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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh integrasi rantai 

pasokan yang berorientasi inovasi terhadap kinerja pada industri 

manufaktur di Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu integrasi pelanggan, integrasi pemasok, integrasi 

internal dan orientasi inovasi sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh lii dan 

kuo (2016), namun objek yang digunakan berbeda selain itu, jumlah 

sampelnya pun tidak sebanyak penelitian sebelumnya. 

Kesimpulan data yang dapat diambil penelitian kali ini dari 

analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1. Pada pengujian hipotesis variabel orientasi inovasi terhadap integrasi 

rantai pasokan (integrasi pelanggan, integrasi pemasok, integrasi 

internal) keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

masing-masing variabel dapat dilihat dari pengujian signifikansi 

dengan uji t sebagai berikut:  

a) Ada pengaruh positif dan signifikan antara orientasi inovasi dan 

integrasi pelanggan. Orientasi inovasi memiliki pengaruh 

sebesar 61,6% terhadap integrasi pelanggan hal tersebut dilihat 

dari r
2
 sebesar 0,616. Diperoleh t hitung sebesar 7,594 dan t tabel 

sebesar 2,02809 pada taraf signifikansi 5% maka thitung lebih 

besar dari ttabel yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel orientasi inovasi terhadap integrasi pelanggan. 
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b) Ada pengaruh positif dan signifikan antara orientasi inovasi dan 

integrasi pemasok. Orientasi inovasi memiliki pengaruh sebesar 

51,7% terhadap integrasi pemasok hal tersebut dilihat dari 

r
2
sebesar 0,517. Diperoleh t hitung sebesar 6,214 dan t tabel sebesar 

2,02809 pada taraf signifikansi 5% maka thitung lebih besar dari 

ttabel yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

orientasi inovasi terhadap integrasi pemasok. 

c) Ada pengaruh positif dan signifikan antara orientasi inovasi dan 

integrasi internal. Orientasi inovasi memiliki pengaruh sebesar 

68,4% terhadap integrasi internal hal tersebut dilihat dari r
2
 

sebesar 0,684. Diperoleh t hitung sebesar 8,818 dan t tabel sebesar 

2,02809 pada taraf signifikansi 5% maka thitung lebih besar dari 

ttabel yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

orientasi inovasi terhadap integrasi internal. 

2. Pada pengujian hipotesis variabel integrasi rantai pasokan terhadap 

kinerja perusahaan secara serentak dengan menggunakan uji F 

dijelaskan nilai F hitung sebesar 9,627. Pada tingkat signifikan p-

value sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

independen yaitu Integrasi Pelanggan (X1), Integrasi Pemasok (X2), 

Integrasi Internal (X3), secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi ganda pada kinerja 

perusahaan,Adjusted R Square sebesar 0,412 maka dapat diartikan 

bahwa 41,2% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh Integrasi 

Pelanggan, Integrasi Pemasok, Integrasi Internal. Sedangkan hasil 

analisis koefisien korelasi parsial pada kinerja perusahaan yaitu 

integrasi pelanggan (X1) mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, integrasi pemasok (X2) mempunyai 

pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan 
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integrasi internal (X3) mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.didapat pengaruh paling besar yaitu 

variabel integrasi pemasok (X2) sebesar 0,107 atau 10,7%. 

3. Pada pengujian hipotesis variabel integrasi rantai pasokan dan 

orientasi inovasi terhadap kinerja perusahaan secara serentak dengan 

menggunakan uji F dijelaskan nilai F hitung sebesar 7,115. Pada 

tingkat signifikan p-value sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa keempat variabel independen yaitu Integrasi Pelanggan (X1), 

Integrasi Pemasok (X2), Integrasi Internal (X3), Orientasi Inovasi 

(X4) secara bersama-sama berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkanhasil analisis koefisisen determinasi pada kinerja 

perusahaan, Adjusted R Square sebesar 0,398 maka dapat diartikan 

bahwa39,8% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh Integrasi 

Pelanggan, Integrasi Pemasok, Integrasi Internal dan orientasi 

inovasi. Sedangkan hasil analisis koefisien korelasi parsial pada 

kinerja perusahaan yaitu integrasi pelanggan (X1) mempunyai 

pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, 

integrasi pemasok (X2) mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, integrasi internal (X3) mempunyai 

pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan 

orientasi inovasi (X4) mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.didapat pengaruh paling besar yaitu 

variabel integrasi pemasok (X2) sebesar 0,104 atau 10,4%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, 

beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:  
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1. Usaha Kecil dan Menengah Batik yang ada di Yogyakarta 

hendaklah terus meningkatkan inovasi serta penggunaan teknologi 

dalam praktik bisnisnya, karena berdasarkan data yang diperoleh di 

lapangan keempat variabel yaitu integrasi pelanggan, integrasi 

pemasok, integrasi internal dan orientasi inovasi berpengaruh 

positif terhadap perusahaan, akan tetapi tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini perlu diperhatikanagar dapat 

mengintegrasikan pihak-pihak internal yang ada didalam 

perusahaan, pelanggan, pemasok, produsen, serta distributor 

supaya lebih efisien 

2. Narasumber dalam penelitian ini terbatas pada usaha kecil 

menengah di daerah Yogyakarta karena keterbatasan waktu 

penelitian. Agar penelitian menjangkau lebih menyeluruh dan 

menguji konsisten temuan perlu adanya pengembangan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan narasumber  yang lebih luas 

dan jenis industri yang sama. 

  


