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ABSTRAK 

Penelitian ini menguji pengaruh integrasi rantai pasokan yang berorientasi inovasi terhadap 

kinerja pada industri 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, integrasi 

internal) dan orientasi inovasi terhadap kinerja perusahaan. Pengujian dilakukan pada satu jenis 

UKM bidang industri   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 

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, 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. 

PENDAHULUAN 

Yogyakarta merupakan salah satu destinasi tempat tujuan wisata baik wisatawan dari dalam 

Negeri maupun Luar Negeri disamping banyaknya tempat-tempat wisata yang menarik juga 

merupakan salah satu tempat industri kerajinan Batik yang cukup terkenal. Hal ini menjadikan 

banyaknya pengusaha-pengusaha yang mulai melirik dan terjun kedunia bisnis industri batik, 

Semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru dari hari ke hari membuat persaingan dunia 

bisnis di Yogyakarta khususnya industri batik menjadi ketat. Perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur, maupun dagang saling bersaing untuk dapat bertahan dan 

menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai 

inovasi dan strategi bisnis agar semakin berkembang. 

Lingkungan bisnis semakin kompetitif dan penuh perubahan,  ketidakpastian menjadi satu 

hal yang tidak dapat dihindarkan. Ketidakpastian yang berasal dari permintaan konsumen, 

misalnya, berasal dari semakin kuatnya posisi konsumen karena banyaknya pilihan perusahaan 

yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Pelaku bisnis dan manajer produksi harus 

menghadapi ketidakpastian ini dengan baik sehingga biaya (terutama biaya persediaan) menjadi 

minimal dengan tetap memenuhi permintaan konsumen tersebut. 

  Integrasi rantai pasokan adalah sebuah konsep mengenai peningkatan kinerja manajemen 

rantai pasokan dan penciptaan nilai (Frohlich dan Westbrook, 2001; Corsten dan Felde, 2005; 

Fabbe-Costes dan Jahre, 2007; Krause et al, 2007). Prajogo dan Olhager (2012) menunjukkan 

bahwa integrasi rantai pasokan telah memberikan kontribusi besar terhadap aspek praktis dan 

akademik. Studi-studi empiris telah menunjukkan bahwa integrasi arus informasi dan logistik ke 

dalam kemitraan rantai pasokan secara substansial dapat mempengaruhi kinerja operasi bisnis.  

Studi yang disebutkan di atas telah menunjukkan bahwa integrasi rantai pasokan memberikan 

dampak yang berharga pada kinerja perusahaan dari strategis, organisasional, informasi, dan 

aspek pemasaran. Meskipun demikian, beberapa studi telah meneliti efek dari integrasi rantai 

pasokan pada kinerja operasi bisnis dan inovasi. Karena lingkungan bisnis yang mudah berubah-

ubah dan perubahan perilaku pembelian konsumen, para peneliti dari penelitian ini 

merekomendasikan bahwa pengaruh orientasi inovasi pada perusahaan dan tingkat integrasi 

rantai pasokan dihargai. 

Rumusan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah orientasi inovasi mempunyai 

peran dalam kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dengan mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Lii dan Kuo (2016) . Penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap Integrasi rantai pasokan? 

2. Apakah integrasi rantai pasokan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? 



3. Apakah Orientasi inovasi  dan integrasi rantai pasokan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan? 

Tujuan Penelitian 

Sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lii dan Kuo (2016) 

tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah orientasi inovasi mempunyai peran 

dalam kinerja perusahaan. Secara spesifik tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh orientasi inovasi terhadap integrasi rantai pasokan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Integrasi rantai pasokan terhadap kinerja perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Orientasi inovasi dan integrasi rantai pasokan terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Lii dan Kuo (2016) dengan judul “Innovation-Oriented Supply Chain Integration for 

Combined Competitiveness and Firm Performance”. Penjelasan mengenai teori pendukung serta 

hipotesis dijabarkan sebagai berikut: 

Integrasi Rantai Pasokan 

Integrasi rantai pasokan mengacu pada sejauh mana organisasi strategis bekerjasama dengan 

mitra rantai pasokan serta mengelola proses intra dan inter-organisasional untuk mencapai aliran 

produk, service, informasi, Uang, serta keputusan yang efektif dan efisien dengan tujuan 

memberikan nilai maksimal kepada pelanggan (Zhao et al.2008). Menurut Lambert dan Cooper 

(2000), mengintegrasikan Supply chain management adalah proses bisnis penting untuk 

mentransfer produk, jasa, dan informasi dari pemasok ke konsumen akhir dan untuk 

meningkatkan nilai tambah produk, layanan, dan informasi. 

A. Integrasi Eksternal 

 

Integrasi eksternal yaitu praktek-praktek perusahaan untuk meningkatkan keterkaitan antara 

Pelanggan, perusahaan dan pemasok. Integrasi eksternal perusahaan yang kemudian hanya 

disebut integrasi supply chain mempunyai arah (direction) dan tingkat integrasi (degree). Arah 

integrasi adalah kecondongan perusahaan tersebut ke arah pemasok dan atau Pelanggan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat integrasi adalah luas atau sempitnya jangkauan 

integrasi perusahaan ke arah pemasok dan atau pelanggan. Beberapa perusahaan memutuskan 

untuk tidak banyak berintegrasi dengan pelanggan dan pemasok sehingga memiliki tingkat 

integrasi sempit, sedangkan yang lain berintegrasi secara luas dengan konsumen dan pemasok 

mengikuti tingkat integrasi yang lebar. Terdapat perusahaan yang berintegrasi secara seimbang 

baik ke arah pemasok dan pelanggan. Meskipun demikian pada perusahaan tertentu masih 

menjalani integrasi satu arah saja. Penentuan arah serta tingkat integrasi bertujuan untuk 

menentukan posisi strategis perusahaan. Semakin tinggi tingkat integrasi, dalam arti 

jangkauannya terhadap pemasok dan konsumen semakin luas, semakin besar pula keuntungan 



potensialnya. Pada saat perusahaan berintegrasi dan bertindak sebagai satu kesatuan, maka 

performanya akan meningkat di seluruh supply chain tersebut. 

Berdasarkan pendapat Turban, Rainer, Porter (2004), terdapat komponen dalam supply chain, 

yaitu: 

 

1. Rantai Persediaan Hulu (Upstream Supply Chain)  

 

Bagian ini meliputi seluruh aktivitas dari perusahaan manufaktur dengan para 

penyalurnya dan relasi antara perusahaan kepada para penyalur/ pemasok (second-tier). 

Aktivitas yang utama dalam upstream supply chain ini adalah pengadaan sedangkan 

untuk integrasi terhadap pemasok, mulai dari pengembangan produk, penyediaan 

produk-produk berkualitas tinggi, proses dan informasi perubahan spesifikasi tertentu, 

pertukaran teknologi dan dukungan desain.  

Beberapa peneliti telah menginvestigasi integrasi supply-side pada dimensi 

berbeda-beda. (Hanfield, 1993) mendefinisikan integrasi supply sebagai perolehan 

frekuensi pengiriman dalam skala banyak, melalui sumber tunggal atau ganda pasokan, 

mengevaluasi sumber-sumber alternatif berdasarkan kualitas dan pengiriman dan 

menjalin kontrak jangka waktu panjang dengan pemasok. Sementara dalam hal 

komunikasi logistik, konsep ini dapat memperlihatkan integrasi supply sebagai 

keselarasan yg efektif, berbagi informasi dan partisipasi pemasok antara pemasok dan 

produsen. 

 

2. Rantai Persediaan Hilir (Downstream Supply Chain) 

 

Bagian ini meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada 

pelanggan akhir, di dalam downstream supply chain, perhatian utamanya diarahkan pada 

distribusi, pergudangan, transportasi, dan pelayanan. Berbeda hal dengan integrasi 

pelanggan, perusahaan akan menembus jauh ke dalam organisasi pelanggan untuk 

memahami produk, budaya, pasar dan organisasi, sehingga dapat merespon dengan 

cepat kebutuhan pelanggan. Konsep penting integrasi pelanggan didasarkan pada 

peningkatan perencanaan permintaan dan visibilitas dalam rantai pasokan, tanpa 

berbagi dari satu ujung rantai pasokan ke yang lain, ketidakefisienan informasi dapat 

terjadi dalam layanan pelanggan. 
 

B. Integrasi Internal 
 

Integrasi internal yaitu integrasi lintas fungsional pada batas-batas dalam satu perusahaan, 

yang dicerminkan oleh tingkat aktivitas fungsi logistik dimana saling berhubungan dengan 

lingkup fungsi yang lain (Pituringsih 2010). Integrasi internal supply chain management dapat 

dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dalam aktivitas logistik antara pemasok, perusahaan 

dan pelanggan. Dalam SCM untuk menciptakan efektifitas pelaksanaannya sangat diperlukan 

praktek integrasi internal supply chain management. Perusahaan yang mencapai tingkat integrasi 

internal yang tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan baik secara absolut maupun 

relatif (Gimenez dan Ventura, 2003;2005). 

Koordinasi internal supply chain adalah proses singkronisasi tujuan perusahaan dari kegiatan 

unit-unit (bidang-bidang fungsional) yang terpisah agar dapat mencapai tujuan secara efisien. 



Bentuk wujud koordinasi yang ditandai oleh ketergantungan dalam pengaturan hubungan melalui 

wewenang dan tanggung jawab (Lejeune dan Yakova, 2005). Hal tersebut dapat dilihat dari; 

pentingnya tim kerja informal dalam lintas fungsi dalam satu perusahaan; pentingnya sharing 

ide; informasi dan sumber-sumber lain; dan pentingnya kekompakan tim kerja dalam satu 

perusahaan (Gimenez dan Ventura, 2005). 

 

Orientasi Inovasi  

Perusahaan berorientasi inovasi fokus pada kreativitas dan mengembangkan ide-ide baru 

untuk mencapai keberhasilan pasar dengan produk dan layanan mereka dan selanjutnya fokus 

pada kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan mengembangkan, menguntungkan dengan 

hubungan pelanggan jangka panjang, memuaskan kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan nilai 

pelanggan berdasarkan pada citra perusahaan. perusahaan-perusahaan ini, oleh karena itu, 

mampu mengantisipasi dan bereaksi terhadap   kebutuhan pelanggan lebih cepat dari pesaing 

mereka, mendapatkan manfaat yang menonjol (Siguaw et al., 2006).  

Siguaw et al. (2006) percaya bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan berada dalam 

strategi tingkat perusahaan secara keseluruhan didedikasikan untuk pengembangan produk baru. 

Sebuah perusahaan dengan budaya organisasi inovasi berorientasi dapat menghasilkan produk 

yang lebih inovatif dan nilai mitranya sambil   terus mencari pendekatan yang berbeda untuk 

mendapatkan modal kecerdasan untuk inovasi (Autry dan Griffis, 2008). Selain itu, orientasi 

inovasi, sebagai orientasi strategis, dapat mempengaruhi inovasi organisasi (Zhou et al., 2005a). 

Kinerja Perusahaan 

 

Kinerja Perusahaan merupakan standar ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola 

operasinya. Keberhasilan perusahaan diukur melalui pencapaian keunggulan kompetitif melalui 

perolehan value advantage dan productivity advantage. Menurut Indrajit Djoko Pranoto (2002) 

sumber keuggulan kompetitif tersebut yaitu:  

Kemampuan suatu perusahaan dalam melayani  konsumen yang dapat membedakan diri dari 

para pesaingnya yang disebut manfaat nilai ( value advantage). Faktor yang sangat penting 

dalam memperoleh manfaat nilai adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.Indikator 

manfaat nilai menurut Frohlich da Westbrook (2001) adalah pelayanan terhadap pelanggan 

(customer service), Kepuasan Pelanggan (customer satisfaction), kesesuaian kualitas 

(conformance quality), keragaman produk dan pengiriman tepat waktu. 

Chen dan Paulraj (2004) menganggap kinerja perusahaan menjadi ukuran utama suatu 

kinerja perusahaan, karena tujuan utama dari suatu organisasi adalah untuk membuat keuntungan 

bagi para pemegang saham. kinerja perusahaan berhubungan dengan eksternal mitra rantai 

suplai, fungsi perusahaan internal, proses, dan semua koneksi eksternal dan internal (Huo, 2012). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh integrasi pelanggan, 

integrasi pemasok, integrasi internal dan orientasi inovasi terhadap kinerja perusahaan. Jenis data 



yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner serta data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain, yang dapat dilakukan dengan cara kuesioner 

dan studi pustaka yaitu dari bebagai sumber penulisan, baik berupa buku-buku atau literatur-

literatur yang mendukung penelitian, serta yang berasal dari dalam perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

yang bergerak dibidang kerajinan batik yang berada di daerah Yogyakarta.  Metode pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel terbatas pada kelompok 

sasaran spesifik (Sekaran, 2006). Sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) Batik yang ada di Yogyakarta berjumlah 38 responden. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. penelitian ini 

menggunakan bantuan Program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 21.0. 

 

HASIL DAN ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan satu jenis UKM sebagai sampel penelitian. Dari hasil 

pengambilan sebanyak 38 sampel pada kerajinan batik. 

  

Pengujian Validitas 
Uji Validitas yaitu untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan mempunyai kekuatan 

validitas, tidak dapat dipisahkan dari dua prinsip validitas yaitu unsur ketepatan dan unsur 

ketelitian. Validitas dalam konteks ini mensyaratkan alat ukur harus mampu mengukur 

perbedaan yang benar – benar terjadi pada obyek yang diukur. Alat ukur harus sensitif terhadap 

seluruh perbedaan yang ada pada variabel dan perubahan kemungkinan terjadi pada variabel 

(Cooper dan Schindler,2001; p.192).  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas analisis korelasional yaitu analisis 

korelasi bivariate pearson, dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21.0. item 

pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel dengan responden sebanyak 38 diperoleh 

rtabel sebesar 0,320 dengan sig. 0,05. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 
Koefisiensi 

Korelasi 
Nilai Kritis Keterangan 

Integrasi 

Pelanggan 

A1 0,703 0,320 Valid 

A2 0,751 0,320 Valid 

A3 0,326 0,320 Valid 

A4 0,816 0,320 Valid 

A5 0,632 0,320 Valid 

Integrasi 

Pemasok 

 

B1 0,870 0,320 Valid 

B2 0,726 0,320 Valid 

B3 0,755 0,320 Valid 

B4 0,745 0,320 Valid 



B5 0,659 0,320 Valid 

Integrasi 

Internal 

C1 0,633 0,320 Valid 

C2 0,764 0,320 Valid 

C3 0,766 0,320 Valid 

C4 0,788 0,320 Valid 

C5 0,826 0,320 Valid 

Orientasi 

Inovasi 

D1 0,793 0,320 Valid 

D2 0,793 0,320 Valid 

D3 0,833 0,320 Valid 

D4 0,809 0,320 Valid 

D5 0,656 0,320 Valid 

Kinerja 

Perusahaan 

E1 0,683 0,320 Valid 

E2 0,668 0,320 Valid 

E3 0,729 0,320 Valid 

E4 0,736 0,320 Valid 

E5 0,645 0,320 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabititas diajukan untuk mengetahui apakah pengukuran telah terbebas dari kesalahan 

(error) sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi yang berbeda dan 

pada masing – masing butir dalam instrumen. Nilai Cronbach’s α dikatakan reliable ketika nilai 

koefisien lebih besar atau sama dengan 0,6 (Ghozali,2005). Hasil Uji reliabilitas disajikan dalam 

tabel 2 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Integrasi Pelanggan 0,751 0,6 Reliabel 

Integrasi Pemasok 0,749 0,6 Reliabel 

Integrasi Internal 0,75 0,6 Reliabel 



Orientasi Inovasi 0,749 0,6 Reliabel 

Kinerja Perusahaan 0,753 0,6 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 

Pengujian Analisis Koefisiensi Determinasi  

Dalam analisis regresi terdapat koefisien determinasi yang digunakan sebagai ukuran untuk 

menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh, semakin besar nilai R
2 

(R square), maka 

semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang 

sebenarnya. 

 

A. Uji Determinasi Ganda dan Parsial (Regresi Sederhana) 

1. Hipotesis pertama 

Tabel 3 

Hasil ringkasan uji regresi liner sederhana (X-Y1) 

Variabel Harga r Harga t Koef konst Keterangan 

R 

hitung 

R 

table 

R2 T  

hitung 

T tabel 

Y1 – X 0,785 0,2709 0,616 7,594 2,02809 0,690 5,651 Positif dan 

signifikan 

a) Koefisiensi Korelasi (r) 

Koefisien korelasi Y1 terhadap X sebesar 0,785. Koefisien korelasi tersebut positif, 

maka variabel orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi orientasi inovasi 

maka integrasi pelanggan juga semakin tinggi. 

b) Koefisien Determinasi (r2) 

Koefisien determinasi sebesar 0,616 mempunyai arti variabel orientasi inovasi 

mampu mempengaruhi 61,6% perubahan integrasi pelanggan. Hal tersebut 

menunjukan masih 38,4% factor lain yang mampu mempengaruhi integrasi 

pelanggan. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Tabel 4 

 Hasil ringkasan uji regresi liner sederhana (X-Y2) 

 



Variabel Harga r Harga t Koef Konst Keterangan 

R 

hitung 

R 

table 

R2 T  

hitung 

T tabel 

X-Y1 0,719 0,2709 0,517 6,214 2,02809 0,793 4,617 Positif dan 

signifikan 

 

a) Koefisiensi Korelasi (r) 

Koefisien korelasi Y2 terhadap X sebesar 0,570. Koefisien korelasi tersebut positif, 

maka variabel orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi pemasok. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi orientasi inovasi 

maka integrasi pemasok juga semakin tinggi. 

b) Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi sebesar 0,517 mempunyai arti variabel orientasi inovasi 

mampu mempengaruhi 51,7% perubahan integrasi pemasok. Hal tersebut 

menunjukan masih 48,3% factor lain yang mampu mempengaruhi integrasi 

pemasok. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Tabel 5 

Hasil ringkasan uji regresi liner sederhana (X-Y3) 

Variael Harga R Harga T Koef Konst Keterangan 

R 

hitung 

R 

table 

R2 T  

hitung 

T table 

Y3 –X 0,827 0,2709 0,684 8,818 2,02809 0,822 2,654 Positif dan 

signifikan 

 

a) Koefisiensi Korelasi (r) 

Koefisien korelasi Y3 terhadap X sebesar 0,827. Koefisien korelasi tersebut 

positif, maka variabel orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi 

internal. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

orientasi inovasi maka integrasi internal juga semakin tinggi. 

b) Koefisien Determinasi (r2) 



Koefisien determinasi sebesar 0,684 mempunyai arti variabel orientasi inovasi 

mampu mempengaruhi 68,4% perubahan integrasi pemasok. Hal tersebut 

menunjukan masih 31,6% factor lain yang mampu mempengaruhi integrasi 

internal. 

 

B. Uji Determinasi Ganda dan Parsial (Regresi Berganda) 

1. Hipotesis Variabel Integrasi Rantai Pasokan Terhadap Kinerja Perusahaan 

 

Tabel 6 

Koefisiensi Determinasi Ganda Kinerja Perusahaan 

Variabel R
2
 Adjusted R

2 

Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal  
0,459 0,412 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Pada tabel 6 koefisien Adjusted R Square sebesar 0,412 maka dapat diartikan bahwa 

41,2% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal. Sedangkan sisanya sebesar 58,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

 

Tabel 7 

 Koefisiensi Korelasi Parsial Kinerja Perusahaan 

Variabel 
Korelasi 

Parsial (r) 
Koefisiensi Korelasi Parsial (r

2
) 

Integrasi 

Pelanggan 
0,130 0,017 

Integrasi Pemasok 0,327 0,107 

Integrasi Internal 0,068 0,005 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Pada tabel 7 Hasil koefisien determinasi parsial (r
2
) terbesar ditunjukan oleh variabel 

Integrasi Pemasok (X2) sebesar 0,107 atau 10,7 %. Dengan demikian variabel Integrasi 

Pemasok mempunyai pengaruh paling besar terhadap kualitas produk secara 

keseluruhan. 

2. Hipotesis Variabel Integrasi Rantai Pasokan dan Orientasi Inovasi Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Tabel 8 

Koefisiensi Determinasi Ganda Kinerja Perusahaan 

Variabel R
2
 Adjusted R

2 

Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal, Orientasi Inovasi 
0,463 0,398 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 



Pada tabel 8 koefisien Adjusted R Square sebesar 0,398 maka dapat diartikan bahwa 

39,8% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal dan Orientasi Inovasi Sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

 

Tabel 9 

Uji Koefisiensi Korelasi Parsial Kinerja Perusahaan 

Variabel 
Korelasi 

Parsial (r) 
Koefisiensi Korelasi Parsial (r

2
) 

Integrasi Pelanggan 0,098 0,010 

Integrasi Pemasok 0,322 0,104 

Integrasi Internal 0,015 0,000 

Orientasi Inovasi 0,084 0,007 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Pada tabel 9 Hasil koefisien determinasi parsial (r
2
) terbesar ditunjukan oleh variabel 

Integrasi Pemasok (X2) sebesar 0,104 atau 10,4 %. Dengan demikian variabel Integrasi 

Pemasok mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja secara keseluruhan. 

 

Uji Hipotesis 

A. Uji statistik F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara serentak variabel integrasi internal, 

integrasi pemasok, integrasi pelanggan terhadap kinerja perusahaan pada UKM batik di 

daerahYogyakarta. Pengujian dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan tingkat 

signifikansi 5%. Adapun prosedur pengujian hipotesis, sebagai berikut: 

a) Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

Ho : b1= b2 = 0 

Artinya variabel bebas (X) tidak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terkait (Y) 

Ha : b1 ≠ b2 ≠0 

Artinya variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terkait (Y). 

b) Uji statistik yang digunakan adalah uji F. 

c) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5 persen sehingga nilai sig-f sebesar 0,000. 

d) Kesimpulan  

Ho diterima apabila p-value (sig f) > 0,05 

Ho ditolak apabila p-value (sig f) ≤ 0,05 

B. Uji Hipotesis secara Parsial  

Uji secara parsial untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait 

digunakan uji t. Dengan membandingkan p-value (sig-t) dengan taraf signifikasi 5%, dapat 

digunakan untuk menyimpulkan menolak atau menerima hipotesis. 

a) Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 



Ho : b1= b2 = 0 

Artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait 

(Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠0 

Artinya variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait (Y). 

b) Uji statistik yang digunakan adalah uji t. 

c) Kesimpulan 

Ho diterima apabila p-value > 0,05 

Ho ditolak apabila p-value  < 0,05 

1. Hipotesis Variabel Integrasi Rantai Pasokan Terhadap Kinerja Perusahaan 

 

Tabel 10 

Hasil Uji Hipotesis Kinerja Perusahaan Secara Serentak 

Variabel Fhitung p-value 

Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal, Orientasi inovasi 
9,627 0,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 10 di ketahui bahwa nilai F hitung sebesar 9,627 dengan p-value sebesar 

0,000. Pada tingkat signifikansi 5% maka hasil tersebut signifikan karena nilai p value 

0,000 < 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini menunjukan variabel integrasi pelanggan, 

integrasi pemasok dan integrasi internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

produk. 

 

Tabel 11 

Hasil Uji Hipotesis Kinerja Perusahaan Secara Parsial 

Variabel P-Value 

Integrasi Pelanggan 0,449 

Integrasi Pemasok 0,052 

Integrasi Internal 0,692 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

1) Pengujian variabel Integrasi Pelanggan (X1) 

Berdasarkan tabel 11 variabel integrasi pelanggan diperoleh p-value 

sebesar 0,449. Oleh karena itu nilai sig t (0,449) > 0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho di terima berarti integrasi pelanggan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2) Pengujian variabel Integrasi Pemasok (X2) 



Berdasarkan tabel 11 variabel Integrasi Pemasok di peroleh p-value 

sebesar 0,052. Oleh karena itu  nilai sig t (0,052) > 0,05, maka dapat 

disimpul Ho diterima yang berarti integrasi pemasok tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

3) Pengujian variabel Integrasi Internal (X3) 

Berdasarkan tabel 11 variabel Integrasi Internal diperoleh p-value (0,692) , 

oleh karena itu nilai sig t (0,692) > 0,05, maka dapat disimpulkan Ho 

diterima yang berarti integrasi internal tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja Perusahaan. 

 

2. Hipotesis Variabel Rantai Pasokan dan Orientasi Inovasi terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Tabel 12 

Hasil Uji Hipotesis Kinerja Perusahaan Secara Serentak 

Variabel Fhitung p-value 

Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, 

Integrasi Internal 
7,115 0,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 12 di ketahui bahwa nilai F hitung sebesar 7,115 dengan p-value 

sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi 5% maka hasil tersebut signifikan karena 

nilai p value 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini menunjukan variabel integrasi 

pelanggan, integrasi pemasok, integrasi internal dan orientasi inovasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas produk. 

 

Tabel 13 

Hasil Uji Hipotesis Kinerja Perusahaan Secara Parsial 

Variabel P-Value 

Integrasi Pelanggan 0,577 

Integrasi Pemasok 0,059 

Integrasi Internal 0,933 

Orientasi Inovasi 0,570 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

1) Pengujian variabel Integrasi Pelanggan (X1) 

Berdasarkan tabel 13 variabel integrasi Pelanggan diperoleh p-value 

sebesar 0,577. Oleh karena itu nilai sig t (0,577) > 0,05, maka dapat 



disimpulkan Ho di terima berarti integrasi pelanggan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2) Pengujian variabel Integrasi Pemasok (X2) 

Berdasarkan tabel 13 variabel Integrasi Pemasok di peroleh p-value 

sebesar 0,059. Oleh karena itu  nilai sig t (0,059) > 0,05, maka dapat 

disimpul Ho diterima yang berarti integrasi pemasok tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

3) Pengujian variabel Integrasi Internal (X3) 

Berdasarkan tabel 13 variabel Integrasi Internal diperoleh p-value 

(0,933) , oleh karena itu nilai sig t (0,933) > 0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima yang berarti integrasi internal tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan 

4) Pengujian variabel Orientasi Inovasi (X4) 

Berdasarkan tabel 13 variabel Orientasi Inovasi diperoleh p-value 

(0,570) , oleh karena itu nilai sig t (0,570) > 0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima yang berarti orientasi inovasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

  

Pembahasan 

H1a. Orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi  Pelanggan 

Pernyataan hipotesis pertama menyatakan bahwa integrasi pelanggan berpengaruh 

positif dan dari hasil uji t 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  

H1b. Orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi Pemasok 

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa integrasi pemasok berpengaruh positif 

dan dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 6,214 dan t table 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. 

H1c. Orientasi inovasi berpengaruh positif terhadap integrasi internal 

Pernyataan hipotesis ketiga menyatakan bahwa integrasi internal berpengaruh positif 

dan dari hasil uji t diperoleh t hitung 8,818  sebesar  dan t table 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. 

H2a. Integrasi pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

Pernyataan hipotesis keempat menyatakan bahwa integrasi pelanggan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan berdasarkan hasil uji t variabel 

integrasi pelanggan memperoleh p-value sebesar 0,577. Oleh karena itu nilai sig t (0,577) 

> 0,05 yang berarti integrasi pelanggan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.  

H2b. Integrasi pemasok berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

Pernyataan hipotesis kelima menyatakan bahwa integrasi pemasok tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan berdasarkan hasil uji t variabel integrasi 

pemasok memperoleh p-value sebesar 0,059. Oleh karena itu nilai sig t (0,059) > 0,05 

yang berarti integrasi pemasok berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 



H2c. Integrasi internal berpengaruh positif terhadap  kinerja perusahaan 

Pernyataan hipotesis keenam menyatakan bahwa integrasi internal tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan berdasarkan hasil uji t variabel integrasi 

internal memperoleh p-value sebesar 0,933. Oleh karena itu nilai sig t (0,933) > 0,05 yang 

berarti integrasi internal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H3.  Orientasi inovasi dan integrasi rantai pasokan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan 

Pernyataan hipotesis ketujuh menyatakan bahwa orientasi inovasi dan integrasi rantai 

pasokan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan berdasarkan hasil uji 

t variabel orientasi inovasi memperoleh p-value sebesar 0,570. Oleh karena itu nilai sig t 

(0,570) > 0,05 yang berarti orientasi inovasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Implikasi Manajrial 

Temuan penelitian ini adalah variabel Integrasi Pelanggan, Integrasi Pemasok, Integrasi Internal 

dan Orientasi Inovasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Oleh karena itu 

implikasi manajerial dalam pengelolaan rantai pasokan pada UKM industri Batik di Yogyakarta 

adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Kecil Menengah Industri batik di Yogyakarta hendaknya senantiasa 

meningkatkan inovasi karena perusahaan yang berorientasi inovasi lebih 

menekankan pelaksanaan kreativitas dan konsep-konsep baru untuk menghasilkan 

produk dan layanan yang inovatif sukses di pasar dan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan, loyalitas, serta kesan yang baik terhadap pelanggan. 

2. Usaha Kecil Menengah Industri batik di Yogyakarta hendaknya senantiasa 

meningkatkan pengawasan dalam hal integrasi rantai pasokan Hal ini perlu 

diperhatikan agar dapat mengintegrasikan pihak-pihak internal yang ada didalam 

perusahaan seperti pelanggan, pemasok, produsen, serta distributor supaya lebih 

efisien. Dan untuk meningkatkan kinerja pelaku yang ada di dalam organisasi. 

3. Usaha Kecil dan Menengah Batik yang ada di Yogyakarta hendaklah terus 

meningkatkan inovasi serta penggunaan teknologi dalam praktik bisnisnya. Hal 

ini perlu diperhatikan agar dapat mengintegrasikan pihak-pihak internal yang ada 

didalam perusahaan, pelanggan, pemasok, produsen, serta distributor supaya lebih 

efisien. 

Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai 

berikut: 

1. Pada pengujian hipotesis pengaruh variabel orientasi inovasi terhadap integrasi rantai 

pasokan (integrasi pelanggan, integrasi pemasok, integrasi internal) hasilnya orientasi 

inovasi terhadap integrasi rantai pasokan  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

masing-masing variabel. 



2. Pada pengujian hipotesis variabel integrasi rantai pasokan terhadap kinerja perusahaan 

mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dari 

keseluruhan variabel. 

3. Pada pengujian hipotesis variabel integrasi rantai pasokan dan Orientasi Inovasi terhadap 

kinerja perusahaan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dari keseluruhan variabel. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Usaha Kecil 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 diperhatikan agar dapat 

mengintegrasikan pihak-pihak internal yang ada didalam perusahaan, pelanggan, 

pemasok, produsen, serta distributor supaya lebih efisien 

2. Para pelaku usaha kecil menengah di Yogyakarta hendaklah terus meningkatkan inovasi 

serta penggunaan teknologi dalam praktik bisnisnya, Narasumber dalam penelitian ini 

terbatas pada usaha kecil menengah di daerah Yogyakarta. 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. 

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Chad W. Autry Ph.D.,Stanley E. Griffis Ph.D. Supply Chain Capital: The Impact Of Structural 

And Relational Linkages On Firm Execution And Innovation, Journal Of Business logistic. 

vol 29, pp. 157-173 (2008). 

Chen, I.J., Paulraj, A., Lado, A.A., 2004. Strategic purchasing, supply management,  

and firm performance. J. Oper. Manag. 22 (5), 505–523. 

Cooper, D.R & P.S. Schindler. 2001. Business Research Methods, 7th Edition, McGraw-Hill 

Companies, Inc., New York 

Corsten, D., Felde, J., 2005. Exploring the performance effects of key-supplier col-laboration-an 

empirical investigation into Swiss buyer-supplier relationships. Int. J. Phys. Distrib. Logist. 

Manag. 35 (6), 445–461. 

Droge, C., Jayaram, J., Vickery, S.K., 2004. The effects of internal versus external  

integration practices on time-based performance and overall firm performance. J. Oper. 

Manag. 22 (6), 557–573. 

Fabbe-Costes, N., Jahre,M., 2007. Supply chain integration improves performan-cethe  

emperor’s new suit/ Int. J.Phys.Distri b. Logist. Manag. 37 (10), 835-855. 

Frohlich, M., Westbrook, R., 2001. Arcs of integrationan international study of supply 

 chain  strategies. J. Oper. Manag. 19 (2), 185–200. 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan 

 Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 

Giménez, C. & Ventura, E. (2005), "Logistics-production, logistics-marketing and 

external integration: Their impact on performance", International Journal of Operations 

& Production Management, vol. 25, no. 1, pp. 20-38. 

Hair, J.F.Jr., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. dan Tatham, R.L. (2006).  

Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall 

Handfield, R.B., Nichols, E.L., 1999. Introduction to Supply Chain Management. 

 Prentice-Hall, New Jersey. 

Handfield, R.B. \A resource dependence perspective of just-in-time purchasing",  

Journal of Operations Management, 11, pp. 289-311 (1993). 

Huo, B., 2012. The impact of supply chain integration on company performance an 

organizational capability perspective. Supply Chain Manag. Int. J. 17 (6), 596–610. 

http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref31
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref31
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref31
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref31
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref31
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref50
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref50
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref50


Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia  

Indonesia, Bogor, 2002. 

Indrajit, Ricardus Eko dan Djokopranoto. (2002). Konsep Manajemen Supply Chain:  

Strategi Mengelola Manajemen Rantai Pasokan bagi Perusahaan Modern di 

Indonesia. PT. Gramedia Widiasarana Ind, Jakarta. 

Iqbal, Hasan. 2006, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta : PT Bumi Aksara  

Krause,D.R., Handfield, R.B., Tyler, B.B., 2007. The relationships between 

supplierdevelopment, commitment, social capital accumulation and 

performanceimprovement. J. Oper. Manag. 25 (2), 528–545. 

Lambert, D.M., Cooper, M.C., 2000. Issues in supply chain management. Ind. Mark. 

Manag. 29 (1), 65–83. 

Lejeune, N., & Yakova, N. (2005). On characterizing the 4 C's in supply chain. sloan  

management review, 38(3), 93-102. 

Pituringsih, E., 2010. Tinjauan Konseptual: Criteria Supplier-Selection, Integrasi  

Internal dan Eksternal Supply Chain Terhadap Kinerja Perusahaan. Akuntansi 

Multiparadigma, 1. 

Prajogo, D., Olhager, J., 2012. Supply chain integration and performancethe effects of 

long-termrelationships, information technology and sharing, and logisticsintegration. Int. 

J. Prod. Econ. 135 (1), 514–522. 

P. Lii, Fang-I Kuo / Int. J. Production Economics 174 (2016) 142–155 

Turban, Rainer, Porter. (2004). Information technology for management 4th 

edition. John Wiley &Sons, Inc. 

Ragatz, G.L., Handfield, R.B., Peterson, K.J., 2002. Benefits associated with supplier 

integration into new product development under conditions of technology uncertainty. J. 

Bus. Res. 55 (5), 389–400. 

Rietveld dan Sunaryanto. 1994. 87 Masalah Pokok dalam Regresi Berganda, Andi 

 Offset, Yogyakarta 

Roscoe, J.T. 1975. Fundamental Research Statistic for The Behavior Sciencess.  

(2nd,ed), Holt, Rinehart and Winston. New York. 

Saleh, C. & Purnomo, M.R.A., 2013. Metodologi Penelitian: Sebuah Petunjuk Praktis 

 2nd ed., Yogyakarta: Jaya Abadi Press. 

Sekaran, U., 2006. Research Methods for Business Edisi Keem., Jakarta: Salemba 

http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref86
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref86
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref86
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref86
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref86
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref124
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref124
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref124
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref124
http://refhub.elsevier.com/S0925-5273(16)00020-7/sbref124


Empat. 

Siguaw Judy A, Simpson Penny M, Enz Cathy A. Conceptualizing innovation 

orientation: A framework for study and integration of innovation research. J Prod 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

 R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta 

Turban, Rainer, Porter. (2004). Information technology for management 4
th

 edition.  

John Wiley &Sons, Inc. 

 


