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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pakaian jadi merupakan salah satu komoditas utama yang merupakan 

industri tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan di dalam perekonomian 

Indonesia. Industri pakaian jadi yang merupakan salah satu bagian dari subsektor 

industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Barang Kulit dan Alas Kaki ini memberikan 

rata-rata kontribusi per tahun sebesar 1.90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

selama tahun 2010-2014 dan 9.06% terhadap industri pengolahan non migas. 

(Sefiani,2015) 

Selain berperan dalam sektor perekonomian, industri pakaian juga memiliki 

peran sosial dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa industri pakaian jadi mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak 473.594 jiwa atau 10,81% dari total jumlah tenaga 

kerja di industri sedang dan besar pada tahun 2013. Jumlah penyerapan tenaga kerja 

ini menjadikan industri pakaian jadi berada pada urutan kedua setelah industri 

makanan. (Sefiani, 2015) 
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Industri pakaian jadi di Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan 

produksi yang positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5.77 pada tahun 2017  

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan produksi IKM 2011-2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

 

Bukan hanya pada industri kecil dan menengah, subsektor industri pakaian 

jadi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan produksi pada Industri Menengah dan 

Besar sebesar 16,55% pada triwulan II tahun 2017. 

 

Gambar 1.2 Pertumbuhan produksi Industri Besar dan Menengah triwulanan 2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

 

Kelompok pakaian jadi,alas kaki dan tutup kepala merupakan salah satu 

kelompok barang yang menjadi persentase pengeluaran rata-rata masyarakat 

terbanyaksetelah kelompok barang makanan, kelompok barang rumah, dan kelompok 
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barang lainnya. Namun kelompok barang pakaian jadi ini merupakan kelompok barang 

dengan pertumbuhan tahunan terbesar  pada tahun 2009-2013, dibandingkan dengan 

kelompok barang lainnya. (Avif & Wibowo, 2015) 

Tabel 1.1 Tabel Persentase Pengeluaran Rata- Rata per Kapita Menurut Kelompok 

Barang, 2009-2013 

 

Sumber : bppp.kemendag.go.id 

 

Secara umum jaringan distribusi produk pakaian jadi berawal dari produsen 

pakaian jadi sampai ke konsumen akhir dengan melewati serangkaian pedagang 

perantara (intermediaries) baik itu pedagang besar (wholesale) ataupun pedagang 

eceran (retailer). Produsen pakaian jadi bisa berlokasi di dalam negeri maupun diluar 

negeri. Pakaian yang berasal dari produsen luar negeri masuk ke Indonesia melalui 

importir terdaftar (IT) pakaian jadi yang berperan sebagai pedagang besar (wholesale) 

untuk pakaian jadi impor. Sedangkan produsen pakaian jadi dapat mendistribusikan 

produknya melalui pedagang besar ataupun langsung ke pengecer (retailer). Retailer 

yang langsung memperoleh barang dari produsen dalam negeri biasanya berbentuk 

factory outlet, butik maupun distro. ( Avif & Wibowo, 2015) 
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Gambar 1.3 Jaringan Distribusi Pakaian Jadi di Dalam Negeri 

Sumber : Widodo & Ferdiansyah,2010 

 

Indonesia memiliki banyak pusat-pusat perbelanjaan pakaian jadi yang 

tersebar di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Salah satu pusat perbelanjaan retail 

pakaian jadi terbesar di Indonesia yaitu ITC Mangga Dua. Salah satu pusat 

perbelanjaan pakaian jadi terbesar ini berlokasi di Mangga Dua, Jakarta Utara didirikan 

pada tahun 1989 dan dikelola oleh PT Sinarmas Land sebagai pemilik sekaligus 

pengelola. Terdapat persaingan usaha yang kompetitif di ITC Mangga Dua, mengingat 

terdapat lebih dari 3500 tenant  yang berada di pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua 

tersebut.  
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Dengan banyaknya jumlah tenant yang menjual pakaian jadi dengan kualitas 

yang baik, ITC Mangga Dua hampir selalu ramai pengunjung baik pada hari kerja 

ataupun saat hari libur. Namun walaupun memiliki jumlah pengunjung pusat 

perbelanjaan ITC Mangga Dua yang banyak, persaingan yang ada di pusat 

perbelanjaan ITC Mangga Dua ini menjadi sangat ketat karena sangat banyaknya 

tenant-tenant yang menjual produk yang sama yaitu pakaian jadi. 

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat ini, para tenant-tenant pakaian 

jadi seperti Glitters, Celebre, Lima Enam Shop, dan lainnya harus memperbaiki 

kualitas produk yang mereka jual dan juga mengetahui produk pakaian jadi seperti apa 

yang sedang menjadi tren pada saat tersebut, serta produk yang diinginkan oleh 

konsumennya agar toko mereka menjadi laku dan konsumen terus menerus kembali ke 

mereka. Hal yang menarik yaitu terdapat banyak tenant pakaian jadi yang akhirnya 

bangkrut dan memilih untuk tidak memperpanjang kontrak toko mereka di ITC 

Mangga Dua karena mereka tidak mampu dan kalah bersaing dengan toko-toko lainnya 

serta tidak dapat memberikan barang-barang dengan kualitas terbaik dan harga yang 

bersaing kepada konsumen dan calon konsumennya. 

Toko pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua diharuskan untuk 

memperhatikan dan menjaga kualitas produk serta ketersediaan stok produk barang 

yang mereka jual supaya mereka tetap dapat survive dalam persaingan yang sangat 

ketat tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menjaga 

kualitas produknya dengan tetap memperhatikan harga jual yang bersaing adalah 
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dengan berkoordinasi dan memilih supplier-supplier-nya agar dapat membantu mereka 

dalam memberikan barang-barang yang berkualitas baik, dengan harga yang murah 

dan juga dengan pengiriman yang tepat waktu. Dengan mengelola supplier-nya, 

perusahaan dapat meningkatkan performanya kearah yang lebih baik lagi dan mampu 

memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan toko-toko lainnya yang tidak 

mengelola supplier-nya dengan baik. 

Penerapan supply chain management dapat meningkatkan performa 

perusahaan maupun suppliernya. Supply chain management (SCM) memiliki peran 

penting dalam proses pembuatan sebuah produk dimana pada prosesnya, 

pengaplikasian dan implementasi supply chain dapat menciptakan dan meningkatkan 

nilai atau value sebuah produk dan barang. Menurut James W. Hamister (2012) 

supplier memiliki pengaruh yang signifikan dalam inovasi dan kualitas produk di suatu 

perusahaan. Penerapan supply chain management practices pada usaha-usaha kecil 

dapat membuat perusahaan dapat survive dan menjaga keberlangsungan hidup mereka 

dalam bersaing dengan pesaing-pesaing yang menjual barang ataupun bergerak di 

dalam industri yang homogen atau sejenis.  

Menurut James W. Hamister (2012) supply chain management practices 

mencangkup 4 hal, yaitu strategic supplier partnership, information sharing, 

information quality, dan juga integration intensity. Dengan menerapkan 4 poin supply 

chain management practices tersebut, perusahaan dapat mampu meningkatkan 

performa mulai dari performa perusahaan tersebut, performa supplier tier satu maupun 
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performa supplier tier lainnya yang saling berhubungan untuk menciptakan kualitas 

rantai pasok yang lebih baik lagi. 

Strategic supplier partnership didefinisikan sebagai hubungan jangka 

panjang yang didesain oleh pihak yang saling berhubungan untuk mempengaruhi 

kapabilitas operasional dan strategis dari setiap organisasi atau pihak yang 

berpartisipasi untuk mencapai tujuan organisasi yang signifikan bagi semua organisasi 

yang berpartisipasi tersebut. Indikator-indikator dari strategic supplier partnership 

yaitu tingkat keterlibatan supplier dalam peningkatan kualitas produk perusahaan, 

tingkat keterlibatan supplier dalam perencanaan dan penentuan tujuan dari suatu 

organisasi, maupun tingkat keterlibatan supplier dalam pengambilan keputusan-

keputusan penting yang dilakukan oleh organisasi tersebut. 

Information sharing didefinisikan sebagai tingkat informasi rahasia ataupun 

non-public information yang dikomunikasikan antar anggota organisasi yang terlibat 

dalam supply chain tersebut.  Information quality didefinisikan sebagai tingkat akurasi 

atau kredibilitas dari informasi yang ditukarkan oleh organisasi-organisasi yang terlibat 

dalam proses pertukaran informasi. Keakuratan dan ketepatan waktu di dalam 

pertukaran informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan performa antar 

supply chain, karena dapat mempermudah dan mempersingkat waktu antar organisasi 

untuk saling mencapai keunggulan bersaing di dalam pasar yang tersebut berkembang 

seiring dengan zaman. 
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Integration intensity didefinisikan sebagai  sebuah proses integrasi dan 

kolaborasi dimana perusahaan, supply management dan logistik bekerja sama dalam 

sifat yang saling kooperatif untuk saling mencapai hasil akhir yang saling dapat 

diterima satu sama lainnya bagi organisasi mereka. Indikator dari integration intensity 

yaitu seberapa besar tingkat integrasi dan kolaborasi antar organisasi yang terlibat pada 

supply chain dalam aspek-aspek yang terkait kerahasiaan dan tingkat keterlibatan satu 

sama lainnya di dalam bisnis mereka. 

Dengan penerapan supply chain management practices ini, perusahaan 

diharapkan agar dapat meningkatkan performa mereka dan juga supplier-supplier-nya 

untuk menghadapi persaingan-persaingan baik barang sejenis maupun barang 

pengganti dan meningkatkan keunggulan bersaing mereka. 

Menyadari bahwa supply chain management merupakan salah satu upaya 

untuk menciptakan produk dan berkualitas, oleh karena itu penulis merasa bahwa 

penerapan supply chain management practices yang baik dapat membantu usaha-usaha 

terutama industri kecil dan menengah seperti tenant-tenant pakaian jadi yang berada di 

ITC Mangga Dua dalam persaingan yang semakin ketat. Dengan mengaplikasikan 

supply chain management practices pula, industri-industri kecil juga dapat 

meningkatkan performa dari kegiatan usaha mereka dan juga mencapai keunggulan 

bersaing yang dapat membantu perusahaan untuk tetap survive di dalam industri 

tersebut.  
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Mengetahui peranan supply chain management practices yang dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya, oleh sebab itu penulis 

melakukan penelitian yang berjudul : “ Pengaruh Supply Chain Management Practices 

terhadap Category Performance, Captain Category Performance,dan Minor Category 

Performance di tenant pakaian jadi ITC Mangga Dua” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Apakah supply chain management practices berpengaruh positif terhadap 

category performance ? 

2. Apakah supply chain management practices berpengaruh positif terhadap 

category captain performance ? 

3. Apakah supply chain management practices berpengaruh positif terhadap 

minor supplier performance ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, penulis akan 

menbatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah tenant-tenant yang menjual pakaian 

jadi di ITC Mangga Dua 
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2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah software olah data 

SPSS 

3. Responden pada penelitian ini adalah pemilik toko atau tenant di ITC Mangga 

Dua 

4. Kuisioner hanya diisi oleh tenant-tenant pakaian jadi di lantai 2 sampai lantai 5 

pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua dimana produk yang dijualnya lebih 

“exclusive” dibandingkan dengan toko-toko pakaian yang berada di lantai 1. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah supply chain management practices berpengaruh 

positif terhadap category performance. 

2. Untuk mengetahui apakah supply chain management practices berpengaruh 

positif terhadap category captain performance. 

3. Untuk mengetahui apakah supply chain management practices berpengaruh 

positif terhadap minor supplier performance. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Bagi Pembaca : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi 

kepada para pembaca mengenai pengaplikasian supply chain management 

practices serta hubungannya dengan category performance, category captain 

performance, dan juga minor supplier performance dalam UKM khususnya 

pakaian jadi 

2. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor dari supply chain management 

practices yang mempengaruhi retail category performance, category captain 

performance, dan juga minor supplier performance 

Bagi tenant ITC Mangga Dua : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi 

para pelaku UKM khususnya dalam industri pakaian jadi untuk mengetahui 

manfaat dari pengaplikasian supply chain management practices terhadap 

performa perusahaan, performa supplier utama, maupun performa supplier tier 

keduanya dalam membangun keunggulan kompetitif bagi para pelaku usaha 

khususnya yang berada di ITC Mangga Dua 

2. Memberikan informasi kepada para tenant-tenant pakaian jadi yang berada di 

ITC Mangga Dua mengenai seberapa pentingnya menjaga hubungan baik 

antara pelaku usaha dan suppliernya agar mereka tetap bisa survive di industri 

pakaian jadi tersebut 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pembagian bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang mencangkup fenomena dan permasalahan yang terjadi pada objek 

penelitian yang dalam hal ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh para tenant-tenant 

pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua untuk mampu survive di dalam industri 

pakaian jadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah mencangkup pemecahan masalah atas fenomena-fenomena 

yang terjadi dengan membandingkannya dengan real case, dalam hal ini tenant-tenant 

pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah mencangkup batasan-batasan yang penulis berikan agar penelitian 

yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada hal yang ingin dibahas oleh penulis di 

dalam penelitian ini 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mencangkup jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang 

nantinya akan diuji oleh penulis dalam penelitian ini 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ditujukan untuk objek penelitian pada penelitian ini yaitu para 

tenant-tenant pakaian jadi yang berada di ITC Mangga Dua dan juga dapat berguna 

bagi pembaca yang membutuhkan referensi dalam hal Supply Chain Management 

Practices 

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka mencangkup landasan teori yang berasal dari buku-buku yang 

dijadikan referensi maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memuat pengertian mengenai 

teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini. 

2.2 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian mencangkup tentang pandangan yang penulis gunakan untuk 

mencari tahu hubungan antara variable-variable yang sebelumnya telah digunakan 

pada jurnal-jurnal ilmiah dengan objek penelitian yang berbeda 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode-metode apa yang 

penulis gunakan dalam melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, variabel 

penelitan, dan teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisa data dan teknik 

pembashasan dalam menjelaskan hubungan antara variabel dengan fenomena yang 

ada, lalu memaparkannya  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian ini. 

Kesimpulan diambil berdasarkan pada bab sebelumnya yaitu analisa dan pembahasan 

yang ada di bab 4  

5.2 Saran 

Pemberian saran dibuat berdasarkan hasil dari bab 4 yaitu analisa dan pembahasan, 

lalu selanjutnya penulis memberikan saran terkait langkah-langkah yang dapat 

dilakukan oleh objek penelitian di dalam penelitian yang dibuat oleh penulis 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka mencangkup referensi-referensi yang digunakan oleh penulis 

di dalam melakukan penelitian ini. Referensi tersebut antara lain berupa buku-buku, 

jurnal ilmiah ataupun referensi-referensi lain yang digunakan ataupun dikutik oleh 

penulis di dalam penelitian ini 
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LAMPIRAN 

Lampiran mencangkup data-data ataupun informasi-informasi tambahan 

yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Lampiran di dalam penelitian ini 

yaitu berupa gambar dan juga kuisioner penelitian. 
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