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ABSTRAK 

 Penelitian ini menguji pengaruh integrasi rantai pasokan yang berorientasi 

inovasi terhadap kinerja pada industry manufaktur di Yogyakarta, penelitian ini terdiri 

dari empat variabel independen yaitu integrasi pelanggan, integrasi pemasok, integrasi 

internal dan orientasi inovasi serta variabel dependen yaitu  kinerja perusahaan. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan keseluruhan integrasi rantai pasokan 

(integrasi pelanggan, integrasi pemasok dan integrasi internal) dan orientasi inovasi 

terhadap kinerja perusahaan. Pengujian dilakukan pada satu jenis UKM bidang industry 

Batik di daerah Yogyakarta tepatnya di daerah bantul, sleman dan kota Yogyakarta. 

Dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi linear 

sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh integrasi rantai pasokan 

secara serentak  terbukti positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Integrasi 

pemasok mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kinerja perusahaan. 

Kata Kunci: Integrasi Rantai Pasokan(Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal), Orientasi Inovasi, Kinerja Perusahaan, Usaha Kecil dan 

Menengah Batik. 
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ABSTRACT 

This research examines the effects of innovation-oriented supply chain integration on 

performance in the manufacturing industry in Yogyakarta, this study consists of four 

independent variables: customer integration, supplier integration, internal integration 

and innovation orientation and dependent variables is firm performance. The aim of 

this research is to find out the relation of supply chain integration (customer 

integration, supplier integration and internal integration) and innovation orientation on 

company performance. The research was conducted on one type of Small and Medium 

Enterprises (SME) which is Batik industry in the area of Yogyakarta, precisely in 

Bantul, Sleman and Yogyakarta city, With 38 respondents.  

The method used in this research is multiple linear regression analysis and simple 

linear regression analysis. The results showed that the effect of supply chain integration 

simultaneously proved positively significant to company performance. Supplier 

integration has a greater impact on company performance. 

Keywords: Supply Chain Integration (Customer Integration, Supplier Integration, 

Internal Integration), Innovation Orientation, firm Performance, Small and Medium 

Enterprises Batik. 
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