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ABSTRAK
Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran sebagai pendorong perkembangan ekonomi
Indonesia. Salah satu UKM di sektor pangan yang berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi adalah
UKM keripik tempe Sanan, Malang. UKM keripik tempe Sanan dituntut untuk terus berkompetisi
untuk mampu bertahan dalam persaingan pasar. Salah satu cara peningkatan kekuatan kompetisi
tersebut melalui pengembangan manajemen rantai pasokan. Namun, permasalahan yang sering
timbul adalah manajemen rantai pasokan tidak selalu sukses diterapkan pada UKM. Hal tersebut
dikarenakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen rantai pasokan seperti arus
pasokan, kekuatan dalam pembelian, serta peralatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor arus pasokan, peralatan kerja, serta kekuatan pembelian terhadap
penerapan manajemen rantai pasokan, yang diukur melalui fleksibilitas UKM dalam mengirimkan
produk dan tingkat biaya akibat penyimpanan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 200 pengelola UKM keripik tempe Sanan dan menganalisa menggunakan metode
Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam rangka mengoptimalkan
kinerja manajemen rantai pasokan, pengelola UKM keripik tempe wajib memberikan perhatian
terhadap kelancaran arus pasokan bahan baku demi kelancaran bisnis. Peningkatan arus pasokan
mampu diatasi melalui kerjasama yang baik dengan pemasok dan bergabung dengan koperasi
usaha keripik tempe Sanan
Kata kunci : Manajemen Rantai Pasokan, Keripik Tempe, UKM Malang, SEM
ABSTRACT
Small Medium Enterprise (SME) gives main contribution to Indonesian’s economic development.
Keripik tempe industry in Sanan, Malang is one food industry and one of SME which has to improve its
competitivess in order to raise its profit, through the development of Supply Chain Management (SCM).
However, the implementation of SCM in SME has many difficulties such as the material supply, buying
power, and equipments. The research aims is analysing relationship between variable of material supply,
buying power, and equipment to the performance of SCM by analysing the flexibility of shipment and
logistic cost. Deployment of questioners was conducted to 200 owners of keripik tempe industries. Data
was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The result indicated that owners of keripik tempe
industries should give attention to material supply to achieve best performance of business and SCM. Increacement of material supply can be solved through good relationship between supplier and involved in
business cooperation.
Keywords: Keripik Tempe Malang, SEM, Supply Chain Management
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mampu mempengaruhi kinerja manajemen
rantai pasokan pada UKM. Kinerja manajemen rantai pasokan diukur melalui fleksibilitas UKM dalam mengirimkan produk kepada
pelanggan serta tingkat biaya penyimpanan
(Desphande, 2012). Fleksibilitas pengiriman
berhubungan dengan pengiriman produk
kepada pelanggan secepat mungkin, semakin tinggi fleksibilitas maka semakin responsif
rantai pasokannya, sedangkan, biaya penyimpanan terkait dengan biaya manajemen
penyimpanan seperti biaya yang ditimbulkan karena kerusakan dan pengerjaan ulang.
Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Slamet dan Al Idrus (2010),
menyatakan bahwa UKM Kripik Tempe Sanan sering mengalami permasalahan terkait
manajemen rantai pasokan seperti pengadaan bahan baku yang dikarenakan kenaikan harga. Namun, penelitian tersebut tidak
menganalisa mendalam terkait faktor- faktor
lain yang mempengaruhi rantai pasokan dan
kaitannya dengan kinerja manajemen rantai pasokan, yaitu fleksibilitas pengiriman
serta biaya penyimpanan. Berdasarkan hal
tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam penerapan
manajemen rantai pasokan serta menganalisis hubungannya dengan kinerja rantai pasokan secara mendalam. Melalui penelitian ini
diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian di bidang manajemen rantai
pasokan dan memberikan wawasan serta
arahan bagi pengelola UKM Keripik tempe
terkait faktor pengaruh dalam implementasi
manajemen rantai pasokan.

PENDAHULUAN
Usaha kecil menengah (UKM) memiliki peranan sebagai pendorong perkembangan ekonomi Negara Indonesia. Secara
khusus, UKM di Indonesia menjadi sumber terbesar bagi penyerapan tenaga kerja
dan mata pencaharian bagi lebih dari 90%
kekuatan pekerja di Indonesia, terutama
wanita dan kaum muda. Berdasarkan data
dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2016 di Indonesia,
industri manufaktur pada UKM mencangkup manufaktur sederhana seperti produk
perkayuan, furniture, tekstil, garmen, sepatu,
serta makanan dan minuman (Tambunan,
2008). Salah satu UKM di bidang makanan
dan minuman yang berpotensi dalam pemberdayaan masyarakat adalah UKM Keripik
tempe (Mariana, 2009).
Salah satu daerah penghasil keripik
tempe di Indonesia adalah kota Malang,
Jawa Timur, dimana tersentralisasi di Kampung Sanan. Kampung Sanan mempunyai
potensi dalam peningkatan ekonomi daerah
melalui usaha kecil menengah sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat (Mariana,
2009). Sebagai upaya peningkatan ekonomi
daerah, UKM dituntut untuk dapat berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mengirimkan produk ke semua daerah,
dan merespon permintaan pelangan. Salah
satu cara peningkatan kekuatan kompetisi
tersebut adalah melalui pengembangan
manajemen rantai pasokan (Vaaland dan
Heide, 2007).
Penerapan manajemen rantai pasokan
mampu mengatasi berbagai ketidakpastian
dan variasi pada bisnis, seperti ketidakpastian permintaan, fluktuasi harga bahan baku,
penundaan pengiriman, serta permintaan
musiman (Kumar et al., 2013). Meskipun,
penerapan manajemen rantai pasokan memberikan banyak keuntungan bagi bisnis,
namun tingkat kompleksitas yang dimiliki
industri pangan menyebabkan manajemen
rantai pasokan tidak selalu sukses diterapkan. Hal tersebut dikarenakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen
rantai pasokan pada UKM sektor pangan
seperti arus pasokan bahan baku, kekuatan
dalam pembelian bahan baku, serta peralatan kerja (Malik et al., 2014; Ab Rahman et al.,
2008; Traidcraft, 2008).
Faktor- faktor seperti arus pasokan,
kekuatan pembelian, serta peralatan kerja

BAHAN DAN METODE
Metode
Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan dari studi literatur, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja
manajemen rantai pasok, terangkum dalam
Tabel 1. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka dibentuklah kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual dibangun
secara komprehensif dengan mendasarkan
pada fakta masalah yang ada, keterkaitan
faktor secara teoritis, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, metodologi, metode
analisis, serta keselarasan tujuan penelitian,
sehingga akan tercapai penelitian yang sis-
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tematis dalam suatu alur penelitian yang
baik serta sesuai dengan tujuan penelitian
yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut,
maka dikembangkan gambaran hubungan
antar faktor, yang disajikan dalam Gambar 1.
Berdasarkan pada kerangka konseptual, faktor arus pasokan diartikan sebagai ketersediaan material bahan baku sesuai jadwal
produksi yang telah direncanakan (Larrson,
2008). Larrson (2008) menjelaskan bahwa
pasokan material merupakan elemen penting
dalam kelancaran manajemen rantai pasokan. Gangguan yang disebabkan oleh arus
pasokan mampu menghambat penjadwalan
operasional bisnis. Arus pasokan yang lancar
mampu mendukung kelancaran produksi
sehingga mampu memenuhi permintaan
pelanggan dan melakukan pengiriman yang
tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, dapat
dilakukan pendugaan bahwa :

menghambat bisnis untuk menerima penawaran yang datang, menghambat operasional sehingga mengganggu proses pengiriman
kepada pelanggan. Lebih jauh, kekuatan
membeli mempengaruhi kemampuan pengelola untuk mendapatkan bahan-bahan
yang berkualitas sehingga barang tidak
mudah rusak selama proses produksi atau
penyimpanan, dimana akan menyebabkan
kerugian bagi bisnis (Stefanovića et al., 2009).
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan
pendugaan sementara bahwa:
H2 a : Kekuatan membeli memberikan pengaruh positif terhadap fleksibilitas pengiriman
H2 b : Kekuatan membeli memberikan pengaruh positif terhadap biaya penyimpanan
Faktor peralatan kerja diartikan sebagai semua peralatan yang mendukung
proses produksi sebuah bisnis (Malik et al.,
2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ab Rahman et al. (2008) menyatakan bahwa fungsi dan sistem peralatan kerja
yang berjalan dengan baik akan mendukung
kegiatan operasional bisnis. Craighead et al.
(2007), menyatakan bahwa, tidak diharapkan
perusahan kecil dalam menerapkan strategi
perbaikan ‘run to failure’ atau perbaikan menunggu hingga terjadi kerusakan mesin atau
peralatan. Hal ini manyebabkan terjadinya
penundaan pengiriman produk ke tangan
konsumen. Lebih lanjut, penundaan pengiriman menyebabkan produk ditimbun terlalu
lama di gudang, dimana akan bepotensi menyebabkan tingginya biaya yang ditimbulkan karena kerusakan (Johnson dan Whang,
2002; Goutsos dan Karacapilidis, 2004; Zhang
et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, dapat
dilakukan pendugaan sementara bahwa:

H1 a : Arus pasokan memberikan pengaruh
positif signifikan bagi fleksibilitas pengiriman
Integrasi pemasok yang baik dapat
membantu terciptanya arus pasokan yang
lancar. Arus pasokan yang lancar mampu
meningkatkan kualitas produk melalui pemilihan pemasok yang kompetitif dan mengurangi biaya seperti biaya penyimpanan
karena menghindari pengelola bisnis melakukan pemesanan produk dalam jumlah
banyak karena menghindari kelangkaan
(Malik et al., 2014). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan pendugaan sementara
bahwa:
H1 b : Arus pasokan memberikan pengaruh
positif signifikan terhadap biaya penyimpanan
Faktor Kekuatan membeli memiliki
peran penting dalam merumuskan level
strategis dalam bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanovića et al. (2009), menyatakan bahwa lemahnya kemampuan dari
pengelola untuk melakukan pembelian, terutama pembelian bahan baku dan penolong
mempengaruhi setidaknya 46% dari semua
masalah dari pengembangan bisnis. Faktor
yang mempengaruhi kekuatan bisnis untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh
ukuran dari perusahaan dan kompetisi pada
pasar tertentu (Traidcraft, 2008; Wieteska,
2015; Kotabe dan Kothari, 2016; Chu et al.,
2017; Garas dan Lapatinas, 2017).
Kekuatan membeli yang buruk dapat

H3 a : Mesin dan peralatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap fleksibilitas
pengiriman
H3 b : Mesin dan peralatan kerja memberikan
pengaruh positif terhadap biaya penyimpanan
Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini digunakan desain
penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner. Sesuai dengan tujuan penelitian dan
masalah penelitian, populasi sasaran dari penelitian ini adalah UKM Keripik tempe Sanan
di kota Malang. UKM Keripik tempe Sanan,
dipilih karena dalam industri keripik tempe
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pak hingga 5000 pak keripik tempe setiap bulannya. Kebutuhan bahan baku tempe untuk
produksi rata-rata mencapai 200 kg hingga
500 kg setiap harinya. Peralatan kerja yang
digunakan dalam proses produksi antara
lain seperti pisau, mesin pemotong tempe,
penggorengan, sealer, serta alat pendukung
lainnya.
Responden dalam penelitian ini adalah pengelola atau pemilik UKM keripik
tempe di Sanan, Malang. Terdapat tiga kriteria dalam pemilihan responden, yaitu jenis
kelamin, usia bisnis, dan jumlah pekerja. Berdasarkan dari data yang diperoleh 54% responden adalah pria dan 46% adalah wanita.
Berdasarkan aspek usia bisnis terdapat 10%
bisnis dengan usia 0-5 tahun tahun, 34% bisnis dengan usia 5-10 tahun, 30% bisnis dengan usia 10-15 tahun, serta 26% dengan usia
bisnis lebih dari 10 tahun. Berdasarkan aspek
jumlah pekerja terdapat 66% bisnis dengan
jumlah pekerja 5-19 orang pekerja (karegori
usaha kecil), dan 34% bisnis dengan jumlah
pekerja lebih dari 19 orang pekerja (kategori
usaha menengah).
Hasil penelitian yang valid dan dapat
diandalkan didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian, perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.
Pengujian validitas dilakukan dengan cara
mengkorelasikan setiap skor item dengan
skor total menggunakan teknik Korelasi Pearson (Product Moment). Pengujian reliabilitas
menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Ringkasan hasil pengujian validitas dan reliabilitas penelitian hasil pengujian validitas instrument penelitian, diketahui bahwa semua
nilai koefisien korelasi item dengan skor total
(riT) > nilai korelasi tabel (rtabel) disajikan pada
Tabel 2. Dengan demikian, item pertanyaan
pada kelima faktor, dinyatakan valid, atau
mampu mengukur faktor tersebut, sehingga
dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul
data dalam penelitian ini. Pada ringkasan
hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian, diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s
Alpha > 0.6. Dengan demikian, item pertanyaan pada kelima faktor, dinyatakan reliable
atau konsisten dalam mengukur faktor tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai
alat pengumpul data dalam penelitian
Setelah dilakukan pengujian validitas
dan reliabilitas instrumen serta data penelitian telah terkumpul, maka dilakukan pengujian asumsi agar model yang dihasilkan
valid. Terdapat tiga pengujian asumsi dalam

memperlihatkan bentuk kerja sama antar elemen rantai pasokan dalam aktivitas usahanya (Hapiz, 2012; Liu et al., 2017; Zondag et al.,
2017; Aydin dan Parker, 2018), sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai
bagaimana penerapan rantai pasokan dalam
UKM Keripik tempe dalam rangka menjaga
kerjasama antara supplier, kelancaran proses
produksi, hingga pengiriman produk keripik
tempe ke konsumen.
Berdasarkan pada data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
(2016) terdapat 319 pengrajin keripik tempe
di Sanan kota Malang. Penentuan jumlah
sampel penelitian dalam metode kuantitatif,
didasarkan pada rumus Slovin (Sekaran
dan Bougie, 2016), sehingga dilakukan penyebaran kuisioner terhadap 200 responden
pengelola UKM keripik tempe Sanan Malang. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan
data melalui penyebaran kuisioner dan sistem penyampaian kuisioner dilakukan secara langsung kepada para responden, yaitu
pengelola atau pemilik UKM keripik tempe
di Sanan Malang.
Teknik Analisa Data
Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM). Metode analisa SEM sangat tepat dalam melakukan kajian
hubungan kausal antara faktor pengaruh
dalam penerapan manajemen rantai pasokan
terhadap kinerja manajemen rantai pasokan
di UKM. Hal ini karena metode SEM mampu
menyelesaikan model hipotesis secara serempak yang tidak mampu diselesaikan oleh
persamaan regresi linear (Solimun, 2011).
Pada penelitian ini digunakan analisis jalur
SEM menggunakan AMOS versi 22.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sentra industri keripik tempe di kota
Malang tersentralisasi di kecamatan Blimbing, daerah Sanan. Secara umum, industri
keripik tempe Sanan didominasi usaha kecil dan menengah dengan jumlah pekerja 2
hingga 20 orang pekerja. Rata-rata industri
keripik tempe memiliki omset tahunan sebesar 100 juta hingga 1 milyar rupiah per tahunnya dan pengelola mampu menjual 1000
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Pengujian hipotesis penelitian, dilakukan melalui pengujian hipotesis direct effect.
Melalui pengujian direct effect ini dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh
variabel eksogen secara langsung terhadap
variabel endogen. Tabel 3 menyajikan tabel
hasil pengujian direct effect pada penelitian ini.
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis direct effect, didapatkan bahwa faktor
arus pasokan berpengaruh positif signifikan
terhadap fleksibilitas pengiriman (p = 0.007<
α = 0.05) dan berpengaruh positif pula terhadap biaya penyimpanan (p= 0.00< α=0.05),
sehingga hipotesis 1a dan b terpenuhi. Pengelola UKM keripik tempe Sanan menyatakan bahwa sebagian besar pengelola menyatakan setuju bahwa pasokan bahan baku
merupakan hal yang penting dalam proses
produksi keripik tempe. Selain itu, pengelola
UKM keripik tempe juga menyatakan bahwa arus pasokan bahan baku dan penolong

analisa SEM, yaitu pengujian terhadap linieritas, normalitas, dan pencilan data. Dari hasil
pengujian dinyatakan bahwa hubungan faktor dalam hubungan linier, terdistribusi normal, dan data penelitian tidak mengandung
data pencilan.
Pengujian hipotesis pada penelitian ini
menggunakan metode SEM. Pada penelitian
ini digunakan analisis jalur SEM menggunakan AMOS versi 22. Berdasarkan model
teori yang telah dibangun, maka digambarkan sebuah diagram jalur untuk menjelaskan
hubungan kausalitas yang akan diuji. Pada
Gambar 2 disajikan gambar diagram jalur
hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajemen rantai pasokan dan kinerja manajemen rantai pasokan
pada UKM keripik tempe Sanan Malang.
Penggambaran diagram jalur ini bermanfaat
untuk menunjukkan alur hubungan kausalitas antar variabel eksigen dan endogen.

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Gambar 2. Diagram jalur SEM

157

Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 18 No. 3 [Desember 2017] 153-162
Analisis Penerapan Faktor Manajemen Rantai Pasokan UKM [Nugroho dkk.]
Tabel 1. Penelitian terdahulu
Faktor Pengaruh
Penerapan Manajemen
Rantai Pasokan

Peneliti

Isu

Malik et al. (2014), Larsson Arus pasokan bahan baku dan pe(2008), Gurnani (2012)
nolong yang lancar memberikan
pengaruh posiif signifikan terhadap implementasi manajemen rantai pasokan

Arus Pasokan

Kemampuan pembelian Malik et al. (2014), Dodd and Kemampuan membeli memberAsfaha (2008)
ikan pengaruh positif signifikan
terhadap kinerja manajemen rantai pasokan
Malik et al. (2014), Rahman et Kesuksesan operasi dari peralatan
al. (2011), Baglee (2008)
kerja memberikan pengaruh positif
signifikan terhadap kinerja manajemen rantai pasokan

Peralatan Kerja

Tabel 2. Ringkasan hasil validitas dan reliabilitas
Faktor
Arus Pasokan

Kekuatan Membeli

Peralatan Kerja

Item

Koefisien
Validitas

r tabel

Koefisien
Reliabilitas

Cut off

1

0.85

0.36

0.73

0.60

2

0.89

0.36

3

0.64

0.36

1

0.89

0.36

0.89

0.60

2

0.96

0.36

3

0.91

0.36

1

0.94

0.36

0.89

0.60

2

0.95

0.36

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis direct effect
Endogen

Koef.
Jalur

CR

Prob.

Arus Pasokan

Fleksibilitas
Pengiriman

0.369

2.674

0.007

Peralatan Kerja

Fleksibilitas
Pengiriman

0.091

2.819

0.005

Kemampuan
Membeli

Fleksibilitas
Pengiriman

0.042

2.662

0.008

Arus Pasokan

Biaya
Penyimpanan

0.299

3.344

0.000

Peralatan Kerja

Biaya
Penyimpanan

0.051

1.071

0.284

Hipotesis
diterima

2b

tidak

Kemampuan
Membeli

Biaya
Penyimpanan

0.275

0.470

0.638

Hipotesis
diterima

2c

tidak

Eksogen

Sumber: data diolah (2017)
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pada bisnis mereka selalu lancar dan tepat
waktu. Hal tersebut didukung oleh sebagian
besar pengelola yang memiliki lebih dari 1
pemasok sebagai cadangan dan tergabungnya para pengelola dalam Koperasi Usaha
keripik tempe Sanan. Walaupun pengadaan
bahan baku selalu lancar, namun pengelola
menyadari bahwa mempertahankan kondisi
yang lancar dalam pengadaan bahan baku
harus selalu dilakukan. Hal tersebut sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunasekaran et al. (2011), yang menyatakan
arus pasokan yang lancar perlu didukung
melalui kerjasama yang baik dengan para
supplier sehingga mampu meningkatkan kemampuan strategis dan operasional dalam
rangka mencapai keuntungan. Kerjasama
strategis menciptakan kerjasama jangka
panjang dan mengembangkan perencanaan
yang menguntungkan, serta sebagai pemecahan masalah yang sering terjadi seperti permintaan yang datang sewaktu-waktu.
Berdasarkan pada biaya penyimpanan, arus pasokan yang baik mampu menurunkan biaya penyimpanan dalam bisnis.
Melalui arus pasokan yang lancar, pengelola
tidak perlu melakukan penimbunan karena
kelangkaan pada bahan baku, sehingga pengelola mampu menghindari resiko kerugian
seperti biaya kerusakan barang karena penyimpanan dalam jangka waktu yang lama.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Anatan (2010), dimana dinyatakan bahwa melalui integrasi pemasok yang
baik dapat membantu terciptanya arus pasokan yang lancar. Arus pasokan yang lancar mampu meningkatkan kualitas produk
melalui pemilihan pemasok yang kompetitif
dan mengurangi biaya seperti biaya penyimpanan karena menghindarkan pengelola
dalam pemesanan produk dalam jumlah
banyak karena menghindari kelangkaan.
Faktor peralatan kerja berpengaruh
positif signifikan terhadap fleksibilitas pengiriman (p = 0.005 < α = 0.05) dan tidak berpengaruh terhadap biaya penyimpanan (p =
0.284 > α = 0.05), sehingga hipotesis 2a terpenuhi. Pengelola UKM keripik tempe Sanan
menyatakan bahwa secara umum peralatan
kerja dirawat dan diperbaiki secara berkala,
sehingga tidak pernah mengalami kerusakan sehingga proses produksi terhenti. Perawatan mesin dan peralatan kerja yang dilakukan secara teratur memberikan manfaat
bagi bisnis seperti mendukung pengadaan
produk bagi pelanggan sehingga fleksibilitas

pengiriman optimal. Hal tersebut didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Baglee et
al. (2008) menyatakan bahwa perawatan peralatan produksi dan mesin yang baik akan
berkontribusi secara startegis dalam pencapaian keuntungan bisnis, terutama pemenuhan permintaan pelanggan, serta menghidari
resiko biaya yang ditimbulkan karena kerusakan peralatan kerja. Namun, peralatan kerja yang lancar tidak memberikan pengaruh
bagi biaya penyimpanan, hal ini dikarenakan
pengelola UKM keripik tempe tidak pernah
melakukan penyimpanan baik bahan baku
maupun produk dalam jangka waktu lama
di gudang dan kerusakan produk jarang terjadi, sehingga tidak menimbulkan biaya akibat penyimpanan.
Faktor kekuatan membeli berpengaruh positif signifikan terhadap fleksibilitas
pengiriman (p = 0.008 < α = 0.05) dan tidak
berpengaruh terhadap biaya penyimpanan
(p = 0.638 > α = 0.05), sehingga hipotesis 3a
terpenuhi. Pengelola UKM Keripik menyatakan bahwa mereka mampu membeli bahanbahan seperti yang dibutuhkan dalam proses
produksi keripik tempe. Walaupun beberapa
harga seperti telur, minyak, dan tempe mengalami kenaikan namun pengelola menyatakan tetap mampu membeli, karena demi
memenuhi permintaan pelanggan. Pengelola
juga menyatakan bahwa dalam mengatasi
permasalahan kenaikan harga, pengelola
menyiasati dengan menaikkan harga produk
atau mengurangi kuantitas dari produk.
Kemampuan membeli yang baik
pada UKM keripik tempe Sanan mampu
memberikan manfaat bagi bisnis, antara lain
terhadap fleksibilitas pengiriman. Kekuatan
pembelian bahan bahan akan mendukung
kelancaran proses produksi sehingga menjaga ketersediaan produk dan mampu memenuhi permintaan konsumen, serta membantu
kesiapan pengelola dalam melakukan pengiriman kepada konsumen sewaktu-waktu.
Hal tersebut sejalan dengan pernyatan van
der Vaart dan Van Donk (2008). Kekuatan
pembelian dalam perspektif manajemen rantai pasokan berpengaruh dalam keseluruhan
proses industri, terutama berpengaruh terhadap tujuan jangka panjang dari bisnis yaitu
peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan
pelanggan dipengaruhi kemampuan membeli
kualitas bahan yang bagus dan diwaktu yang
tepat, sehingga menghindari keterlambatan
proses produksi dan produksi barang yang
berkualitas buruk. Kemampuan membeli

159

Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 18 No. 3 [Desember 2017] 153-162
Analisis Penerapan Faktor Manajemen Rantai Pasokan UKM [Nugroho dkk.]
dilakukan oleh Jannah et al. (2015) salah satu
hal yang mempengaruhi kelancaran bisnis
dalam sektor pangan adalah keseimbangan
jenis pasokan dan jenis kebutuhan produk.
Selain itu, pasokan bahan baku yang lancar
akan meningkatkan pemenuhan permintaan
pelanggan, peningkatan keuntungan penjualan, dan pengembangan pangsa pasar (Griffiths et al., 2000; Gurnani et al., 2012; Boulaksil, 2016; Fattahi et al., 2017; Ali et al., 2018).

tidak berpengaruh terhadap biaya penyimpanan karena walaupun pengelola mampu
membeli bahan-bahan namun pengelola tidak
menyimpan dalam jangka waktu lama dan
membeli sesuai jadwal produksi, sehingga
menghindarkan dari resiko kerugian akibat
penyimpanan.
Secara umum, model yang terbentuk
pada penelitian ini dinyatakan telah layak
melalui pengujian RMSE, GFI, AGFI, TLI
dan CFI. Melalui hasil pengujian didapatkan
bahwa nilai RMSEA (0.00) ≤ 0.08, AGFI (0.91)
≥ 0.90, TLI (1.05) ≥ 0.95, CFI (1.00) ≥ 0.95, sehingga dinyatakan bahwa konstruk yang terbentuk dinyatakan sesuai (layak). Konstruk
yang telah sesuai, kemudian dikonversi ke
dalam model pengukuran melalui pengujian direct effect, untuk mengetahui pengaruh
antar konstruk yang dijelaskan pada model
persamaan yang disajikan pada Persamaan 1
dan Persamaan 2.

SIMPULAN
Studi ini dilakukan untuk melihat
faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi manajemen rantai pasokan di UKM.
UKM keripik tempe dipilih karena dalam industri keripik tempe memperlihatkan bentuk
kerja sama dalam aktivitas usahanya, yang
melibatkan pihak-pihak seperti pekerja, rekan kerja pemasok, dan konsumen, sehingga
menarik untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan rantai pasokan di
UKM keripik tempe Sanan dalam rangka menerapkan manajemen rantai pasokan, menjalin kerja sama antara berbagai pihak, menjaga
kelancaran proses produksi, hingga dilakukan pengiriman produk keripik tempe. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja manajemen rantai
pasokan di UKM keripik tempe, seperti aspek
arus pasokan, peralatan kerja, dan kekuatan
pembelian. Berdasarkan pada hasil penelitian,
agar kinerja manajemen rantai pasokan yang
tercermin melalui fleksibilitas pengiriman
dan pengaturan biaya penyimpanan tercapai,
pengelola wajib mengoptimalkan arus pasokan bahan baku. Hal ini disebabkan karena
arus pasokan memberikan pengaruh terbesar
bagi kelancaran manajemen rantai pasokan,
lebih jauh kelancaran arus pasokan mampu
meningkatkan penjualan melalui kemampuan dalam menyediakan produk sesuai permintaan pelanggan.

FP = 0.37 AP + 0.09 PE + 0.04 KM .............. (1)
BP = 0.29 AP + 0.05 PE + 0.27 KM .............. (2)
Berdasarkan Persamaan 1 dan 2, dapat dinyatakan bahwa faktor arus pasokan
(AP) memiliki koefisen terbesar, sehingga
faktor arus pasokan memberikan pengaruh
dominan terhadap fleksibilitas pengiriman
produk kepada pelanggan. Pada Persamaan
2, koefisien terbesar dimiliki faktor arus
pasokan (AP), sehingga faktor arus pasokan
juga memberikan pengaruh dominan terhadap penanganan biaya penyimpanan.
Secara umum, sebagian besar responden pengelola UKM keripik tempe Sanan menyatakan setuju bahwa pasokan bahan
baku tempe merupakan hal yang penting
dalam proses produksi. Kerjasama antar
UKM dalam menjaga pasokan bahan baku
dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan
pemasok dan tergabung dalam paguyuban
koperasi UKM keripik tempe Sanan. Walaupun telah banyak usaha untuk meningkatkan kelancaran pasokan bahan baku, namun
masih cukup banyak pula UKM yang mengalami permasalahan dalam pengadaannya,
terutama UKM yang baru memulai usahanya, sehingga perlu ditingkatkan peranan
Koperasi dan kerjasama dengan pemasok.
Bisnis pada sektor makanan wajib memberikan perhatian khusus terhadap masalah pengadaan bahan baku. Menurut penelitian yang
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