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Persaingan dalam sektor industri yang semakin ketat merupakan salah satu 

pemicu bagi banyak industri untuk menggali potensi yang dimiliki, serta 

mengidentifikasi faktor kesuksesan dalam memenangkan persaingan yang semakin 

kompetitif. Persaingan terletak pada bagaimana sebuah industri mampu menciptakan 

produk yang lebih murah, lebih berkualitas, dan lebih cepat dibandingkan dengan 

pesaing bisnisnya. Salah satu sub sektor industri yang memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). 

UKM memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja, 

upaya pengentasan kemiskinan, dan sarana untuk membangkitkan ekonomi 

kerakyatan. Peranan dan kontribusi UKM yang sangat besar tersebut, memberikan 

tanda bahwa UKM harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menguji dan menganalisis pengaruh 

praktik supply chain management (SCM) terhadap kinerja perusahaan; (2) Menguji 

dan menganalisis pengaruh praktik supply chain management (SCM) terhadap 

keunggulan bersaing; (3) Menguji dan menganalisis pengaruh keunggulan bersaing 

terhadap kinerja perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan pada UKM Handicraft di Kabupaten Bantul. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) dengan 

teknik regrasi sederhana.  

Hasil analisis data diketahui bahwa praktik supply chain management 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, dengan nilai 

signifikan sebesar 0,018 dibawah 0,05. Pengaruh variabel praktik supply chain 

management terhadap kinerja perusahaan sebesar 10,5%. Praktik supply chain 

management mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing. 

dengan nilai signifikan sebesar 0,031 dibawah 0,05. Pengaruh praktik supply chain 

management terhadap keunggulan bersaing sebesar 8,5%. Keunggulan bersaing 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, dengan nilai 

signifikan sebesar 0,001 dibawah 0,05. Pengaruh keunggulan bersaing terhadap 

kinerja perusahaan sebesar 22,1%.  

 

Kata kunci: praktik supply chain management, keunggulan bersaing, kinerja 

perusahaan, UKM handicraft 

 


