahap pertama yang dilakukan dalam analisis ini adalah Confirmatory Factor 

Analysis (CFA), yaitu metode analisis faktor yang digunakan untuk menguji atau 

mengkonfirmasikan secara empiris model pengukuran (measurement model) 

konstruk. Penelitian ini menggunakan bantuan program SEM AMOS. Seperti pada 

Gambar 6 merupakan diagram jalur first order corfimatory factor analysis 

berdasarkan teori pengukuran dari empat konstruk. Tahapan ini ditujukan untuk 

mengevaluasi derajat kesesuaian antara data dengan model. Evaluasi terhadap 

goodness of fit model dilakukan melalui kesesuaian keseluruhan model (overall 

model fit). Umumnya terdapat beberapa ukuran derajat kesesuaian yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa baik model yang diajukan secara keseluruhan. 

Pada uji goodness of fit model awal penelitian, nilai Chi-Square, CMIN/DF, 
GFI, AGFI, CFI, TLI, dan RMSEA terlihat berindikasi buruk. Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan kriteria yang ada, sehingga tidak dapat 

dilakukan pengujian ke tahap berikutnya. Maka hal yang harus dilakukan adalah 

modifikasi model penelitian. Beberapa indikator yang memiliki loading factor 

lemah atau lebih kecil dari 0,5 diantaranya adalah PMRP5, PMRP6, PMRP7 dan 

KB1. Jika terdapat nilai loading factor yang lebih kecil dari nilai kritis, maka 

indikator terkait bisa dihapuskan dari model. Akan tetapi loading factor ± 0,3 

hingga 0,4 merupakan angka minimal yang dapat diterima (Hair et al. 2014). 

Adapun indikator teramati yang harus dieliminasi (dibuang), diantaranya adalah 

PMRP5, PMRP6 dan KB1. Gambar 7 menunjukkan model setelah dilakukan 

eliminasi pada indikator yang dianggap lemah atau memiliki loading factor yang 

kecil dan Tabel 9 menjelaskan hasil pengujian goodness of fit. 
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Gambar 7  Model setelah dilakukan eliminasi 

Sumber: Data diolah (2020) 

Goodness of fit dari model penelitian setelah dilakukan eliminasi pada 

beberapa indikator, nilai Chi-Square, CMIN/DF, GFI, AGFI, CFI, TLI, dan 

RMSEA masih sangat buruk. Nilai goodness of fit dapat kita lihat seperti pada Tabel 

9. 

Tabel 9  Hasil goodness of fit setelah dilakukan eliminasi 

No Goodness of Fit Index 
Cut off Value 

(Nilai Batas) 
Hasil Kriteria 

1 χ2 - Chi Square Diharapkan kecil 307,363  

2 Degree of Freedom > 0 114 Over Identified 

3 GFI ≥ 0,90 0,867 Bad fit 

4 AGFI ≥ 0,90 0,822 Bad fit 

5 CFI ≥ 0,90 0,866 Bad fit 

6 TLI ≥ 0,90 0,864 Bad fit 

7 RMSEA ≤ 0,08 0,084 Bad fit 

8 CMIN/DF ≤ 2,0 2,696 Bad fit 
Sumber: Data diolah (2020) 

 Karena goodness of fit masih terindikasi buruk, kemudian modifikasi dapat 

dilanjutkan dengan melihat hasil dari output Modification Indices. Beberapa 

indikator kembali dieliminasi, diantaranya adalah PMRP2, KB3, dan KP2. 

Sedangkan indikator yang dapat dilakukan covariances, diantaranya adalah e3 

dengan e4; e16 dengan e18 dan e18 dengan e19. Hal ini dilakukan karena beberapa 

indikator tersebut memiliki nilai Modification Indices yang sangat tinggi dibanding 

indikator lainnya. 

Setelah dilakukan eliminasi dan covariances pada model, menghasilkan 

goodness of fit yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Peneliti mengestimasi 

hubungan korelasi berdasarkan output indeks modifikasi. Hasil dari pengujian 

goodness of fit setelah modifikasi dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8  Full model structural equation modeling (SEM) 

Sumber: Data diolah (2020) 

Hasil analisis pada GFI, AGFI, CFI, TLI, CMIN/DF dan RMSEA telah 

memenuhi nilai yang direkomendasikan. Berikut Tabel 10 adalah hasil pengujian 

goodness of fit pada full model SEM. 

Tabel 10  Hasil pengujian full model Structural Equation Modeling (SEM) 

No Goodness of Fit Index 
Cut off Value 

(Nilai Batas) 
Hasil Kriteria 

1 χ2 - Chi Square Diharapkan kecil 94,774  

2 Degree of Freedom > 0 69 Over Identified 

3 GFI ≥ 0,90 0,949 Good fit 
4 AGFI ≥ 0,90 0,922 Good fit 
5 CFI ≥ 0,90 0,980 Good fit 
6 TLI ≥ 0,90 0,973 Good fit 
7 RMSEA ≤ 0,08 0,039 Good fit 
8 CMIN/DF ≤ 2,0 1,373 Good fit 

Sumber: Data diolah (2020) 

Pada pengujian model respesifikasi, nilai chi-square turun menjadi 94,774 

dari yang semula sebesar 307,363. Kemudian nilai GFI yang semula 0,867 naik 

menjadi 0,949, diiringin dengan nilai AGFI yang semula 0,822 naik menjadi 0,922. 

Nilai CFI yang semula 0,866 naik menjadi sebesar 0,980 dan nilai TLI dari yang 

semula sebesar 0,864 naik menjadi menjadi 0,973. Nilai CFI dan TLI hampir 

mendekati angka satu, menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian lebih baik dan 

model dapat diterima. Adapun nilai CMIN/DF dari yang semula sebesar 2,696 turun 

menjadi 1,373. RMSEA adalah nilai yang digunakan untuk mengukur 

penyimpangan nilai parameter pada suatu model. Semakin kecil nilai RMSEA, 

berarti semakin sedikit penyimpangan yang terjadi pada nilai masing-masing 

parameter dalam model. 
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Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya 

variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Pada Regression Weights 

(Lampiran 3) dapat diketahui bahwa pengaruh dari praktik MRP terhadap KB, TIK 

terhadap praktik MRP, TIK terhadap KB, dan KB terhadap KP adalah signifikan. 

Hal ini diketahui karena terdapat nilai C.R ≥ 1,96 atau nilai P ≤ 0,05. Hubungan 

antar konstruk dalam hipotesis dapat dilihat dari nilai Regression Weight pada Tabel 

11 berikut ini. 

Tabel 11  Regression weights 

Hipotesis Estimate C.R P Result 

H1 PMRP → KB 0,578 3,044 0,002 Accepted 

H2 PMRP →KP 0,101 0,319 0,749 Not Accepted 

H3 TIK → PMRP 0,538 6,879 *** Accepted 

H4 TIK → KB 0,235 2,058 0,040 Accepted 

H5 KB → KP 1,003 2,878 0,004 Accepted 
Keterangan: *** = mendekati nol 

Sumber: Data diolah (2020) 

Empat hipotesis menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan, diantaranya 

adalah H1, H3, H4, dan H5. Hal ini dikarenakan nilai critical ratio keempat 

hipotesis tersebut lebih besar dari 1,967. Sedangkan nilai probabilitasnya lebih kecil 

dari 0,05 atau terdapat tanda “***” yang menunjukkan hasil perhitungan mendekati 

nol. Sementara itu, satu hipotesis yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu 

H2. Hal ini dikarenakan nilai critical ratio hipotesisnya adalah 0,319. Sedangkan 

nilai probabilitasnya adalah 0,749. 

Praktik MRP berpengaruh terhadap keunggulan bersaing 

Praktik manajemen rantai pasok dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap keunggulan bersaing perusahaan. Nilai C.R atau t-value 

menunjukkan angka yang tinggi, yaitu sebesar 3,044 atau ≥ 1,967. Sementara itu, 

P-value adalah sebesar 0,002 atau ≤ 0,05. Oleh karena itu, hipotesis satu dapat 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik manajemen rantai pasok 

khususnya pada kemitraan strategis dengan pemasok, kualitas informasi, 

penundaan dan peramalan, akan meningkatkan keunggulan bersaing dalam 

kemampuan harga, inovasi produk, dan kemampuan waktu menghadapi pasar. Hal 

ini didukung penelitian sebelumnya, yaitu (Li et al. 2006) yang menyatakan bahwa 

praktik manajemen rantai pasok dapat membangun keunggulan bersaing pada 

kualitas produk, inovasi produk dan kemampuan waktu menghadapi pasar. 

Penelitian ini juga didukung oleh Sukati et al.  (2012) yang menyatakan bahwa 

praktik manajemen rantai pasok berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing 

pada persaingan harga, kualitas produk, pengiriman, inovasi produk, dan time to 

market. 

TIK berpengaruh terhadap Praktik MRP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen rantai pasok. Nilai C.R atau t-value 
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adalah sebesar 6,879 ≥ 1,967 dan P-value ≤ 0,05. Oleh karena itu, hipotesis tiga 

dapat diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh Tripathy et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa penggunaan TIK terbukti berdampak positif pada manajemen 

rantai pasok. Dalam penelitian ini, TIK berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen rantai pasok, khususnya pada hubungan kerjasama dengan supplier, 

berbagi informasi, memperhatikan kualitas informasi, dan peramalan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan TIK dalam UMKM, maka akan 

mampu meningkatkan manajemen rantai pasok itu sendiri. 

TIK berpengaruh terhadap keunggulan bersaing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing UMKM. Nilai C.R atau t-

value adalah sebesar 2,058 ≥ 1,967. Sedangkan P-value adalah sebesar 0,04 atau ≤ 

0,05. Oleh karena itu, hipotesis empat dapat diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan information, transaction, interaction and 

customization berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing dalam hal kualitas 

produk, inovasi produk, dan kemampuan waktu menghadapi pasar. Penggunaan 

TIK terbukti berdampak positif pada keunggulan bersaing, sebagaimana hasil 

dalam penelitian Tripathy et al. (2016). Penelitian ini juga didukung oleh Kushwaha 

(2011) yang mengatakan bahwa adopsi TIK akan memberikan kemampuan bagi 

UMKM untuk meningkatkan keunggulan daya saing. 

Keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan bersaing UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nilai C.R atau t-value adalah 

sebesar 2,878 ≥ 1,967. Sedangkan nilai P adalah sebesar 0,004 atau ≤ 0,05. Oleh 

karena itu, hipotesis lima dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

keunggulan bersaing dalam hal kualitas produk, inovasi produk, dan kemampuan 

waktu menghadapi pasar dapat memberikan pengaruh yang positif pada kinerja 

perusahaan, khususnya pada pangsa pasar yang meliputi target pertumbuhan pasar 

dan memperkenalkan produk disaat yang tepat. Selain pada pangsa pasar, strategi 

keunggulan bersaing juga mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan, dan 

margin laba penjualan. Sedangkan pada posisi kompetitif secara keseluruhan, 

keunggulan bersaing meningkatkan kemampuan mencapai biaya produksi, 

kemampuan menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan, serta kemampuan mengirimkan produk kepada pelanggan dengan aman 

(tanpa cacat). Hasil penelitian ini didukung oleh Li et al.  (2006) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi keunggulan bersaing suatu perusahaan, maka akan 

meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Pengaruh Total 

Analisis pengaruh ditujukan untuk melihat seberapa kuat pengaruh suatu 

variabel dengan variabel lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung dan secara total/ keseluruhan. Interpretasi dari hasil ini akan memiliki arti 

yang penting untuk menentukan strategi yang jelas dalam meningkatkan kinerja. 

Hasil perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat 

dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12  Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total 

   Standardized 

Direct Effects 

Standardized 

Indirect Effects 

Standardized Total 

Effects 

PMRP → KB 0,565  0,565 

PMRP → KP 0,075 0,428 0,503 

TIK → PMRP 0,755  0,755 

TIK → KB 0,322 0,426 0,748 

KB  → KP 0,758  0,758 
Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan pengamatan pada Gambar 9 dan Tabel 12, dapat dilihat 

pengaruh langsung praktik manajemen rantai pasok terhadap keunggulan bersaing 

sebesar 0,565 dan pengaruh langsung praktik manajemen rantai pasok terhadap 

kinerja perusahaan sebesar 0,075. Sementara itu, pengaruh langsung dari teknologi 

informasi dan komunikasi terhadap praktik manajemen rantai pasok memiliki nilai 

sebesar 0,755. Pengaruh langsung teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

keunggulan bersaing, yaitu sebesar 0,322. Sedangkan pengaruh langsung 

keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahan terdapat nilai sebesar 0,758. 

Kemudian pada pengamatan pengaruh tidak langsung antara praktik 

manajemen rantai pasok terhadap kinerja perusahaan, terdapat nilai sebesar 0,428. 

Sedangkan pengaruh tidak langsung antara teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap keunggulan bersaing, yaitu sebesar 0,462. 

 

 0,075** 

 

 0,758* 

0,565* 

 0,755* 

0,322* 

 

Gambar 9  Pengaruh langsung (*signifikan, **tidak signifikan) 

Sumber : Data diolah (2020) 

 

 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa daya saing dapat dipengaruhi 

oleh penerapan praktik manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, UMKM pangan 

olahan harus terus membina hubungan kerjasama dengan supplier. Diantaranya 

adalah dengan memperhatikan kualitas produk dari pemasok, memberikan masukan 

kepada pemasok dalam hal peningkatan kualitas produk, dan mengikutsertakan 

pemasok dalam membuat strategi dan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, 
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MRP 

KP 

 

KB 

 
 

TIK 



 
 

35 

 

berbagi informasi yang berkualitas dengan mitra usaha adalah sangat penting. Hal 

ini untuk mengetahui perubahan pasar dan perencanaan bisnis kedepan. Sementara 

itu, peramalan terhadap perubahan produk dan jumlah permintaan para pelanggan 

juga menjadi hal yang sangat penting bagi perbaikan praktik manajemen rantai 

pasok. Hal ini untuk menjawab keinginan pasar dan menghindari kekurangan 

produk terhadap permintaan pasar. Sehingga dengan penerapan praktik manajemen 

rantai pasok tersebut, maka akan meningkatkan persaingan kualitas produk, inovasi 

produk, dan time to market pada keunggulan bersaing UMKM. 

Dalam penerapan praktik manajemen rantai pasok, teknologi informasi dan 

komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan. Diantaranya meliputi 

penyampaikan informasi tentang produk kepada pelanggan, mendata ketersediaan 

produk, untuk mengetahui perkembangan saingan, memudahkan transaksi dan 

menjaga keamanan data pelanggan, melibatkan pelanggan dalam proses penciptaan 

produk, serta menerima masukan atau usulan yang diinginkan pemasok dan 

pelanggan. Dengan adanya masukan dari pelanggan dan pemasok, maka UMKM 

akan dengan mudah untuk melakukan inovasi produk dan pelanggan akan 

mendapatkan produk yang diinginkan dan sesuai kebutuhan dimasa mendatang. 

Sehingga dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, maka akan 

meningkatkan praktik manajemen rantai pasok pada praktik hubungan kerjasama 

dengan supplier, berbagi informasi, kualitas informasi, dan peramalan. Sedangkan 

pada keunggulan bersaing, teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan 

persaingan harga, inovasi produk, dan time to market. 

Sementara itu, kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh penerapan 

keunggulan bersaing. Dengan penerapan strategi keunggulan bersaing khususnya 

pada penawaran produk yang berkualitas tinggi, menyediakan produk yang sesuai 

dengan keinginan pelanggan, melakukan inovasi produk dan memperkenalkan 

produk ke pasar dengan cepat, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

diantanya pada pangsa pasar yang meliputi target pertumbuhan pasar dan 

memperkenalkan produk disaat yang tepat. Selain itu, strategi keunggulan bersaing 

juga akan meningkatkan pertumbuhan penjualan, dan margin laba penjualan. 

Sedangkan pada posisi kompetitif secara keseluruhan, keunggulan bersaing dapat 

meningkatkan kemampuan mencapai biaya produksi, kemampuan menawarkan 

produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta kemampuan 

mengirimkan produk kepada pelanggan dengan aman (tanpa cacat). 

Praktik manajemen rantai pasok, akan memberikan pengaruh secara tidak 

langsung terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh praktik manajemen rantai pasok 

yang meliputi hubungan kerjasama dengan supplier, berbagi informasi, 

memperhatikan kualitas informasi dan melakukan peramalan, akan memberikan 

pengaruh melalui keunggulan bersaing yang meliputi kualitas produk, inovasi 

produk dan time to market. Begitu juga dengan pengaruh teknologi informasi dan 

komunikas yang meliputi informasi, transaksi, interaksi dan komunikasi akan 

memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan melalui keunggulan 

bersaing. Sehingga dengan adanya kualitas produk, inovasi produk, dan time to 

market, akan memberikan meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai 



 
 

36 
 

pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, margin laba, dan keunggulan kompetitif 

secara keseluruhan. 

5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen rantai 

pasok UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing. 

Praktik manajemen rantai pasok mampu meningkatkan keunggulan bersaing 

khususnya pada kualitas produk, inovasi produk, dan time to market. Kemudian, 

teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi information, transaction, 

interaction and customization dapat meningkatkan praktik manajemen rantai 

pasok, khususnya pada hubungan kerjasama dengan supplier, berbagi informasi, 

kualitas informasi, dan peramalan. Sedangkan pada keunggulan bersaing, teknologi 

informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, dan 

time to market. Semakin memadai proses teknologi informasi dan komunikasi yang 

dilakukan, maka akan semakin memberikan pengaruh yang positif pada praktik 

manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing perusahaan. Sedangkan 

keunggulan bersaing dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya pada 

pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, margin laba penjualan, dan posisi 

keunggulan secara keseluruhan. 

Saran 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah-daerah lainnya 

di Indonesia. Sehingga UMKM dapat menerapkan strategi yang semakin banyak 

demi keberlanjutan usahanya. Sedangkan dalam pengambilan data, dapat membuat 

pernyataan negatif dan juga menyebarkan kuesioner secara langsung. Hal ini akan 

menghindari tanggapan yang bias, dan memudahkan responden dalam memberikan 

jawaban. 

Dalam pengembangan dan mendukung UMKM go-online, diharapkan 

pemerintah memperbanyak pelatihan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi bagi UMKM, khususnya bagi para kaum perempuan. 
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Lampiran 1  Uji validitas 

Variabel Pernyataan r hitung Keterangan 

Praktik manajemen rantai 

pasok 

P1 0,451 Valid 

P2 0,699 Valid 

P3 0,561 Valid 

P4 0,685 Valid 

P5 0,642 Valid 

P6 0,534 Valid 

P7 0,731 Valid 

P8 0,475 Valid 

P9 -0,612 Tidak valid 

P10 0,419 Valid 

P11 0,426 Valid 

Teknologi informasi dan 

komunikasi 

P12 0,630 Valid 

P13 0,634 Valid 

P14 0,729 Valid 

P15 0,617 Valid 

P16 0,542 Valid 

P17 0,650 Valid 

P18 0,774 Valid 

Keunggulan bersaing P19 0,692 Valid 

P20 0,545 Valid 

P21 0,551 Valid 

P22 0,709 Valid 

P23 0,636 Valid 

P24 0,764 Valid 

Kinerja perusahaan P25 0,826 Valid 

P26 0,778 Valid 

P27 0,636 Valid 

P28 0,462 Valid 

P29 0,654 Valid 

P30 0,551 Valid 

P31 0,621 Valid 

P32 0,440 Valid 
Sumber: Data diolah tahun 2020 
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Lampiran 2  Uji reliabilitas 

Praktik manajemen rantai pasok 

Reliability statistics   

Cronbach’s Alpha n of items Reliability 

0.816 10 Reliable 

 

Teknologi informasi dan komunikasi 

Reliability statistics   

Cronbach’s Alpha n of items Reliability 

0.882 7 Reliable 

 

Keunggulan bersaing 

Reliability statistics   

Cronbach’s Alpha n of items Reliability 

0.825 6 Reliable 

 

Kinerja perusahaan 

Reliability statistics   

Cronbach’s Alpha n of items Reliability 

0.878 8 Reliable 
Sumber: Data diolah tahun 2020 
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Lampiran 3  Regression weights model akhir SEM 

   Estimate S.E. C.R. P 

TIK → PMRP 0,538 0,078 6,879 *** 

PMRP → KB 0,578 0,190 3,044 0,002 

TIK → KB 0,235 0,114 2,058 0,040 

PMRP → KP 0,101 0,316 0,319 0,749 

KB → KP 1,003 0,349 2,878 0,004 

PMRP → PMRP3 1,165 0,179 6,518 *** 

PMRP → PMRP4 1,337 0,187 7,140 *** 

PMRP → PMRP7 1,424 0,243 5,862 *** 

PMRP → PMRP1 1,000    

TIK → TIK1 1,000    

TIK → TIK2 0,847 0,079 10,719 *** 

TIK → TIK3 0,840 0,097 8,693 *** 

KB → KB2 1,000    

KB → KB4 1,225 0,170 7,198 *** 

KB → KB5 1,119 0,163 6,867 *** 

KP → KP1 1,000    

KP → KP3 0,963 0,101 9,519 *** 

KP → KP4 1,121 0,118 9,527 *** 

KP → KP5 0,896 0,087 10,313 *** 
Sumber: Data diolah tahun 2020 
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Lampiran 4 Standardized regression weights model akhir SEM 

   Estimate 

PMRP → PMRP3 0,558 

PMRP → PMRP4 0,634 

PMRP → PMRP7 0,485 

PMRP → PMRP1 0,613 

TIK → TIK1 0,819 

TIK → TIK2 0,731 

TIK → TIK3 0,605 

KB → KB2 0,507 

KB → KB4 0,744 

KB → KB5 0,677 

KP → KP1 0,753 

KP → KP3 0,586 

KP → KP4 0,673 

KP → KP5 0,804 
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Lampiran 5  Construct Reliability dan Variance Extracted 

No Variabel Indikator 
Standard 

Loading 

Standard 

Loading2 

Measurement 

Error 

(1-Standard 

Loading2) 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extracted 

1 

 PMRP1 0,56 0,314 0,686 

0,72 0,40 

PMRP3 0,72 0,518 0,482 

PMRP4 0,78 0,608 0,392 

PMRP7 0,42 0,176 0,824 

∑ 2,480 1,617 2,383 

∑2 6,150   
  

2 

 TIK1 0,82 0,672 0,328 

0,76 0,52 

TIK2 0,73 0,533 0,467 

TIK3 0,60 0,360 0,640 

∑ 2,150 1,565 1,435 

∑2 4,623   

3 

 KB2 0,51 0,260 0,740 

0,68 0,42 

KB4 0,74 0,548 0,452 

KB5 0,67 0,449 0,551 

∑ 1,920 1,257 1,743 

∑2 3,686   

4 

 KP1 0,78 0,608 0,392 

0,85 0,59 

KP3 0,76 0,578 0,422 

KP4 0,77 0,593 0,407 

KP5 0,75 0,563 0,438 

∑ 3,060 2,341 1,659 

∑2 9,364   
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Lampiran 6  Jadwal rencana kegiatan penelitian 
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Lampiran 7 Estimasi biaya penelitian 

Komponen Biaya (Rp) 

Persiapan 

a. Pengumpulan bahan pustaka 200.000 

b. Fotocopy 200.000 

c. Penyusunan proposal 200.000 

Pelaksanaan   

a. Transportasi 500.000 

b. Fotocopy 300.000 

c. Konsumsi 300.000 

d. Sidang dan tesis 400.000 

e. Publikasi 1.500.000 

Proses Evaluasi  

a. Pencetakan tesis 200.000 

b. Penjilidan tesis 200.000 

c. Biaya lain-lain 1.000.000 

Total 5.000.000 
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Lampiran 8  Kuesioner penelitian 

 
KUESIONER 

PENGARUH PRAKTIK MANAJEMEN RANTAI PASOK 

SERTA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING 

DAN KINERJA PERUSAHAAN 

PADA PEMASARAN DIGITAL 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/I 

Di_ 

 Tempat 

 

Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen Institut 

Pertanian Bogor (IPB) yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

praktik manajemen rantai pasok serta teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan pada pemasaran digital”. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian Tesis yang merupakan 

persyaratan akhir masa studi. Semua informasi yang diterima dari hasil wawancara 

dengan instrumen kuesioner ini dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan akademis. Tidak ada jawaban yang dinilai salah, oleh karena itu 

dimohon kesediaannya untuk memberikan jawaban pada kuesioner ini sesuai 

dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami selama ini. Apabila ada hal yang kurang 

jelas, dapat menghubungi saya di 0822 8072 3822 (WA) atau email ke 

jumadysinag@gmail.com. 

Saya sangat berterimakasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam 

berpartisipasi pada pengisian kuesioner ini. 

 

Hormat saya, 

 

 

Jumady Sinaga 

NRP: H251180311 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda silang (√) pada pertanyaan pilihan yang dianggap paling sesuai. 

2. Pada kolom kosong, isilah dengan jawaban yang paling sesuai. 

3. Dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan dengan lengkap. 

 

B. Identitas Responden 

No Identitas responden 

1 Nama unit usaha: 

2 Jenis Kelamin 

a. Perempuan b. Laki-laki 

3 Posisi anda dalam perusahaan 

a. Pemilik b. Direktur 

c. Manajer  
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4 Umur 

a. < 20 tahun b. 21-25 tahun 

c. 26-30 tahun d. 31-35 tahun 

e. 36-40 tahun f.  >40 tahun 

5 Pendidikan terakhir 

a. Tidak tamat sekolah b. SD/MI 

c. SMP/MTs d. SMA/SMK/MA d. Diploma I-III 

e. S1-S3  

6 Pekerjaan lain 

a. Petani/Peternak b. Karyawan Swasta 

c. PNS/TNI/POLRI d. Mahasiswa 

e. Lainnya  

7 Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/I menjalankan usaha? 

a. Kurang dari 1 tahun b. > 1 – 2,5 tahun 

c. > 2,5 – 5 tahun d. > 5 – 7,5 tahun 

e. > 7,5 - 10 tahun f. > 10 tahun 

8 Berapa orang jumlah karyawan anda? 

a. < 10 orang b. < 30 orang 

c. < 300 orang  

9 Berapa pendapatan anda setiap tahun? 

a. < 300 juta b. > 300 juta- 2,5 miliar 

c. > 2,5 miliar – 50 miliar  

10 Untuk mendukung kinerja usaha, perangkat/ alat teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) apa yang anda gunakan? (bisa lebih dari satu pilihan) 

a. Komputer b. Smartphone 

c. Tablet Computers d. Lainnya 

11 Sudah berapa lama anda menggunakan perangkat/ alat teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) tersebut untuk menjalankan bisnis? 

a. < 1 tahun b. > 1 – 3 tahun 

c. > 3 – 5 tahun d. > 5 tahun 

12 Berapa persen karyawan anda yang menggunakan perangkat/ alat teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) tersebut untuk mendukung operasional bisnis? 

a. < 25% b. > 25% - 50 % 

c. > 50% - 75 % d. > 75% - 100% 

13 Untuk mendukung kinerja usaha, SOFTWARE/ APLIKASI apa yang anda 

gunakan? (bisa lebih dari satu pilihan) 

a. System Application and 

Product in Data Processing 

(SAP) 

b. Aplikasi manajemen sumber 

daya manusia 

c. Aplikasi point of sale/ kasir d. Aplikasi akuntansi (keuangan) 

e. Aplikasi manajemen rantai 

pasok (visual Basic 6, 

Microsoft Dynamicsuite, 

Microsoft excel Macro, SaaS, 

Bizzy POS, Truckway, izzy 

Field Force, Smart 

Warehouse, dan lainnya). 

f. Aplikasi pajak 

g. Aplikasi pembayaran (SMS 

Banking, Mobile Banking, 

Internet Banking) 

h. Aplikasi pengiriman (TIKI, 

JNE, POS, Ojek online, dan 

lainnya) 

i. Microsoft office j. Lainnya 

14 Dalam proses penjualan atau pemasaran, teknologi komunikasi dan informasi 

apa yang anda gunakan?  (bisa lebih dari satu pilihan) 
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a. Market place b. Website sendiri 

c. Facebook d. Instagram 

e. Whatsapp f. Twitter 

g. Email h. Youtube 

15 Dari penjualan keseluruhan, seberapa banyak produk yang anda jual melalui 

online? 

a. < 25% b. > 25% - 50 % 

c. > 50% - 75 % d. > 75% - 100% 

16 Untuk keperluan usaha, seberapa banyak produk yang anda beli melalui online? 

a. < 25% b. > 25% - 50 % 

c. > 50% - 75 % d. > 75% - 100% 

17 Berapa lama waktu yang anda butuhkan saat menggunakan internet setiap 

harinya untuk kepentingan usaha? 

a. < 8 jam b. 8-16 jam 

c. > 16-24 jam  

 

C. Kuesioner penelitian 

Bagian ini mengukur variabel praktik manajemen rantai pasok, teknologi 

informasi dan komunikasi, keunggulan bersaing, dan kinerja perusahaan. 

Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling pas sesuai pengalaman pada setiap 

pernyataan dengan memberi tanda silang (✓) pada kolom jawaban. 

Peniaian Kuesioner 

Penilaian Skor 

Tidak setuju 

Kurang setuju 

Cukup setuju 

Setuju 

Sangat setuju 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Pernyataan kuesioner 

Praktik manajemen rantai pasok 

No Pernyataan Skor 

 

Strategic Supplier Partnership 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 

Perusahaan kami senantiasa 

mengutamakan kualitas sebagai 

kriteria utama dalam memilih 

pemasok. 

1  2 3 4 5 

2 

Perusahaan kami memberi masukan 

kepada pemasok dalam 

meningkatkan kualitas produk serta 

pengembangan produk baru. 

1  2 3 4 5 

3 

Perusahaan kami senantiasa 

mengikutsertakan pemasok dalam 

membuat sebuah perencanaan 

strategi dan program perbaikan 

berkelanjutan (continuous 

improvement). 

1  2 3 4 5 
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No Pernyataan Skor 

 

Customer Relationship 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

4 

Perusahaan kami senantiasa 

mengevaluasi kepuasan pelanggan, 

serta memfasilitasi pelanggan yang 

membutuhkan bantuan/ 

mengadukan komplain. 

1  2 3 4 5 

5 

Perusahaan kami senantiasa 

mencari tahu apa keinginan 

pelanggan dimasa depan (future 

expectation). 

1  2 3 4 5 

 

 Information Sharing      

6 

Perusahaan kami senantiasa 

melakukan pertukaran informasi 

dengan mitra usaha untuk 

mengetahui keadaan/ perubahan 

pasar, serta membuat perencanaan 

bisnis. 

1  2 3 4 5 

 

 Information quality      

7 

Perusahaan kami senantiasa 

bertukar informasi yang akurat 

serta dapat diandalkan demi 

kemajuan bisnis kami dengan mitra 

dagang. 

1  2 3 4 5 

 

 Postponement      

8 
Kami menunda produksi apabila 

stok masih banyak atau cukup. 

1  2 3 4 5 

9 

Kami menunda pengiriman apabila 

permintaan pelanggan terlalu 

sedikit atau terlalu banyak. 

1  2 3 4 5 

 

 Warehouse Management      

10 

Kami memiliki gudang untuk 

menyimpan bahan baku maupun 

produk yang siap dikirim, serta 

dirancang dengan baik untuk 

meningkatkan kinerja. 

1  2 3 4 5 

 

 Forecasting      

11 
Kami senantiasa meramalkan 

perubahan produk dan jumlah 

permintaan pelanggan. 

1  2 3 4 5 
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Teknologi informasi dan komunikasi 

No Pernyataan Skor 

 

Information 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

12 

Perusahaan kami senantiasa 

menggunakan TIK untuk 

menyampaikan informasi produk 

dan harga kepada pelanggan dan 

pasar (kualitas, kegunaan, 

keandalan, diskon/ potongan 

harga). 

1  2 3 4 5 

13 

Perusahaan kami senantiasa 

menggunakan TIK untuk mendata 

ketersediaan produk dalam 

gudang/ toko. 

1  2 3 4 5 

14 

Perusahaan kami senantiasa 

menggunakan TIK untuk 

mengetahui informasi 

perkembangan kompetitor/ 

saingan. 

1  2 3 4 5 

       

 Transaction      

15 

Perusahaan kami senantiasa 

menggunakan TIK untuk 

memudahkan pelanggan dalam 

memilih, pemesanan, serta 

mengembalikan produk (klaim). 

1  2 3 4 5 

16 

Perusahaan kami senantiasa 

menjamin keamanan transaksi dan 

data pelanggan. 

1  2 3 4 5 

       

 Interaction and Customization      

17 

Perusahaan kami menggunakan 

TIK untuk melibatkan pelanggan 

dalam proses penciptaan produk, 

sehingga pelanggan akan 

mendapatkan produk sesuai 

keinginan (kustomisasi). 

1  2 3 4 5 

18 

Perusahaan kami menggunakan 

TIK untuk menerima masukan dan 

usulan yang diinginkan pemasok 

dan pelanggan. 

1  2 3 4 5 

 

Keunggulan bersaing 

No Pernyataan Skor 

 

Price 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

19 

Perusahaan kami senantiasa 

menawarkan harga yang sama 

rendahnya atau bahkan lebih 

rendah dibandingkan dengan 

pesaing. 

1  2 3 4 5 
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No Pernyataan Skor 

  1 2 3 4 5 

 
Quality Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

20 

Perusahaan kami senantiasa 

menawarkan produk yang 

berkualitas tinggi dibandingkan 

dengan pesaing (keandalan, tahan 

lama, kegunaan, dll). 

1  2 3 4 5 

       

 Delivery Dependability      

21 

Perusahaan kami senantiasa 

melakukan pengiriman barang 

kepada konsumen sesuai dengan 

pilihan produk, jumlah pesanan 

serta tepat waktu. 

1  2 3 4 5 

       

 Product Innovation      

22 

Perusahaan kami senantiasa 

menyediakan produk sesuai 

dengan keinginan pelanggan. 

1  2 3 4 5 

23 

Perusahaan kami senantiasa 

melakukan inovasi produk dengan 

keunggulan baru dibandingkan 

dengan pesaing. 

1  2 3 4 5 

       

 Time to Market      

24 Kami memperkenalkan dan 

mengirim produk kepasar/ 

pelanggan dengan cepat. 

1  2 3 4 5 

 

Kinerja Perusahaan 

No Pernyataan Skor 

 

Pangsa pasar 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

25 

Perusahaan kami mampu 

mencapai pertumbuhan pangsa 

pasar yang telah ditargetkan. 

1  2 3 4 5 

26 

Perusahaan kami senantiasa 

memperkenalkan produk baru di 

saat yang tepat. 

1  2 3 4 5 

       

 Pengembalian investasi      

27 

Perusahaan kami mampu 

mengembalikan investasi (modal) 

sesuai yang telah ditargetkan. 

1  2 3 4 5 

       

 Pertumbuhan penjualan      

28 

Perusahaan kami mampu 

mencapai tingkat pertumbuhan 

penjualan yang telah ditargetkan. 

1  2 3 4 5 
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No Pernyataan Skor 

 

Margin laba pada penjualan 

1 2 3 4 5 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

29 

Perusahaan kami mampu 

mencapai keuntungan (profit) yang 

telah ditargetkan. 

1  2 3 4 5 

       

 Posisi kompetitif keseluruhan      

30 

Perusahaan kami mampu 

mencapai biaya produksi yang 

telah ditargetkan atau bahkan lebih 

rendah. 

1  2 3 4 5 

31 

Perusahaan kami mampu 

menawarkan produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. 

1  2 3 4 5 

32 

Perusahaan kami mampu 

mengirimkan produk kepada 

pelanggan dengan aman (tidak 

rusak) 

1  2 3 4 5 
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