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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil hitung dari pengolahan data untuk mengetahui pengaruh 

variabel supply chain management practices terhadap variabel retail category 

performance, key supplier performance, dan minor supplier performance, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Supply Chain Management Practices memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel retail category performance. Hal ini dapat kita lihat dari 

nilai P value pada hubungan supply chain management practices terhadap 

retail category performance  di tenant toko pakaian jadi ITC Mangga Dua 

yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukan jika tenant pakaian jadi di ITC 

Mangga Dua menerapkan supply chain management practices dengan 

lebih baik, maka retail category performance juga akan meningkat. 

Besarnya pengaruh supply chain management practices terhadap retail 

category performance yaitu sebesar 0.579.  

2. Supply chain management practices memiliki pengaruh positif terhadap 

key supplier performance. Hal ini dapat dilihat dari nilai P value pada 

hubungan supply chain management practices terhadap key supplier 

performance di tenant toko pakaian jadi ITC Mangga Dua yaitu sebesar 

0,000. Hal ini menunjukan jika tenant pakaian jadi di ITC Mangga Dua 
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melakukan penerapan supply chain management practices dengan lebih 

baik, maka key supplier performance juga akan ikut meningkat. Besarnya 

pengaruh supply chain management practices terhadap variabel key 

supplier performance yaitu sebesar 0.272. 

3. Supply chain management practices memiliki pengaruh yang positif 

terhadap minor supplier performance. Hal ini dapat dilihat dari nilai P 

value pada hubungan supply chain management practices terhadap 

variabel minor supplier performance di tenant toko pakaian jadi ITC 

Mangga Dua yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa jika tenant 

pakaian jadi ITC Mangga Dua melakukan penerapan supply chain 

management practices dengan lebih baik, maka minor supplier 

performance juga akan meningkat. Besarnya pengaruh supply chain 

management practices terhadap variabel minor supplier performance 

yaitu sebesar 0.243. 

5.2 Saran 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap pengaruh supply chain 

management practices terhadap variabel retail category performance, key supplier 

performance dan juga minor supplier performance. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

saran yang dapat diberikan tenant pakaian jadi di ITC Mangga Dua dan juga kepada 

penelitian selanjutnya adalah : 
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5.2.1 Saran untuk Perusahaan 

1. Tenant-tenant pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua harus lebih 

melibatkan supplier-suppliernya baik supplier tier satu ( supplier utama ) 

maupun supplier-supplier tier dua mereka di dalam proses pengambilan 

keputusan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenant pakaian 

jadi di ITC Mangga Dua. Salah satu contoh yang paling mudah yang dapat 

dilakukan oleh tenant-tenant tersebut adalah dengan melakukan integrasi 

dengan supplier-nya dimulai dari hal yang paling mudah, yaitu terkait 

permasalahan update stok barang. Dengan melakukan integrasi stok 

barang secara baik, tenant-tenant pakaian jadi di ITC Mangga Dua juga 

dapat meningkatkan tingkat performa dari toko itu sendiri dengan 

mengurangi terjadinya kekosongan stok yang dapat menyebabkan loss 

sales. Dari hal kecil tersebut, integrasi antara tenant dan juga supplier 

dapat menjadi lebih baik seiring dengan naiknya tingkat kepercayaan 

antara kedua belah pihak, dalam hal ini tenant dan juga supplier. Dan 

diharapkan selanjutnya tingkat integrasi antara tenant dan supplier 

menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat terintegrasi dan dapat 

menghindari terjadinya bullwhip effect yang dapat merugikan tenant. 

2. Barang-barang yang di supply dari supplier tier dua (supplier non-utama) 

seringkali mempunyai kekurangan-kekurangan baik dari jumlah volume 
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pembelian bahan baku yang terlalu besar, ketidaksesuaian kualitas barang, 

maupun ketidaktepatan waktu pengiriman barang. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan barang yang dibeli oleh tenant pakaian jadi bukanlah produk 

utama yang mereka jual, sehingga mereka tidak perlu mempunyai stok 

yang sama banyaknya dengan stok barang utama yang dijual di toko 

mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi 

tersebut adalah dengan melakukan join force dengan tenant-tenant lain 

yang menjual barang kurang lebih sama dan produk yang mereka 

butuhkan merupakan produk utama yang dijual oleh tenant lainnya. 

Dengan melakukan join force dalam pembelian barang, maka para tenant 

dapat lebih menekan harga modal atau investasi atas stok barang yang 

perlu mereka keluarkan, menurunkan angka minimal volume pembelian 

akibat dilakukannya sharing jumlah pembelian barang, maupun 

tmeningkatnya kualitas dari produk yang dibeli dari supplier tier 2 tersebut 

karena mereka memiliki bargaining power yang lebih kuat untuk 

mengendalikan tingkat kualitas barang yang di supply oleh pihak supplier.  

Cara nyata yang dapat dilakukan oleh tenant-tenant pakaian jadi 

adalah dengan membuat serikat usaha atau koperasi yang dapat menaungi 

para toko atau tenant pakaian jadi di ITC Mangga Dua untuk bertransaksi 

dengan lebih baik dengan supplier maupun calon-calon supplier-nya. 
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Serikat usaha ataupun koperasi ini beranggotakan toko-toko atau tenant 

pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua. Serikat usaha atau koperasi 

ini juga memfasilitasi para tenant pakaian jadi untuk dapat membantu 

mencari tenant-tenant yang membutuhkan produk yang sejenis dan juga 

sebagai sarana bertukar informasi mengenai pemasok atau supplier-

supplier yang dapat membantu mereka dalam menemukan supplier 

terbaik sesuai dengan kebutuhan yang mereka cari. Hal ini dapat 

dilakukan oleh para tenant pakaian jadi sehingga mereka lebih memiliki 

bargaining power towards supplier yang lebih kuat dibandingkan dengan 

harus berusaha sendiri-sendiri untuk mendapatkan supplier yang terbaik, 

mulai dari segi harga, kemudahan volume pembelian dan juga tingkat 

kualitas produk. Dengan memiliki serikat usaha atau koperasi, para tenant 

pakaian jadi di ITC Mangga Dua dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dengan supplier-nya terutama terkait kemudahan volume 

pembelian barang, sehingga mereka dapat membeli produk lebih murah 

dengan jumlah minimal volume pembelian yang lebih sedikit dari supplier 

karena para tenant pakaian jadi saling sharing pembelian jumlah barang. 

5.2.2   Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan kembali pada industri lainnya yang 

sedang berkembang dengan menggunakan model penelitian yang sama. 
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Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh supply chain 

management practices terhadap variabel-variabel yang dipengaruhinya 

pada industri yang memiliki skala menengah. 

2. Ada baiknya penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak variabel-

variabel yang lainnya yang juga mungkin mempengaruhi retail category 

performance, key supplier performance, dan juga minor supplier 

performance. Hal ini ditujukan untuk lebih memperjelas faktor-faktor 

yang saling mempengaruhi satu variabel dengan lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan juga dapat menggunakan lebih 

banyak dimensi-dimensi lainnya yang ada di dalam supply chain 

management practices, sehingga hasil penelitian dan landasan teori 

mengenai dimensi-dimensi supply chain management practices menjadi 

lebih baik lagi. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mengikutsertakan variabel supply 

chain performance sehingga bentuk model penelitiannya menjadi 

pengaruh supply chain management practices terhadap supply chain 

performance dan implikasinya terhadap firm atau retail performance. 

Untuk penggunaan jurnal dari model penelitian tersebut, pembaca dapat 

mencari jurnal tersebut pada tabel penelitian terdahulu pada bab 2 dalam 

penelitian ini 
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5.3 Limitasi Penelitian 

Berikut diuraikan keterbatasan penelitian ini agar dapat disempurnakan pada 

penelitian-penelitian selanjutnya yang akan membahas supply chain management practices 

pada usaha-usaha dengan skala menengah dan kebawah : 

1. Data yang dipakai diasumsikan memiliki hasil yang baik tanpa perlu 

melalui tahap pre-test untuk mengetahui tingkat nilai validitas dan 

reliabilitas datanya terlebih dahulu. Walaupun hasil dari main-test lolos 

uji validitas maupun reliabilitas, namun akan lebih baik jika penelitian 

selanjutnya melakukan uji pre-test terlebih dahulu untuk menghindari 

terjadinya data yang tidak valid dan tidak reliabel. 

2. Profiling yang digunakan di dalam penelitian ini memiliki pertanyaan 

seputar lama usaha dengan pilihan jawaban “< 1 tahun”. Sebaiknya 

penelitian selanjutnya melakukan profiling terhadap perusahaan atau 

usaha-usaha yang lebih established baik secara lama usaha maupun 

penerapan supply chain management practices. Akan lebih baik jika 

pertanyaan seputar profiling dibuat menjadi minimal satu tahun berdiri. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya responden yang baru saja 

memulai usaha dan memungkinkan hasil data menjadi kurang baik akibat 

penerapan supply chain management mereka belum sebaik usaha-usaha 
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lainnya yang sudah lebih established baik secara lama berdiri maupun 

secara penerapan supply chain management-nya. 
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